Møtedato:
Møtetidspunkt:
Møtested:

04.04.2021
1615-1730
MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

38 2022

Godkjenning av innkalling og referat

V

Ansvarlig: Erlend
Behandling: Godkjent uten merknader.

39 2022

Valg av ordstyrer og referent

V

Ansvarlig: Erlend
Behandling: Erlend som møteleder, Alina som referent.

40 2022

Orienteringer

O

Ansvarlig: Erlend
Behandling:
Astrofysisk fagutvalg: Ikke tilstede.
Biovitenskapelig fagutvalg: I følge FULF-referatet vet ikke fagutvalget hva
ansettelsesutvalget er. Dette skal de se på og finne ut av. Instituttet skal gjennomføre
programevaluering. Usikkert om fagutvalget får en rolle der.
Farmasøytisk fagutvalg: Ingenting å rapportere.
Fysisk fagutvalg: HAr begynt med kaffe i forelesningspauser til fagene FYSMEK1110,
FYS2130, FYS2140.Det går veldig fint. Har spurt instituttet om de vil fortsette å sponse
dette. Hensikten med kaffen er å oppmuntre folk til å komme.
Geofaglig fagutvalg: Har hatt møte. Det var workshop. De jobbet med vervene i
fagutvalget og beskrivelse av disse, samt brainstorme bedrifter som kan komme på
bedpress. De prøver å få igang det denne våren.
Fagutvalget ved institutt for informatikk: Ikke tilstede.
Kjemisk fagutvalg: To møter forrige uke. Møte med studieleder og programansvarlig.
Kom opp spørsmål til matematisk institutt. De har tatt over hele tredje etasje på Vilhelm
Bjerknes’. Grupperommene er for alle, men salen er for alle. Angivelig har visst matte

sagt at grupperommene også er reservert til dem. Men dette medfører ikke riktighet.
Fra styremøte kom det spørsmål om MAT1050 og MAT1060. De er ikke tilstrekkelig for
kjemisk, så studentene velger heller andre matte-emner. Kjemisk institutt kan ikke gjøre
oe med de fagene. De har kontaktet fagutvalget i matte. Dette skal tas opp gjennom
studrep i emnet, men det har vært forsøkt å snakke med foreleser før uten at det har
fungert.
Matematisk fagutvalg: Har hatt møte. Snakket om programevaluering, men hadde
ikke så mange kommentarer til det. Stemte ut to medlemmer pga lav tilstedeværelse.
Snakket om Sylow-salen. Den er for dårlig lagt opp. Hva betyr det at den er reservert for
matte, og hva gjør man når folk ikke respekterer det? Det er uenighet i fagutvalget, men
de skal diskutere det mer. Fagutvalget sender to representanter til fakultetsmøtet om
kun ett forsøk på obliger.
Studentparlamentsrepresentant:
●

Hatt ett møte for to uker siden. Det ble orientert om at Panopto, en
tekstetjeneste. Fakulteter vil bli invitert til å være pilot. Men det er ikke bare bare
å utvikle en tekstetjeneste for alle forskjellige fagområder, de er så forskjellige.
MATNAT vil bli foreslått som pilot siden vi har emner som er ganske ulike de
andre.

●

Emneevalueringssystem som skal erstatte alle andre systemer for dette. Dette vil
bli rullet ut i 2023. Det blir en høring på dette.

●

Det er vedtatt en endring i forskrift som gjør at man kan ha emner gir ett
studiepoeng eller mindre. Dette for å hensynta etter- og videreutdanning. Det er
også foreslått at det er antall studiepoeng og ikke antall ferdige grader som skal
gi støtte, samt at de ulike gradene for støtte skal reduseres. Det er ulik støtte for
ulike grader i dag ettersom en del grader krever mer arbeid og ressurser, og
dette er foreslått redusert fra 6 til 4. Årsaken er blant annet at kostnadsnivået er
gått opp på de “billigste” studiene.

●

For Fredrikkeprosjektet (å oppgradere bygningen) ble det presentert skisser, og
man vet ikke hvordan man skal finansiere dette.

●

Det er sendt inn høringsuttalelse til en tiltaksplan for å få til UiOs
bærekraftsstrategi.

Økonomiansvarlig: Ikke tilstede.

