
Referat
Fra: Sara Mediå

Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 18.10.2021

MNSU-styremøte 12-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato:18.10.2021
Møtetidspunkt: 1615-1700
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

107 2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent, med det bemerkes at sakslisten kom
litt sent

V

108 2021 Valg av ordstyrer og referent
Leder ble valgt til ordstyrer og fast referent Alina,
ble valgt til referent.

V

109 2021 Godkjenning av referat
Godkjent uten merknader

V

110 2021 Orienteringer
Saksbehandler: Sara
Nestleder:Fakultetsstyremøte har hatt møte.
Snakket om HMS som er ny fast post. IBV jobber
med asbestsanering. Ny finansieringsmodell var
den største saken. Kan bli endringer for særlig
“de våte instituttene”. Halvparten av alle
KD-stillingene (stillinger som kommer fra
departementet) skal være øremerket bærekraft.
Orientering om et bygg som heter Observatoriet.
Bygget brukes til skolebesøk og å fremme
realfagsinteressen. De skal også prøve å fremme
interesse for vårt fakultet spesielt.
Astrofysisk har ikke hatt møte,men skal ha neste
onsdag.
Geofaglig fagutvalg har ikke hatt møte siden sist,
men det er lesesalplassene som er det store
spørsmålet. Farmasi må ut.
Fysikk: Har ikke hatt møte,en har bestemt seg for
å ha fysikk i Origo (som er et lite foredrag).
FUI: FUI skal ha seminar for et grunnkurs
(IN1000),og håper å kanskje stille på
Foreningsdagen.

10min O
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Kjemisk fagutvalg: Skal ha arrangement siste
uken i oktober og første i nobemern. Postertorg
og CV-kurs med studieleder.
Bio: Klager på vannet på bikuben smaker
kreftfremkallende, fremdeles.
Matematisk fagutvalg: Planlagt hyttetur i starten
av september. Matte er veldig positive til MNSU
sine foreslåtte arrangement. De har tenkt å kjøpe
gensere og planlegger en internkveld. Vi er et lag
og det viktigste er jo vennskap.
Leder: Studieutvalgsmøte for første gang fysisk
på lenge. Må komme til en enighet om hvor mye
av det digitale som skal videreføres. En del ting
må på plass hvis det digitale skal videreføres.
Snakket også om fritt sammensatt bachelor og
hvor mye den skal markedsføres.

111 2021 Ny økonomiansvarlig
Saksbehandler: Sara
Økonomiansvarlig har trådt ut og vi må derfor ha
en ny. Det er vi pålagt å ha. Bjørn meldte seg og
ble valgt.

5min O

112 2021 Møte med fakultetet på torsdag
Saksbehandler: Sara
Fysisk oppmøte på Fysikkbygningen,
fakultetsstyrerommet. Vi har meldt inn fire saker.
1) undervisning post-Corona.
Har vært litt varierende kvalitet. Noen tar ikke
opptak, andre legger ikke ut opptak. Det må
differensieres mellom hybridundervisning og det
å ha både et fysisk og digitalt tilbud. Samtlige
undervisningsledere er skeptiske til
hybridløsninger. De sliter med dårlig kunnskap
om løsningene og da går det utover kvaliteten på
undervisningen.
2) Lesesalsplasser.
3)Forankring av studentdemokratier.
4) studieprogrambaserte identitetsarealer.

20min O/D

113 2021 One Ocean expedition
Saksbehandler: Sara
Veldig kult emne med søknadsfrist i dag. Det er
et tverrfaglig et UiB-emne, som hvem som helst
på UiO kan søke på, men særlig bio og matnat.

5min O
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114 2021 Eventuelt

a) Valgstyret har møte i morgen og MNSU
har ikke representant. De har ansvar for
valg av dekan og prodekan samt
representanter til styret. Hvis noen kan
stille for oss, så melder de seg i Slacken.

b) Mot slutten av fjoråret ble det besluttet
å utvikle retningslinjer for driftsvilkår for
studentdemokrati. De ønsker tre
representanter fra hvert sitt institutt, på
workshop 02.12.21 kl 13. Leder er
interessert, men det trengs også en
person som sitter i et fagutvalg og en
person sitter i et instituttstyre.
MNSU-styret må ta med dette tilbake til
eget institutt og forsøke å finne
personer som er interessert.

c) To-sensorkrav. Hvorfor vil man nå ha
ekstern sensor? Og gjelder det for bare
eksamen, eller også for
eksamenskvalifiserende arbeid? Det kan
bli dyrt og ta ressurser fra andre ting.
Leder sjekker opp dette.

O/D

115  2021 Møtekritikk

Check out
Gode diskusjoner.
Hva skjedde egentlig med arrangementene vi
tenkte å ha? Vi planlegger fortsatt golf og pizza
på Oslo Camping og Peppes. Vi kjører på med
bestilling til cirka 45 pers. Vi lager
påmeldingsskjema.

45min

Sara Mediå

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

111 Ny økonomiansvarlig
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Vår tidligere økonomiansvarlig har gått ut av MNSU, så vi trenger en ny person til å

ta over vervet. Vervet er honorert høyere enn ordinære medlemmer, men innebærer følgelig noe ekstra

arbeidsmengde. Vi sørger for god opplæring :)

112 Møte med fakultetet på torsdag

Vi har satt nytt tidspunkt for møter med fakultetet, og førstkommende er nå på torsdag klokken

12:15-13:45 (fysisk tilstedeværelse på Fakultetsstyrerommet). MNSU har meldt inn følgende saker:

1. Undervisning etter korona: opptak og digitale tilbud

2. Mangel på egnede lesesalsplasser

3. Forankring av studentdemokratiet på fakultetet

4. Studieprogrambaserte identitetsarealer - kombinert læringsareal og sosial arena

Endelig saksliste sendes ut fra fakultetets side på tirsdag.

113 One Ocean expedition

Emnet har søknadsfrist i dag. Informasjon har allerede blitt sendt ut på e-post, men ta gjerne en siste push

for å informere så mange studenter om prosjektet som mulig, slik at de kan søke. Les mer her:

https://www.uib.no/en/oneocean/142484/how-apply

*MN har bestemt at de aktuelle studentene som blir tatt opp til emnet skal få individuell tilretteleggelse

for eksamener V22 og i studiestart H22, ettersom emnet løper fra mai til slutten av august.

https://www.uib.no/en/oneocean/142484/how-apply

