
MNSU REFERAT
mandag 11. Januar 2021

Godkjenning av innkalling:
Godkjent

Godkjenning av ordstyrer og referent (Sara og Nafisa):
Godkjent

Godkjenning av referat fra sist:
Godkjent

Orienteringer:
Alina/Ifi: hatt julekalender, den gikk veldig bra. Skal ha generalforsamling, stresser med å få
nok folk til å komme på den. Burde være lettere å komme på den nå som det er digitalt, men
når det sosiale utgår så er det vanskelig. Trenger tips til å trekke folk til generalforsamling.

Fysikk: skal ha ordinært styremøte på onsdag for å planlegge allmøte.

Kjemi: fått klager på at kontrollsamtalene kom veldig sent. Har samtaler nå når det er over en
måned siden eksamen.

Matte: kjøpt strikker til å trene med. Vurderer å sette i gang ukentlig soduko.

Farmasi: fysisk lab, noen emner skal ha skoleeksamen, fått beskjed om fysisk undervisning
frem til mars

Har vært STUT møte forrige onsdag. Snakket om kontrollsamtalene rundt eksamen. Skal ha
ny runde med .. undervisere. Det er 1.5 millioner kroner i studiekvalitetsmidler som de
diskuterte utdelingen rundt. Kan søke om å få pengene til ulike studieprosjekter. Vil få i gang
lab fysisk så fort som mulig.

Valg av nestleder: Anne Lise har trukket seg. Erlend holder forsvarstale og blir valgt som ny
nestleder.

Erfaringsoverføringsplan:
Arbeidsforum neste uke, får inn folk som har hatt vervene før som kan hjelpe til med
opplæring.
Passer mandag 16:15 for alle? Per nå er dette tiden.

Semesterstart:
Har et nytt semester med anbefalinger om digital eksamen og fadderuke. Hvordan går det
med digital undervisning? Kan vi som MNSU hjelpe studentene uten å være der fysisk? Er det
egentlig greit å sitte og lese på campus?

- Kan hjelpe til med å finansiere å sette ut kaffe med RF
- Lesesaler holdes stort sett åpne, vil holde de oppe så lenge man kan.
- Viktig å sørge for at fakultetet gir god informasjon i god nok tid etter regjeringen.



o Kan ta opp dette i STUT
- Forelesere virker forvirret over undervisning og eksamen. Vanskelig å vite om det er

satt at det skal være digital eksamen eller ikke.
o STUT

- Varierende om folk er på campus. Det sitter noen på VB, men er tomt på kjemisk.
Veldig fint at bibliotek er åpne, slik at de som trenger det kan sitte der.

- MNSU kan ha arrangementer
o Finne ut hvordan man får godt oppmøte til digitale arrangementer
o Kan prøve å involvere fagutvalgene
o Åpne arrangementene for alle som vil være med og ikke kun for fagutvalgene

- Digital spørretime med instituttledelse/administrasjon hvor folk kan stille spørsmål
om hva som helst

o Førsteårsstudentene kan trenge en kanal hvor de får stilt alle spørsmålene
sine

o Kan vi si noe til fakultetet om å få med administrasjonen?
o Kan ta det opp på arbeidsforum

- Kjemisk: har møtetid i morgen om spørsmål til undervisning dette semesteret
o Har hatt det på Bio også

Eventuelt:
- Ingenting å ta opp


