
Referat
Fra: Lisa Julianne Nystad
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 10.12.2021

MNSU-styremøte 16-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 13.12.2021
Møtetidspunkt: 1615-1700
Møtested: Digitalt møte via zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

142  2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent uten merknader

V

143  2021 Valg av ordstyrer og referent
Påtroppende leder valgt som ordstyrer og Alina valgt som referent

V

144  2021 Godkjenning av referat
Godkjent uten merknader

V

145  2021 Orienteringer
Saksbehandler: Lisa
Astrofysisk fagutvalg:
Ikke tilstede
Biovitenskaplig fagutvalg:
Ikke tilstede. Har satt frem pepperkaker og julebrus og det ble satt pris på.
Fagutvalget ved institutt for informatikk:
Hatt mange møter, men sliter med oppmøte på styremøtene. Også hatt møte med
instituttledelsen. Snakket om plassproblemer, opprettelse av likestillings- og
mangfoldsutvalg, underskriftskampanje for omgjøring av skoleeksamen til
hjemmeeksamen.
Farmasøytisk fagutvalg:
Ingenting
Fysisk fagutvalg:
Skulle hatt møte, men ble avlyst pga fravær. Er heller ikke kalt inn til flere møter. Men
de har mye på agendaen.
Geofaglig fagutvalg:
Intet å rapportere. Ingen møter og ingen arrangementer
Kjemisk fagutvalg:
Ikke tilstede
Matematisk fagutvalg:
Intet å rapportere.
Direktevalgt representant:
Ikke tilstede
Økonomiansvarlig:
Ingenting å rapportere
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Nestleder:
Vært i møte med fakultetsstyret. Gikk gjennom utdanningsmeldingen. Mye info. Må
eventuelt ettersendes til MNSU. HISP (Health information systems program) ble
etablert som eget senter ved MNSU. Samarbeid med Oslo kommune om skolebesøk
og undervisning. Veksthuset for livsvitenskap etablert som egen enhet.
Leder:
Studieutvalget: oppdatering på smitteverntiltak. Tosensorordningen, hvordan gjør
man mappeevalueringer. Padlet (diskusjonsplattform for emner) kommer til å utgå
pga. GDPR. Kommer et nytt system som skal piloteres neste semester.
Neste gang skal det snakkes om rammer for vårens undervisning.

146  2021 Egenmelding ved eksamen H21
Saksbehandler: Sara
Egenmelding gjeninnføres på fysiske eksamener, og må leveres samme dag som
eksamen finner sted. Ordningen gjelder i utgangspunktet til utgangen av januar 2022.
Det kommenteres at tiltaket kom for nært på eksamen, og ordningen bør beholdes for
neste semester. Se sak 148.

