
Referat
Fra: Erlend Tiberg North
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 04.11.2021

MNSU-styremøte 13-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 04.11.2021
Møtetidspunkt: 1615-1700
Møtested: Digitalt på Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

116  2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent uten merknader

V

117  2021 Valg av ordstyrer og referent
Nestleder valgt til ordstyrer og Alina valgt til
referent

V

118  2021 Godkjenning av referat V

119  2021 Orienteringer
Saksbehandler: Erlend
Sara Leder: Har vært på møte i studieutvalget.
Snakket om Engelsk språk i norsk
akademia.Programevaluering og
porteføljeprosjekter.
Erlend Nestleder: Mailet med Ingerlise og Jarle
Nygård og valg av valgstyrerepresentant, som
ble. Alina.
Alina Fagutvalget ved institutt for informatikk:
Har ikke hatt møte, men har hatt seminar for
IN1000. IFI vil sette ned utvalgt for å forhindre
seksuell trakassering etter at det har kommet
meldinger om uønsket oppmerksomhet og
studenter som ikke føler seg trygge. Alina har
skrevet leserinnlegg i Universitas og det ble tatt
veldig ille opp i fagstaben på instituttet, ifølge
instituttleder.
Hannah Kjemisk fagutvalg: Ikke hatt møte.
Skulle hatt arrangementet  “Fra student til
jobb”med bla CV-kurs. Det ble avlyst pga
sykdom.
Anne Sofie Biovitenskapelig fagutvalg: Vannet
på bikuben fortsatt et problem. Gjort noen
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henvendelser om dette, men fortsatt ingen
løsning.
Lisa Geofaglig fagutvalg: CV-kurs avholdt, ifm
nytt fag med arbeidspraksisfokus. Kåring av årets
foreleser gikk litt for fort for GFU, fikk ikke den
første mailen om dette. Ang. leseplasser; har fått
snakket med instituttleder og romansvarlig.
Endte med å finne et rom som egentlig er for
masterstudenter, men hvor bachelor også nå kan
bruke.
Direkterepresentant Johan Emil: Levert ut litt
bokskapting.
Felix Matematisk fagutvalg: Foredrag og
internkveld.Planlagt spillkveld,hyttetur og Stopp
Pressen
Direkterepresentant Bjørn: Vært på økonomikurs
og fått tilgang til nettsiden på UiO.
Anne Lise Farmasi: Har hatt overtakelsesmiddag
og feiring av at farmasi fylte 90 år. I
sammenheng med dette så arrangerte instituttet
kinokveld på Odeon med presentasjoner fra hver
studentorganisasjon ved Farmasi før vi kjørte
videre med film og popcorn. Fagutvalget
planlegger også videre Vaffellunsj og andre
arrangement
Anna PR: Vært på foredrag om internship som
skal komme på alle institutt.

120  2021 Årets Foreleser 2021
Saksbehandler: Erlend
Nestleder har brukt offisielle eposter til å be om
nominasjoner. VI kan imidlertid ikke se bort ifra
at noen av dem kan ha blitt stoppet i filter.

Innledende runde:
Alina Informatikk: Vanskelig å se forskjell på
nominasjoner. Den eneste som skiller seg litt ut
er den kvinnelige fra Biovitenskapelig, Marianne
Fyhn,  hvor det trekkes frem at foreleser jobber
veldig hardt og mye, og er digitalt veldig
hjelpsom.
Hannah Kjemisk fagutvalg: Alle virker bra.
Audun Skau Hansen driver også noe som kalles
B-tjenesten hvor studenter kan hjelpe
hverandre.

30min D/V.
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Anne-Sofie Biovitenskapelig fagutvalg: Alle
virker like.
Lisa Geofaglig: Nominasjonene virker like
Direkterepresentant Johan Emil: Ikke noe å
tilføye
Felix Matematisk Fagutvalg : Ikke noe å tilføye.
Sara Leder: Nominasjonene er like så kan være
fint å ta den som nevner noe eksplisitt om
undervisningen. Heller litt mot Marianne
Direkterepresentant Bjørn: Ikke noe å tilføye
Anna PR: Vil dra frem Audun Skau Hansen på
kjemisk.Veldig grei og gjør det beste han kan for
studentene bestandig.
Anne Lise Farmasi: Ikke noe å tilføye.

