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

MNSU-styremøte 04-2022
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 07.03.2022
Møtetidspunkt: 1615-1730
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

24 2022 Godkjenning av saksliste og referat V

Ansvarlig: Lisa

Behandling: En endring til sakslisten. Sak om kontoransvarlig lagt til. Referat godkjent uten

merknader.

25 2022 Valg av ordstyrer og referent V

Ansvarlig: Lisa

Behandling: Leder valgt til ordstyrer og Alina valgt til referent.

26 2022 Orienteringer O

Ansvarlig: Lisa

Behandling:

Astrofysisk fagutvalg: Ikke tilstede

Biovitenskapelig fagutvalg: Har hatt litt trøbbel med at bachelorstudentene ikke har noe laberfaring

pga COVID. En masterstudent har fått beskjed fra en veileder om at hen prioriterer å veilede

studenter fra andre universitet på grunn av dette.

Farmasøytisk fagutvalg: Har hatt styremøte. Fagutvalget har et spørsmål om permisjon. Instituttet

har sagt at man ikke kan ta mer enn 2 semester permisjon sammenhengende, og ved mer enn 5

semester permisjon inndras studieretten. Det er visstnok for mange som tar permisjon. Er dette

strengere enn på de andre instituttene? Dette er en sak for fagutvalgslederforum. Farmasi skal også

kåre årets foreleser for 2022.

Fysisk fagutvalg: Har ikke hatt møte, men har hatt hovedstyremøte. Fagutvalget gjør ikke så mye, så

det er sendt ut eposter for å finne ut om de kan gjøre noe eller ikke. Håper å få en instagram oppe i

løpet av neste uke. Skal holde integreringskonferanse. Fagutvalget leter etter professor til å holde

populærvitenskapelige foredrag. Skal ha hyttetur, også kalt spinntur. Skal også rydde opp

plakatveggen sin.



Saksliste
Geofaglig fagutvalg: Ikke tilstede, men leder informerer på Geos vegne. Ansatte har hatt

stresshåndteringskurs, og det foreslås at dette kan tilbys til studentene. Farmasi har hatt dette. Det

ser mørkt ut for lesesalsplasser for studentene. De ansatte har allerede dårlig plass og de plassene

som kommer når CEED skal flytte ut skal gå til stipendiater. Det går fint å være på KB, til tross for

asbesten. Den er ikke farlig.

Fagutvalget ved institutt for informatikk: Har hatt styremøte. Er ferdige med kursevalueringene. Skal

endre skjemaet. Skal ha allmøte neste uke for å velge representanter til undervisningsutvalg med

mer.

Kjemisk fagutvalg: Hatt møte. Planlagt CV-kurs og vårbord (i stedet for nyttårsbord, i stedet for

julebord). skal også ha “Livet etter studiene”, hvor alumnis forteller om hva man gjør. Skal også ha

sommerfest/bachelorseremoni.

Matematisk fagutvalg: Har hatt en rekke arrangementer. Bedpress med Storebrand, Bekk og Knowit.

Skal på Stopp pressen med utviklingsstudier,og skal ha spillkveld. Matematisk har fått tildelt en sal,

Sylowsalen, men det er ingen regler for hvordan den skal brukes. Men hvis det setter seg folk fra

andre studier, hva har man egentlig lov til å gjøre? Litt uenigheter i fagutvalget om hvorvidt det er et

problem eller ikke. Noen ønsker seg tydeligere regler. Sylow var en matematiker som ikke er så kjent

for folk utenfor matte, så ikke alle skjønner at det er matte sin sal. Tenk for eksempel lektorkroken.

FAgutvalget skal forhøre seg litt med realfagsbibliotektet og Ulrik (som har vært litt ansvrlig for

forming av salen), og så får man se hva som skjer.

Studentparlamentsrepresentant: Ingenting å melde.

Økonomiansvarlig: Et par refusjonssaker må fikses.

PR-ansvarlig: Ikke tilstede.

Nestleder: Siste uke var Erlend på MN lederseminar, hvor alle fakultetsmennesker som ikke er admin

ble sendt til Holmen Fjordhotell. snakket om pandemi, Ukraina og jobber med livsvitenskapsbygget.

Det blir større og dyrere, men UiO kommer inn som partner. HISP ble etablert som eget senter og står

for 10 prosent av fakultetets budsjett. Resultatene av arbeidet på dette seminaret ble sendt til Aina

Roine.

Leder: ITS, institutt for industriteknologi, på Kjeller skal satses mer på. Vi må høre om de ønsker å

være med i MNSU. De har fått tilbud før og sagt nei, men vi kan spørre på nytt. Escaperoom er

planlagt til 25. april. Vi kjører med påmelding og venteliste. Det er 32 plasser på Escaperoom, men

man skal kunne melde seg på til kun pizza eller kun Escape, eller begge deler.

27 2022 Saker til møte med fakultetet D

Ansvarlig: Lisa

Behandling: Følge opp saken om slappe forelesere og dårlig forelesningskvalitet fra forrige møte.

Adressere hva fakultet gjør med forelesere som har vært der lenge, ikke bare nye. Og hvis det

stemmer at studentene saboterer nye forslag, kan det hjelpe at de forbereder studentene litt bedre.

Sak om obliger på matematisk. Er det ok at de kun får ett forsøk? Det blir vanskelig å rette hvis

kriteriet skal være at man viser at man har gjort en innsats. Det skaper usikkerhet hos studentene.

Instituttet har sagt at kun ett forsøk gjør at folk gjør en ordentlig innsats.



Saksliste
28 2022 Frafall av ansatte og studenter etter covid    D

Ansvarlig: Lisa

Behandling: Tas opp i Fagutvalgslederforum.

29 2022 Valg av kontoransvarlig V

Ansvarlig: Lisa

Behandling: Felix ble valgt.

30 2022 Eventuelt X

Ansvarlig: Lisa

Behandling:

- Y2K-arrangement, når blir det? Det er ikke bestemt.

- Har det ikke blitt vedtatt at vi skal ha snacks?

- Alle som er med på skapklipping må gi beskjed.

31 2022 Møtekritikk D

Ansvarlig: Lisa

Behandling: En sak måtte legges til sakslisten. Vi bruker litt mye tid på orienteringer.

Møtet ble avsluttet klokken 17:38

28 Frafall av ansatte og studenter etter covid

Institutt for geofag opplever at mange (friske) ansatte og studenter velger å bli hjemme.
Hybridordningen får mye av skylden, men ansees fortsatt som nødvendig grunnet
omstendighetene. Hvordan er situasjonen på andre institutter og hvilke tiltak kan få ansatte
og studenter tilbake til campus?


