Saksliste
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: 21.02.2022
Møtetidspunkt: 1615-1730
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

16 2022Godkjenning av innkalling og referat

V

Ansvarlig: Lisa
Godkjent uten merknader.
17 2022Valg av ordstyrer og referent

V

Ansvarlig: Lisa
Lisa ble valgt til ordstyrer og Anne lise som referent.
18 2022Orienteringer

O

Ansvarlig: Lisa
Behandling:
Astrofysisk fagutvalg: Ikke til stede
Biovitenskapelig fagutvalg (EB): Ingenting å melde.
Farmasøytisk fagutvalg (Anne Lise): Ingenting å melde.
Fysisk fagutvalg (Nils): Har oppdatert Brøynnsund registeret og oppdatert nettsiden sin.
Geofaglig fagutvalg: Ikke til stede. Lisa melder: Har ikke hatt møte. Jobber med Episenter-ansvarlig.
Fagutvalget ved institutt for informatikk: Ny MNSU-representant. Har hatt Generalforsamling og
valgt nytt styre. Jobber med kursevalueringer.
Kjemisk fagutvalg (Hanna): Har ekstraordinært allmøte i dag. Fikk 5 nye medlemmer. Har fagutvalg
på 5 medlemmer. Skal ha møte 22.02.2022.
Matematisk fagutvalg (Feliks): Ingenting å melde. Oppdatering fra PhD-saken. De sendte inn en mail
angående kuttingen og fikk svar om at begrunnelsen for “klagen” var god nok, og at de skal fortsette
å kutte det ned.
Studentparlamentsrepresentant (Sara): Snakket om studentdemokratiske retningslinjer, var på
workshop med noen fra arbeidsutvalget, studiedekan (Knut Mørken), noen fra UiO sentralt.
Studentparlamentet gir ut undervisningsprisen (for hele UiO) hvert år. Forslag kan registreres på
nettet.

Saksliste
Økonomiansvarlig (Bjørn): Har sendt søknad til fakultet om 12500 kr til fagutvalgsarrangement.
PR-ansvarlig: Ikke til stede.
Nestleder (Erlend): Har vært på møte med fakultetets undervisningsstyre. MN gjør mye med
pedagogikk og undervisning, men det er mer som kan gjøres, i tillegg er det flere frivillige under
sakene som ble presentert. For de som allerede var ansatt lenge, alt fra første lektor og over, så er
det ingen krav for å lære seg nye ting.
Knut snakket litt om 10-studiepoengs pedagogikk-kurs i et utvekslingssemester på
bachelornivå. Ja, det er en god idé, men det pleier ikke å vre gruppelederne som er problemet, men
foreleserne.
Økonomi: Vanligvis har det vært nok lønn til undervisere som blir finansierte fra
studieplasser, fordi man får støtte per studieplass per student på hver institutt. Det har vært minking
i det siste på grunn av ABE-kutt som starter å bli et stort tap. Det virker som at alle instituttene har
det dårlig utenom IFI som holder seg flytende.
Har ikke hatt noe læringsmiljøforum siden sist.
Leder (Lisa): Har vært på SULF-møte. Fikk foredrag fra studentombudet. Lisa tok opp honorar og fikk
egentlig ingen ordentlige svar som er merkelig fordi i 2018 (den økonomiske saken vi har hvor vi har
en felles pott og fordeles med ulike prosentdeler), dette skulle vært felles for alle studentutvalg, men
de andre studentutvalgene har gått videre fra den ordningen.
Skal på FULF-møte og dersom man vil ta opp noe så kan man sende det inn på slack. Sak om
ansettelse tas videre med på FULF-møte.

19 2022

Valg av nytt styremedlem og webansvarlig

V

Ansvarlig: Lisa
Alina er valgt inn som ordinært styremedlem.
Alina er valgt inn som webansvarlig.

20 2022

Erfaringsoverføring

D

Ansvarlig: Lisa
Tanker om å opprette en ordning hvor man lager dokumenter og skriver ned hvordan interne verv
utføres. Finne ut om man skal ha mentor-ordning eller ikke. Og evt. kommentarer til hvordan det har
gått med vervet. Dette skal jobbes videre på neste Arbeidsforum.

21 2022

Arrangement oppdatering

O

Ansvarlig: Lisa
RF kom på besøk og orienterte om sin erfaring rundt større arrangementer og hva som trengs av
utstyr, planlegging og frivillige.

22 2022
Ansvarlig: Lisa

Eventuelt

X

Saksliste
AU (ansattelses utvalget) (Nils): Studenten får de ansettelsene som ikke medfører undervisning på
mail. Dette er vanskelig å forholde seg til når de ikke har noe å sammenligne med. Det blir en
endring i ordningen med AU. Utvalget har ikke interesse over å ha med studenter på intervju. Akkurat
nå sendes saker på sirkulasjon på mail, og de blir filtrert og revidert av saksbehandler. Det er basically
en som tar avgjørelsen, og hvis man ikke har noe å si så blir det bare “godkjent” (sendt videre). Det er
ingen fysisk møter.
Hvordan de andre instituttene utfører ansettelse:
Kjemisk: Instittutet kaller inn til intervjuer. Fagutvalget får beskjed, men man trenger ikke å være med
i FU for å være med. Man sitter med andre. Det som sies i intervjuet tas med videre i AU på kjemisk.
Så bestemmes det ting, og så blir det sendt videre til fakultetet. Det er intervjukomiter og studenter i
AU på kjemisk. Studentene på intervjuene er hvem som helst som har mulighet.

23 2022

Møtekritikk

D

Ansvarlig: Lisa
Det ble laget kaffe. Møte avsluttet litt på overtid.
Møtet ble avsluttet klokken 17:38

20 Erfaringsoverføring
Ettersom det er vanskelig å få tak i tidligere medlemmer som har hatt verv hos oss, kan det være
gunstig å lage nye protokoller på erfaringsoverføring. Det burde være mer tydelig hva hvert enkelt
verv innebærer og hvordan man skal få tak i eventuelle tilganger som trengs.