Biovitenskapelig fagutvalg
Marianne vs Hans-Petter
Marianne jobber hardt og legger godt til rette.
Hans Petter er veldig tilgjengelig og bryr seg mye
om studentene. Marianne har lagt opp en
hybridløsning som er unik og ikke nevnt noe
annet sted.

Farmasøytisk fagutvalg
Ida vs Stig.
Begge er veldig engasjert. Stigs dør er alltid
åpen, og sier alltid at det bare er å komme hvis
man vil snakke.  Ida er alltid blid og
imøtekommende og har gode formidlingsevner.
Den åpne døren veier kanskje tyngst da det ikke
er helt opplagt at alle tilbyr det. Tilgjengelighet
er ofte en mangelvare.

Kjemisk faguvalg
Anja vs. Audun
Anja har stort engasjement og bruker tid utenfor
forelesning, engasjerer seg i utvalg for
studiekvalitet. Morsomme, effektive og
hyggelige forelesninger. Bruker også egen
teknikk med fagord for å gjøre det gøy.
Audun underviser et tungt fag, men gjør det
lettere. Bruker aktiv læring og engasjerer
studentene.Engasjerer seg også utenfor
forelesninger for studiekvalitet.

Geofaglig fagutvalg
Ingrid vs Henrik
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Henrik har vært veldig initiativrik på et nytt fag,
har ansatt studenter til å være med på det, og
setter av mye egentid på å sørge for at
studentene henger med. Ingrid er veldig åpen
for tilbakemeldinger og har hatt en imponerende
utvikling som foreleser. Begge to er veldig aktive
på å forbedre seg som foreleser og går på kurs.
På geofaglig er de fleste dørene åpne og alle
forelesere er veldig tilgjengelige, men dette
gjelder særlig Henrik. Henrik er også veldig raus
med tiden sin, stiller seg til rådighet. Han er også
veldig fri fra pptx-en sin og kan være uformell og
løs i formen. Da blir det også veldig åpent for
spørsmål. Begge to lytter veldig til hva
studentene synes om ting.

Matematisk Fagutvalg
Ole Fredrik
Lager gode obliger som er kreative, relevante og
morsomme å jobbe med. Bruker også fritiden sin
aktivt til å svare på alle mulige slags spørsmål.
Naturtalent innen undervisning. Tetter hull i
læreboken med egne eksempler og
forelesningen er spennende for studentene.
Hans humoristiske sans gjør også at
forelesningene hans er alt annet enn monotone.

I løpet av diskusjonen pekte følgende seg ut
særlig;
Marianne for digitalt fremoverlent.
Stig for at døren alltid er åpen.
Henrik for at han gjør veldig mye ekstra for
studentene.

En avstemming mellom disse gikk i favør av
Marianne.

121  2021 Eventuelt O/D

122  2021 Møtekritikk

Check out kl 17:24 45min

Erlend Tiberg North

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg



Referat
120 Årets Foreleser 2021
Hvert år kårer MNSU årets foreleser på MN-fakultetet. 11. oktober sendte Erlend utlysning for
nominasjoner til fagutvalgene, med frist mandag 1. november. Vi har mottatt nominasjoner fra fire av
fagutvalgene: Farmasi, Biovitenskap, Kjemi og Geologi.
Vi går gjennom nominasjonene og kårer en vinner, som vil presenteres på RealMoro fredag 5. november
ca. 17:15.

Vedlegg til saken:
Vedlegg 1: BFU - Årets-foreleser-HP (1).pdf
Vedlegg 2: BFU - Årets-foreleser-Marianne.pdf
Vedlegg 3: Farmasøytisk Fagutvalg e-post
Vedlegg 4: KFU - 2021 - Årets foreleser MN.pdf
Vedlegg 5: GFU - NOMINASJON FRA GFU TIL ÅRETS FORELESER.pdf