5min O

147  2021 Fysisk oppmøte eksamen H21
Saksbehandler: Lisa
Det var en dårlig idé å sette opp fysisk eksamen dette semesteret. Selv om det kanskje
er trygt i eksamenslokalet eller lesesal, så må alle ta kollektivt for å komme seg dit, og
når alle eksamener begynner samtidig blir det selvsagt fullt. Det er uttrykt bekymring
på Padlet for at syke studenter kommer på eksamen selv om de er litt dårlige. Når
man har brukt mye tid på å lese er det viktigere å ta eksamen enn å holde
smittevernsreglene. Det viser også en undersøkelse gjort ved Oslo Met. På informatikk
har det vært hjemmeeksamen på emner som fint kunne latt seg gjennomføre som
hjemmeeksamen. Studentene utsettes for en risiko for karantene og det rett før de
fleste av dem skal reise hjem til jul. En karantene (også uten smitte) kan ødelegge hele
hjemreisen for studentene, så det er lite hensynsfullt å pålegge studentene den
risikoen.
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148  2021 Konteeksamen januar og eksamen V22
Saksbehandler: Sara
Dekanen mener visst at konte gjør at man med egenmelding ikke løper noen risiko
ved fravær på eksamen. Det stemmer ikke. Hvis man er syke, eller i risikogruppen kan
man ikke stille til konte på skolen heller. En løsning kunne imidlertid vært at man får
hjemmeeksamen på konte. Konte kan ofte ha en annen form enn den ordinære
eksamenen. Men noen fag er det lettere å ha hjemmeeksamen i enn skoleeksamen,
og da kan det virke urettferdig at konte blir hjemmeeksamen. Et annet alternativ er
muntlig konte. Det kan kanskje også gjøres digitalt. (En bedre løsning er kanskje å ikke
skulle ha fysisk oppmøte i det hele tatt på eksamen, f.eks. erstatte med
mappeinnlevering. Da unngår man hele problematikken. MNSU bør kanskje foreslå at
man tenker litt mer over hvor man egentlig må ha skoleeksamen i det hele tatt). Å
teste hvor flinke studentene er til å pugge er kanskje litt utdatert? Dette gjelder
imidlertid ikke alltid for alle fag.
MNSU går inn for at de fleste konteeksamener bør være digitalte, men skjønner at
ikke alle kommer til å gjøre det likevel.
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MNSU går også inn for at fakultetet bør planlegge for flere hjemmeeksamener
neste semester. Det kan være en ønsket dreining uavhengig av pandemien. Firetimers
hjemmeeksamen har fungert ganske bra, og man har ikke så mye tid til å bruke kilder
og få hjelp.
Hva er greia med bestått/ikke-bestått? Er det positivt eller negativt? Hvordan skal
man vurdere om et fag skal ha dette eller ikke? Hva tenker dekanen om det? Bør det
legges sentrale føringer for dette?

149  2021 Eventuelt
Kommentar om økonomi for arrangementer. Søknader for støtte vil undersøkes i
starten av V22.

O/D

150  2021 Møtekritikk
Litt lenger enn tenkt. Planlagt kort, men slik ble det ikke.
Digitalt møte funket fint i dag, spesielt mtp. smittesituasjonen.
Check out
Møteslutt 17:26.
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Lisa Julianne Nystad

Påtroppende leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

146 Egenmelding ved eksamen H21

Egenmeldingsordningen for frafall ved fysisk eksamen er gjeninnført og gjelder i første omgang til 1.

februar. Mail skal være sendt ut til studentene fra sitt respektive institutt. Egenmelding må meldes inn

samme dag som eksamen. Les mer her (under Dokumentasjon):

https://www.uio.no/studier/eksamen/sykdom-utsatt/

147 Fysisk oppmøte eksamen H21

https://www.uio.no/studier/eksamen/sykdom-utsatt/


Referat
Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan studenter har opplevd fysisk eksamen, både

gode og dårlige. Diskusjonen vil danne grunnlag for MNSUs videre håndtering av saken.

148 Konteeksamen januar og eksamen V22

Hvilken eksamensform burde tas i bruk for kontinuasjonseksamen over nyttår, og for eksamen V22 (både

midtveis og avsluttende eksamen)?

Egenmeldingsordning for fysisk eksamen er gjeninnført, men om studenter igjen har symptomer på

konteeksamen eller fortsatt føler seg utrygge er det ikke noen god løsning å igjen sende egenmelding.

Studenter risikerer å bli forsinket i studieløpet; dette er spesielt kritisk ved farmasi og for alle

tredjeårsstudenter som planlegger å søke seg inn til masteropptak H22. En generell regel om digital konte i

januar vil bety at alle kan gå opp til eksamen uten frykt for smitte, men kan være uforutsigbart for

studenter som hadde planlagt en fysisk konte. Tanker?

Eksamensform for neste semester er i all hovedsak satt, men det er fortsatt mulig å gjøre endringer; dette

bør helst avklares så fort som mulig, i hvert fall før fristen for hovedopptaket på emner går ut den 13.

januar. Bør vi fortsette med digital eksamen som hovedregel, eller ønsker MNSU en annen løsning? (Fullt

fysisk eller digitalt er motpolene her.)


