
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 03.10.2022
Møtetidspunkt: 16:15 - 18:00
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

84 2022 Godkjenning av innkalling og referat V
Ansvarlig: Lisa

85 2022 Orienteringer O
Ansvarlig: Lisa

86 2022 Nytt kjøkken på VB                                  O/D
Ansvarlig: Lisa
Det skal bygges nytt kjøkken på VB og biblioteket vi gjerne at studentene som bruker
bygget skal komme med ønsker. Hva mangler vi nå? Hva vil gjøre at studentene ønsker
å være på campus (VB).

87 2022 Oppdatering fra SPHP i helgen             O/D
Ansvarlig: Alina
Nedleggelse av Honours Programmet kommer opp på studentparlamentets
handlingsplanseminar (SPHP) i helgen. Det betyr ikke at SP kan legge det ned, men hvis
det blir vedtatt betyr det at SP vil jobbe for at det blir lagt ned. Argument for
nedleggelse:
“Vi mener honours er et program som ikke hører til akademia, da det norske
utdanningssystemet er grunnlagt på modellen om masse-universitet. Så mange som
mulig skal kunne gå på høyere utdanning, uansett deres sosiale bakgrunn. Med noen få
elitestudier som får uproporsjonalt mye midler, mener vi at man beveger seg bort fra
den modellen. Vi synes det er god lærdom om bruken av mentor ordninger, men den



bør ikke være forbeholdt noen elitestudier med 20 plasser. Både programmet, og det
mindre sertifikatet, bør fases ut.”

88 2022 SHOT - statistikken                                  O/D
Ansvarlig: Ellen-Beate

I følge SHOT-statistikken fra 2022 (Studentenes Helse Og Trivsel):

44 % av kvinnelige MN-studenter på UiO og rett over 20% av de mannlige
MN-studentene klassifiseres som alvorlig psykisk syke basert på rapportering av
symptomer tilsvarende diagnosekriteriene, dette er altså ikke selvrapportering.

9 % av kvinnlige MN-studenter og 25 % av mannlige MN-studenter regnes også for å
være "alkoholavhengige (tilstand 5)" som er tilstanden over "skadelig alkoholmisbruk" -
heller ikke selvrapportering.

89 2022 Eventuelt O/D/V
Ansvarlig: Lisa

90 2022 Møtekritikk D
Ansvarlig: Lisa


