
14.04.15

Referat - RU-møte	


Tirsdag 14.05.15  

Kl. 16:15-18:00	


Rom: 1C6a	


!
Tilstede	


RUF:	


Joris Schwitters, Lars P. Grønvigh, Marie E. Lien, Morsal Saba, Roymond Olsen  

Fakultetsrepresentant i Studentparlamentet: Linn Merethe B. Olsen  

Fakultetsstyre representant: Ikke møtt opp!  

Integrerbar: Andreas Gilje Sjøberg  

Matematisk Fagutvalg: Jonas Virtanen, Kim Erling Bolstad  

Biologisk Fagutvalg: Margot Nyeggen	


Fagutvalget for Fysikk og Teknologi: Kristin Brekken  

Fagutvalget for Integrert Lektor- og Adjunkt-utdanning: Eili S. Ommedal  

Fagutvalget ved institutt for Geovitenskap: Stephen Larsen  

Fagutvalget ved institutt for Informatikk: Patrick Monslaup  

Geofysisk Fagutvalg: Håvard Espenes	


Heliks: Elise Moltzau Wanderås  

Kjemisk Fagutvalg: Eivind Storm-Olsen, Magnus Rossmann	


Linjeforeningen for Fiskehelse og Havbruksbiologi: Sindre Rosenlund  

Nanos: Mikko Saraste 

STIM: Kjetil Dale  

Tekna: Amalie K. Berntzen	


Grønne Studenter Bergen: Håkan H. Karlsson, Joannes Bolstad	


!
Møteleder: Roymond Olsen  

Referent: Morsal Saba	


!
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1. Oppmøte, pizza	


2. Orienteringer  
- Rekruttering av Vgs elever til MatNat: Ettersom Amalie Skram Vgs ikke har gitt RU 

en tydelig og tidlig tilbakemelding enda, og april og mai er travle måneder for 

studentene ved MatNat mhp. eksamen, forskyves rekrutteringen til høsten 2015. Det har 

derimot blitt sendt ut mail til fakultetets studenter om ledige stillinger, som 

studenrepresentanter for deres respektive programområder, som de kan søke på. Og selv 

om stillingene ikke er honorerte, vil studentene få attest for utført jobb. Av samme 

grunner som nevnt ovenfor, vil også «Ha elev på besøk en dag» forskyves til høsten 

2015. 

 

- Integrerbar: De har begynt med å rive ned rommene, satt opp budsjettet, bestilt møbler, 

og fått ordnet et kasseapparat. Penger til startfasen finansieres vha. «VÅRFEST» 

eventen 29.04.15, ved at hver deltaker skal bidra med 50,- kr. For å vise takknemlighet 

for studentenes bidrag, tenker Integrerbar å lodde ut diverse premier og komme med et 

begrenset antall fordelskort. Fordelene til fordelskortet, kalt VIMS og skal koste ca. 

150,- kr per semester, vil være 50% avslag på vin, øl og cider. Fagutvalgene blir snart 

kontaktet av Integrerbar mhp. måten fagutvalgene kan hjelpe til i baren, bruke lokalet, 

og diverse nyttige informasjon.  

 

Idé - Lage en «Wall Of Fame», bestående av de som har bidrat med litt ekstra sum enn 

kun de betalte 50,- for deltakelsen.  

 

- European First Year Experience: Det trengs to motiverte studenter som kan jobbe 

15-17 juni, hvor jobben er honorert og mat på Fløyen er inkludert. Også i helgen før, 

dersom det trengs, kan det bli nødvendig å få hjelp til rygging. Ellers vil jobben gå ut på 

å fremstå som en klasseleder og lede deltakerne i seminar-modus, vha. diverse 

aktiviteter, og itillegg fungere som en konferansier.  

 

- Grønne Studenter Bergen: I samarbeid med SiB har Grønne Studenter Bergen tenkt å, i 
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første omgang, fylle opp kjøleskapet som nå ligger i RFB-kantinen med gratis mat. 

Denne maten vil dermed være tilgjengelig for studentene til å ta, og hver uke skal én 

gruppe ha ansvaret til å følge med på det som skal gjøres. Ansvaret til gruppen vil, for 

eksempel, være å rydde i kjøleskap, kaste vekk mat som har gått ut på dato, o.l. 

gjøremål. Samtidig vil det være mulig for studentene til å legge egen mat, som de selv 

ikke skal spise fordi de skal reise vekk for eksempel, til andre studenter. Studentene skal 

ikke oppbevare maten sin i kjøleskapet.  

 

Prinsippet bak idéen til disse to samarbeidspartnere er å øke oppmerksomheten rundt 

hvor mye spiselig mat vi kaster vekk, og dermed hjelpe til med å bli mer grønn.  

!
3. Viktige saker for RU mhp. Universitetsstyret 

To nye representanter skal velges inn i Universitetsstyret, hvor Thea S. Jåsund, Lars A. 

Nilssen, Magnus B. Nygaard og Marie Kalvehagen stiller som mulige kandidater. Både 

de to førstnevnte, og sistnevnte, har egne lister som det er mulig å stemme på. Men det 

er allikevel mulig å stemme på to personer som ikke meddeler én liste sammen, for 

eksempel Thea S. Jåsund og Magnus B. Nygaard. Så langt har MatNat sin valgdetakelse 

vært lav, og det er kun tre engasjerte MatNat-studenter i Studenparlamentet, noe som 

RU håper å se en forandring på. Fagutvalgene på MatNat, i samarbeid med RU, kunne 

for eks. bidratt med å øke stemmetallene slik at vi ikke blir glemt i massen. Itillegg ser 

Thea S. Jåsund ut som en bedre kandidat, ifølge RU, ettersom hun har en lignende 

bakgrunn som RUF og sitter dermed med en annerledes forståelse i måten vi i MatNat 

fungerer/hva vi trenger.  

