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

MNSU-styremøte 02-2022
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 07.02.2022
Møtetidspunkt: 1615-1715
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

10 2022

Godkjenning av innkalling og referat

V

Ansvarlig: Erlend
Behandling: Ingen merknader.

11 2022

Valg av ordstyrer og referent

V

Ansvarlig: Lisa
Behandling: Nestleder ble valgt til ordstyrer og Alina ble valgt til referent.

12 2022

Orienteringer

O

Ansvarlig: Lisa
Behandling:
Astrofysisk fagutvalg: Ikke tilstede
Biovitenskapelig fagutvalg: EB er valgt som biovitenskaps representant til MNSU, men fagutvalget
har ikke hatt møte. Nestleder i BFU har satt i gang spørreundersøkelse for å få til mer feltarbeid. Det
er sagt nei til dette inntil videre.
Farmasøytisk fagutvalg: Hadde møte i forrige uke.Har endret krav på inntak til studiet (politiattest).
Arbeides også for å endre språkkrav på studiet. Det er mange som har dårlig norskkompetanse. Dette
går utover karakterene til mange av studentene. Men dette er omdiskutert. Har arrangert
karrieredag og fagkvelder. Eksamen er bare på norsk, men ved mange andre studier får man eksamen
på både engelsk og norsk. Hvorfor er ikke dette vurdert? Kan være fordi man vil få problemer i
arbeidslivet uten norskkunnskaper.
Fysisk fagutvalg: Har hatt møte og fått på plass komiteer som dekker alle områder. Ønsker å få på
plass arrangementer som ikke har vært gjort på to år,og få til mer PR. Driver med bokskap på.
Geofaglig fagutvalg: Ikke hatt møte. Mangel på Episenteransvarlig for to andre fagretningeer: er
formidlert videre tilEpissenteret og ansvarlige,
Fagutvalget ved institutt for informatikk: Det er generalforsamling på onsdag. Ny leder skal velges.
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Kjemisk fagutvalg: Har hatt allmøte og har nytt styre. Har ikke hatt første møte så det kan hende det
velges ny MNSU-rep. De har fått shuffleboard i kjemibygningen. Det skal også holdes ekstraordinært
allmøte for å kunne øke antall styremedlemmer.
Matematisk fagutvalg: Instituttet har tenkt å kutte phd-stillinger fra 8 til 3. Fagutvalget har startet en
underskriftskampanje. Forklaringen er noe med bærekraft og spare penger. Man har ikke helt forstått
begrunnelsen. Kun ett forsøk på oblig-beslutningen består, men det skal bli lettere å få bestått hvis du
viser innsatsen selv om du har feil svar.
Studentparlamentsrepresentant: Det er kalt inn til møte hvor det skal vedta delegater til landsmøtet
i norsk studentunion.
STUT: Det ble orientert om Silurveien skal kjøre våreksamen med halv kapasitet. Joshi
(utdanningsleder på IFI) tok opp tiltak de har gjort for studentene, spesielt fysiske arrangement.
Dette er ting som koster penger, og ingen andre institutt har noen tiltak.
Økonomiansvarlig: Ikke tilstede.
PR-ansvarlig: Ingenting å orientere om.
Nestleder: Det har vært læringsmiljøforumsmøte hvor det ble ønsket konkrete tiltak mot
diskriminering. Spørreundersøkelse man ønsket ble for omstendelig så dette er lagt på is.
Diskrimineringen er som regel mellom studentene og det er derfor lurt å snakke med fadderne om
hvordan dette kan unngås, da mange lærer studentatferd av dem. Digitalt seminar fra Forvei ble
avholdt men med lavt oppmøte. MAsterfaggeruke skjer noen steder og noen ikke. Si fra-systemet har
produsert kvartalsrapport. 13 saker om læringsmiljø, 8 om uakseptabel atferd, 4 om seksuell
trakassering, 2 om HMS, 2 om andre kritikkverdige forhold og 1 positiv tilbakemelding. Ønsker også
spesielle tiltak for første- og andreårsstudenter siden de har opplevd mest negative konsekvenser av
Corona.
Leder: Boksskap måtte hasteklippes og tømmes etter brann. Vi har fått gi ansvaret for innholdet av
skapene til andre, så MNSU har gjort det man måtte med dette.

13 2022

Oppdatert bokskapsreglement

V

Ansvarlig: Erlend
Behandling: De foreslåtte endringene ble gjennomgått og det oppdaterte reglementet ble vedtatt
med akklamasjon. Bokskapsreglement

14 2022

Eventuelt

X

Ansvarlig: Erlend
Behandling:
1. Fysikkundervisningen på Biovitenskap (FYS1001) er veldig uryddig. Faglærer svarer at han
heller ikke klarer å få oversikt. De skal komme med beskjed i neste uke om det blir
forelesninger eller ikke. Det ble spurt fra MNSU om det er valgt studentrepresentanter i
faget. Det er et litt spesielt fag fordi det undervises fra institutt for fysikk, men er for
studenter fra biovitenskap.
2. Leder har sendt beskjed om ønskede møtetider til fakultetet. Ikke fått svar.
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3. Forrige leder ber om at nettsiden oppdateres så hun slipper at folk kontakter henne når de
ønsker å komme i kontakt med MNSU.

15 2022

Møtekritikk

D

Ansvarlig: Erlend
Behandling: Ingen kaffe. Men møtet ble ferdig til riktig tid!
Møtet ble avsluttet klokken 17:13

13 Oppdatert bokskapreglement
Reglementet vårt har blitt oppdatert med nye frister for klager og henting. Etter klippingen vi hadde
på onsdag, kan det bli relevant å snakke om hvilke regler vi har for hva studentene har lov til å
oppbevare i skapene de leier.