PR-ansvarlig: Har laget arrangement på Face og Fysisk på Fysisk. Plakater er ikke
printer, men vi skal gjøre prøvetrykk straks. Er innom Insta hver dag og skaper aktivitet.
Vi trenger å lage kommunikasjonsplan/publiseringsplan. Alle må bidra til å skape blest
om arrangementet.
Webansvarlig: Referater og sakslister blir lagt ut. Skal se mer på hva som kan gjøres
med innholdet og å få inn det nye grafiske rammeverket.
Arrangementsansvarlig: Utsatt til eget punkt.
Nestleder: Har vært på FULF (møte med alle fagutvalgslederne). Det ble snakket om litt
diverse. IFI har ny leder. Fysisk har mistet kaffestøtten. GEO har fått en pinnedyr og det
er dårlig kvalitet på vannet, samt at de jobber med Episenteret. GEO opplever at de er
de eneste som gjør noe der. IBV evaluerer bachelorprogrammet, og de prøver å få til en
ekstra lab fordi studentene som gikk glipp av mye lab under corona gjør det dårlig.
Asbest er et pågående problem. Man kan ikke henge ut noe i byggene. Man kan ikke
bruke lærertyggis heller. MNSU vil gjerne har en oversikt fra alle institutter over hvordan
ansettelsesutvalg/tilsettelsesutvalg foregår. Hvis saken om ansettelsesutvalget på Fysisk
ikke løser seg på instituttnivå, skal MNSU involvere seg. Viktig at FU-ledere passer på å si
ifra til MNSU om hvilken epostadresse som skal brukes. Matte, IFI, Fysikk og GEO har
mulighet for to semester permisjon på bachelor uten grunn, på master må man ha en
begrunnelse allerede fra første semester permisjon, men disse instituttene har ingen
maksgrense. Farmasi har maks to semester sammenhengende, hvis det er mer enn fem
så inndras studieretten. Frafall etter covid og hva man kan gjøre ble diskutert.
Pop-up-foredrag og frokostmøter kan godt informeres om på tvers av instituttene for
studentene er tverrfaglig interesserte.
Leder: Ikke tilstede.

41 2022

Arrangement oppdatering

X

Ansvarlig: Erlend
Behandling: Vi har reservert break-outroom, men ikke pizzarestaurant. Vi har fått mail
fra Fysisk om hvorvidt vi vil kjøpe tjenester fra dem. Det vil vi og Nils har gitt beskjed.
Hva slags pynt er det vi skal skaffe?
Skal vi ha DJ? Ja, hvis vi har råd.

Vi har 14.000 på konto. Det er søkt om, og innvilget, 12.500 kroner til alle arrangement
vi skal ha. Ettersom Fysisk på Fysisk er et større arrangement enn vi opprinnelig hadde
planlagt må vi søke om litt mer.
Det ble vedtatt å søke om 5000 fra studentparlamentet og 10.000 ekstra fra fakultetet.
De som er ansvarlige for felles avreise til Escaperoom er Felix, EB, Nils og Hannah. De
møter opp på Blindern t-banestasjon 17.12.

42 2022

Eventuelt

X

Ansvarlig: Erlend
Behandling:
●

Obliger. Hvis du har gjort et forsøk på alle oppgavene så får du godkjent, er en
gråsone for retting av obliger. Det er ikke sikkert at det er hensiktsmessig. Dette
bør sees i sammenheng med saken om kun ett forsøk på matte. På matte må
man fortsatt ha noe riktig for å få godkjent. Det holder ikke å ha prøvd bare. Hva
gjør man hvis en student leverer noe som viser at de overhodet ikke har forstått
pensum, men helt tydelig har jobbet med obligen? Bør det ikke være felles
retningslinjer for retting av obliger på tvers av instituttene? Det bes om at
fagutvalgsrepresentantene innhenter litt info om hvordan obliger rettes og
vurderes på eget institutt og melder inn dette via epost til nestleder.

43 2022

Møtekritikk

D

Ansvarlig: Erlend
Behandling: Orienteringer må ta kortere tid. Det må vurderes om vi skal sette et tak på
hvor lang tid hvert utvalg får på denne runden.
Møtet ble avsluttet klokken 17:37

