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MNSU-styremøte 10-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 20.09.2021
Møtetidspunkt: 1615-1700
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

90  2021 Godkjenning av innkalling V

91  2021 Valg av ordstyrer og referent V

92  2021 Godkjenning av referat V

93  2021 Orienteringer
Saksbehandler: Sara

10min O

94  2021 Undervisningssituasjonen på instituttene
Saksbehandler: Sara

15min D

95  2021 Verv i programevaluering av ELITE
Saksbehandler: Erlend

5min O

96  2021 Innspill til ny UHR-lov
Saksbehandler: Sara

20min O/D

97  2021 Eventuelt O/D

98  2021 Møtekritikk

Check out 50min

Sara Mediå

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg



Innkalling
94 Undervisningssituasjonen på instituttene

Hvordan foregår undervisning? Hvor stor grad er det av fysisk tilstedeværelse, både i aktiv undervisning og

på lesesaler? Er det en rød tråd av noe som kan forbedres?

95 Verv i programevaluering av ELITE

Fysisk institutt skal gjennomføre programevaluering av Elektronikk, informatikk og teknologi programmet

(ELITE), både bachelor og master. Programmet er et samarbeid med IFI. De skal ha et eksternt panel hvor

en student utenfra Fysisk institutt skal delta. Vervet er lønnet med opptil 20 timer. Panelet skal gjennomgå

programmet og intern rapport og komme med en rapport om programmet. Dere kan lese mer her:

Prosedyrebeskrivelse - For ansatte - Universitetet i Oslo

MNSU er blitt bedt om hjelp til å finne en student som kan ta på seg dette ansvaret.

96 Innspill til ny UHR-lov

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt et forslag til ny Universitets- og høyskolelov ut på høring til

diverse utdanningsinstitusjoner. UiO sentralt har laget et forslag til høringssvar, som MN skal sende en

tilbakemelding på. MNSU har blitt bedt om å bidra til MNs tilbakemelding på UiO sentralt sitt høringssvar.

UiOs høringssvar tar hovedsaklig for seg spørsmålene om læringsmiljø og studentenes rettigheter ifm.

tilrettelegging, fødsel og permisjon. Vi har frist for å sende inn svar til MN den 22. september.

Saksfremlegg vil ettersendes per e-post.

4 vedlegg i saken:

Vedlegg1_KD_selve høringsnotatet_endringer UHRloven

- Høringsnotat; forslag til endringer i loven, sendt ut fra KD til utdanningsinstitusjonene.

Vedlegg2_KD_høringsbrev-endringer i UHRloven

- Høringsbrev; KDs redegjørelse for endringene foreslått.

Vedlegg3_Høringsbrev UiO sentralt endringer UHRloven

- UiO sentralt sitt varsel til underseksjoner av institusjonen om at det internt vil komme et forslag

til høringssvar.

Vedlegg4_Høring_UiOs høringssvar Endringer UHR-loven

- UiO sentralt sitt interne forslag til høringssvar.

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/mn/kvalitetssikring-av-studieprogram/periodisk-programevaluering/prosedyrebeskrivelse.html

