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MNSU-styremøte 02-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 25.01.2021
Møtetidspunkt: 1615-1705
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

10  2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent.

V

11  2021 Valg av ordstyrer og referent
Godkjent.

V

12  2021 Godkjenning av referat
Godkjent.

V

13  2021 Orienteringer
STUT: Skal prøveordningen med R2 kravet
fortsette? I Bergen fikk de mange flere
studenter etter de gikk vekk fra R2 kravet.
Samtidig så man på UiO at strykprosenten gikk
ned etter man innførte R2 kravet.

Hvordan skal man bruke utviklingssemesteret
sitt? Er det en måte man kan bedre
tilrettelegge for at studenter kan ta emner på
andre institutter?

MFU: Planlegger å arrangere flere digitale
arrangementer fremover. Det skal arrangeres
en digital Bedpress 28.januar. De prøver og å
jobbe med «reach» gjennom sosiale medier,
spesielt instagram og facebook.

Saksbehandler: Sara

10min O

14  2021 Eksamensproblematikk H20

MAT1120 hadde en ekstrem høy strykprosent
denne høsten. Mange Studenter fikk sjokk da

15min O/D
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de åpnet eksamen. 2019 eksamen ble gitt som
en slags prøveeksamen, men denne eksamenen
reflekterte ikke vanskelighetsnivået på 2020
eksamen.

FYS1120 var en 48 timers hjemmeeksamen,
men viste seg å være alt for lang i forhold til
disse 48 timene. Studentene synes det er
problematisk å ha eksamener som går over
netter fordi man stiller forskjellig på hvor mye
man kan jobbe i løpet av natten. Det ble ikke
gitt noen prøveeksamen som reflektere
vanskelighetsnivået- litt fordi eksamen varte i
48 timer, men dette gjorde det vanskeligere for
studentene. Studentene fikk vite kun to dager
før eksamen at det ikke var lov å samarbeide.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse fra
en student som tok FYS1120, der det kom frem
at studenters tillit var svekket til instituttet som
følge av eksamensavviklingen i FYS1120. I
tillegg var det svært stort misnøye rundt
omfanget av eksamenen.

Hva skjer med emneevalueringene? Kan vi
kreve at instituttene skal ta de mer seriøst?
Studieveileder fra IFI har rapportert at de
bruker de, men det er vanskelig for studentene
å se dette. MNSU ønsker å få alle institutter til
å publisere sine emneevalueringer. Dette er en
sak MNSU vil ta med seg videre i sitt arbeid.

MNSU vil stille som krav i STUT at alle emner
på MatNat skal gi ut prøveeksamen før
eksamen. Dette viste seg ikke å bli gjennomført
i høst.

Saksbehandler: Johan Emil
15  2021 Universitets-nedstengning

MNSU vil sende en mail til fakultetet som skal
inneholde informasjon som vi mener er
nødvendig for studenter i denne
nedstengningen. Finnes det et digitalt bibliotek
tilbud?

Hvis nedstengningen blir langvarig hvordan vil
den påvirke spesielt masterstudenter, og deres

10min O/D
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masteroppgaver. Vil de få utsettelser på sine
oppgaver?

Saksbehandler: Sara
16  2021 Valg av MN-LAMU representant

Saksbehandler: Sara

MNSU vedtar at Hannah blir MN-LAMU
representant.

5min V

17  2021 Årshjul presentasjon
Saksbehandler: Sara

5min O

Årshjulet er ferdigstilt inntil videre.

18  2021 Eventuelt

De ulike fagutvalgsrepresentantene tar opp
saken om man ønsker å gjennomføre
Emneevalueringer på en mer liknende måte
som andre institutter. IFI har en god modell på
emneevalueringer.

Hvem sender ut emneevalueringene på de ulike
instituttene?
Kjemisk: Instituttet
IBV: Studieadministrasjonen
FFU: Tidligere fagutvalget, men pga. dårlig
erfaringsoverføring i fagutvalget har det nå
gått over til at hver enkelt emneleder sender ut.
MFU: Fagutvalget, men varierende grad på
emneevalueringene fra år til år pga.
Manglende erfaringsoverføring innad i
fagutvalget.
BIO: Emnelederne.
IFI: Fagutvalget. På IFI tjener de som
gjennomfører emneevalueringene også penger
på det.

O/D

19  2021 Møtekritikk

Check out 50min

Sara Mediå

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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13 Orienteringer

14 Eksamensproblematikk H20

På fysisk institutt har det blitt noe trøbbel rundt eksamen i enkelte emner H20. Vi får besøk av Elise fra

FFU, og Johan Emil er saksbehandler.

15 Universitets-nedstengning

Nye restriksjoner fører til at campus stenger ned. Hvilke problemer vil dette føre til på kort og lang sikt?

(f.eks. gjenglemte pensumbøker)

16 Valg av MN-LAMU representant

MNSU har makt til å utpeke en representant til MN-LAMU (lokalt arbeidsmiljøutvalg). Perioden varer for

kalenderåret 2021, med 1 møte per. semester (21.04 kl. 12-14 og 20.10 kl. 12-14). Vervet er honorert etter

oppmøte. Om ingen stiller vil hele MNSU styret bli vara.

17 Årshjul presentasjon

Årets årshjul er ferdigstilt for nå, og vil kontinuerlig oppdateres. Mangler det noe?

18 Eventuelt

https://www.mn.uio.no/om/hms/mn-lamu/
https://docs.google.com/document/d/1UMSWljn8L5wQJVnd0lvrDBmF6x0q6eY3FgZZNt_F4Yc/edit?usp=sharing

