
Referat
Fra: Sara Mediå
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 18.09.2021

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
Godkjent uten merknader

V

91  2021 Valg av ordstyrer og referent
Sara ble valgt til ordstyrer, Alina ble referent

V

92  2021 Godkjenning av referat
Godkjent uten merknader

V

93  2021 Orienteringer
Saksbehandler: Sara
BFU ønsker vannautomat på Bikuben.
GFU har ikke hatt møter etter at nytt styre kom på
plass, men ønsker flere leseplasser.
Nestleder: Møte med MN Læringsmiljøforum
gjennomgikk spørreundersøkelse som viste at de
yngre vil ha mer sosialt og de eldre ikke bryr seg
så mye. Videre er det ikke sammenheng mellom
de som ønsker å bli kjent og de som ønsker å
være med i forening. Verdensdagen for psykisk
helse; fakultetet vurdere stand på Silurveien.
Kjemisk: Ingenting
Farmasi: Genfors har hatt og fått ny leder som
heter Elise. Ingen endring i MNSU-representant
Leder: Studentparlamentet har vedtatt ny
plattform. Kommer tilbake til den og relevante
vedtak når protokoll foreligger.
Fysisk institutt: Nytt styre. Ellers ikke noe nytt
Matematisk fagutvalg. Hatt allmøte og genfors.
Samme leder og samme MNSU-rep. Bestemt å ha
spillkveld.
FUI har hatt genfors og allmøte. Ny leder, nytt
styre og nye personer i alle verv.

10min O

94  2021 Undervisningssituasjonen på instituttene
Saksbehandler: Sara

15min D



Referat
Opptak fra digitale forelesninger fra i fjor brukes
om hovedinnhold i dette semesterets
undervisning. Det er det noen som er kritiske til.
Det er også et problem at ikke alle opptak blir
publisert fordi det er dyrt og tidkrevende å tekste.
Fakultetet har sagt at inntil man klarer å skaffe et
heldigitalt system som kan tekste, så skal man
ikke publisere opptak offentlig. Praksis er
imidlertid litt ulik. Sara har snakket med
Funkisstudentene og de ønsker at man bruker
forelesningsopptaksprogrammets automatiske
teksting, og så sendes det til rettskriving. Da får
man både gitt jobb til studenter, får en god
teksting, men litt billigere enn å tekste fra
grunnen. Fakultetet er skeptiske fordi det er
dyrt.Men det er sagt at GEO og noen fler vil
pilotere denne løsningen. Sara skal sjekke opp
lovverket litt mer og så tar vi det opp til diskusjon
i MNSU igjen.
Enkelte fagansvarlige har valgt å ikke gjøre noe
digitalt, og bare ha fysisk undervisning. Det er
problematisk for de som av smittehensyn ikke kan
komme.
De fleste studentene virker som de er veldig
takknemlige for å kunne få møtes fysisk, men det
er litt dumt at man ikke har noe system for
hvordan man kan ta igjen forelesninger man
mister. Foreleserne mangler også litt teknisk
kompetanse. Noen ganger får man beskjed av
foreleser at de ikke vil bruke tid på å ta opp fordi
“nå er vi tilbake” og de vet ikke hvordan de gjør
det. Hvis man velger å være ansvarlig å være
hjemme ved smitte, straffes man hardt. Det er
innført obligatorisk oppmøte i enkelte fag  og det
håndheves veldig strengt.
Burde være mulig å lage hybridløsninger. Tillate
gruppearbeid, men ikke påtvinge det. Åpne for
fysisk undervisning, men ikke ha obligatorisk
oppmøte. Virker som det er veldig opp til hver
enkelt foreleser å bestemme hvordan det blir i de
enkelte fagene. Det er kanskje en svakhet at
beslutningene ikke er basert på sentrale
vurderinger av smittevern, studiekvalitet, hensyn
til studentenes velvære etc.

95  2021 Verv i programevaluering av ELITE
Saksbehandler: Erlend

5min O



Referat
Fått henvendelse fra Fysisk institutt om at de
ønsker en student til å være med å gjøre
evaluering av ELITE-programmet. Dette er lønnet
og de ønsker en student fra utenfor eget institutt.
Skal være med å skrive en rapport om hva som
skal forbedres og hva som skal bevares. Lisa tar
det oppdraget.

96  2021 Innspill til ny UHR-lov
Saksbehandler: Sara
Vi er bedt om å gi innspill til UiOs kommentarer til
endringer i UHR-loven. Frist for å sende inn til
fakultetet er onsdag den 22. september. Hvis det
er noen som har kommentarer så ta det i samråd
med FU-leder og meld det inn til Sara. MNSU har
vært ute av loopen her og fikk dette to uker etter
alle andre. Dette skal Sara klage på.
Alina oppfordret til at MNSU gir innspill til hva de
to klagenemndene skal hete.
Vi lurer også på hvorfor det er problematisk at
studenter som ikke er foreldre skal kunne få
permisjon fra eksamen, mens det skal studenter
som er gravide eller i fødselspermisjon. De
trenger ikke lage egne regler for foreldre, de kan
bare myke opp reglene generelt.
Leder sender ut et skriv om dette og ber om at de
gis tilbakemelding raskt på grunn av kort frist.

20min O/D

97  2021 Eventuelt
Ingenting til eventuelt

O/D

98  2021 Møtekritikk
Ingenting til møtekritikk

Check out 17:10

Sara Mediå

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg



Referat
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

