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MNSU-styremøte 16-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 13.12.2021
Møtetidspunkt: 1615-1700
Møtested: Digitalt møte via zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

142  2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent uten merknader

V

143  2021 Valg av ordstyrer og referent
Påtroppende leder valgt som ordstyrer og Alina
valgt som referent

V

144  2021 Godkjenning av referat
Godkjent uten merknader

V

145  2021 Orienteringer
Saksbehandler: Lisa

10min O

146  2021 Egenmelding ved eksamen H21
Saksbehandler: Sara

5min O

147  2021 Fysisk oppmøte eksamen H21
Saksbehandler: Lisa

10min D

148  2021 Konteeksamen januar og eksamen V22
Saksbehandler: Sara

20min D

149  2021 Eventuelt O/D

150  2021 Møtekritikk

Check out 45min

Lisa Julianne Nystad

Påtroppende leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg



Innkalling
146 Egenmelding ved eksamen H21

Egenmeldingsordningen for frafall ved fysisk eksamen er gjeninnført og gjelder i første omgang til 1.

februar. Mail skal være sendt ut til studentene fra sitt respektive institutt. Egenmelding må meldes inn

samme dag som eksamen. Les mer her (under Dokumentasjon):

https://www.uio.no/studier/eksamen/sykdom-utsatt/

147 Fysisk oppmøte eksamen H21

Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan studenter har opplevd fysisk eksamen, både gode og dårlige.

Diskusjonen vil danne grunnlag for MNSUs videre håndtering av saken.

148 Konteeksamen januar og eksamen V22

Hvilken eksamensform burde tas i bruk for kontinuasjonseksamen over nyttår, og for eksamen V22 (både

midtveis og avsluttende eksamen)?

Egenmeldingsordning for fysisk eksamen er gjeninnført, men om studenter igjen har symptomer på

konteeksamen eller fortsatt føler seg utrygge er det ikke noen god løsning å igjen sende egenmelding.

Studenter risikerer å bli forsinket i studieløpet; dette er spesielt kritisk ved farmasi og for alle

tredjeårsstudenter som planlegger å søke seg inn til masteropptak H22. En generell regel om digital konte i

januar vil bety at alle kan gå opp til eksamen uten frykt for smitte, men kan være uforutsigbart for

studenter som hadde planlagt en fysisk konte. Tanker?

Eksamensform for neste semester er i all hovedsak satt, men det er fortsatt mulig å gjøre endringer; dette

bør helst avklares så fort som mulig, i hvert fall før fristen for hovedopptaket på emner går ut den 13.

januar. Bør vi fortsette med digital eksamen som hovedregel, eller ønsker MNSU en annen løsning? (Fullt

fysisk eller digitalt er motpolene her.)

https://www.uio.no/studier/eksamen/sykdom-utsatt/