 

(For mer informasjon om valget og kandidatene: http://studentvalg.b.uib.no/

universitetsstyret/)  

!
4. Foreleserprisen vs. Undervisningsprisen  

RU har kommet frem med nye forslag til Foreleserprisens statutter, deriblant et forslag 

om å forandre navnet fra Foreleserprisen til Undervisningsprisen. De nye stauttene 
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hevder at det skal være mulig å velge en kadidat som en enkelt underviser, eller en 

gruppe bestående av flere undervisere. Sistnevte vil dermed synliggjøre også de 

undervisningsgruppene, som gjør et utmerket jobb i å undervise sine studenter, i de 

gjeldende fagene. Statuttene har itillegg blitt omformulert, deriblant ord som foreleser 

og forelesning har blitt byttet ut med ord som underviser og undervisning. Samtidig 

settes det litt mer fokus på programområder og ikke kun institutter, ettersom at det finnes 

institutter med mer enn et programområde. Det er dermed fint at også programområder 

uten fagutvalg får muligheten til å nominere undervisere fra deres respektive 

programområder.  

 

Et nytt forslag, som støttes av RU, går ut på å muliggjøre det for tildigere prisvinnere til 

å vinne igjen. Men en tidligere prisvinner kan kun vinne hvis det har gått 5 år siden sist 

gang vedkommende vant Undervisningsprisen. Alle disse forslagene skal bli tatt opp på 

allmøtet 05.05.15, hvor de må godkjennes for å kunne gjelde som statutter. (De nye 

statuttene ligger som vedlegg, på s. 7 og 8 i denne filen.)  

!
5. Økt deltakelse av studenter ved semesterstart  

RU ønsker å øke deltakelsen av studenter i fagutvalgene ved semesterstart, vha. 

Lynpresentasjoner, Studenttorg, Husfest, og eventuelt en Foreningsfest på Integrerbar 

hvor de ulike Fagutvalgene deltar i diverse gøye aktiviteter sammen. De nye studentene 

kan dermed være med Fagutvalgene sine, og delta i de ulike aktivitetene med dem. Det 

kunne også vært mulig, i samarbeid med studieveledere når de skal holde programmøter, 

å formidle videre informasjonen om hvor nyttig det er å være aktiv i sin studietid. Dette 

kan dermed føre til at førsteårsstudenter blir med i styret til fagutvalgene sine. Ellerede 

nå finnes det førsteårsstudenter i en del av MatNat-fagutvalgene, selv om antallet er 

veldig lavt.  

!
6. Fagkritisk Dag og Åpen Dag på MatNat 

Det er et ønske om å unngå å ha de to eventene på samme dag, da det kan føre til at 

fagutvalgene blir mer opptatte med å hjelpe instittutene sine istedenfor å bidra og delta 
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på FKD. Noen studenter hadde itillegg undervisning på FKD. Det hadde itillegg vært 

fint å bli støttet av fakultetet, ordentlig, ettersom kombinasjonen av disse to eventene på 

samme dag kan føre til en ufullstendig utførsel av FKD. Fagutvalget ved insituttet for 

Geovitenskap hadde for eksempel FKD før Åpen Dag, noe som fungerte bra for dem. 

Det hadde kanskje vært bedre, til neste studieår, å ha en tidligere planlegging og 

promotering av FKD, og eventuelt unngå å ha begge eventene på samme dag og helst 

ingen undervisning i alle fag.  

!
7. Eventuelt  

- Statutter relatert til Integrerbar: Det har kommet frem et forslag om å endre RU 

statutter, på allmøtet 05.05.15, slik Integrerbar sin leder får delta og ha stemmerett på lik 

linje med alle i RU. Itillegg har det kommet frem forsalg om at RU kan stille 

mistillitsforslag til Integrerbar, og samtidig være med å godkjenne lederen i Integrerbar 

sin styre.  

 

- Uken 16: Det er et ønske om ansettelse fra MatNat, hvor jobben er både honorert og 

gratis billetter inkludert.  (Litt mer utfylende informasjon sendes til RU fra RUF.)  

 

- Ent3r: Søker etter nye Ent3R kontakter som kommer til å bli honorert. (For mer 

informasjon: http://www.velgriktig.no/realfagsbloggen/)  

 

- Allmøtet: Det er et ønske om å skrive informasjonen om allmøtet, 05.05.15, på 

engelsk. Det hadde også vært fint om fagutvalgene promoterer godt for denne eventen, 

og at folk stiller, ettersom statuttene skal godkjennes.  

 

- Klassemottak til høsten 2015: Det trengs klasseledere til høsten, fristen for å sende inn 

søknad er 19. mai, og mer utfyllende informasjon vedrørende stillingen har blitt sendt ut 

på MiSide.  

 

!
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8. Sosialt 
- Informasjon om tid og sted om neste RU-fest kommer snart, hvor alle fagutvalg vil bli 

invitert. 	


9. Evaluering av møtet  
RU sin mening i helhet: Det hadde vært bedre med litt mer konkret informasjon om 

visse saker, på forhånd, og at man ventet på sin tur for å snakke. Ellers var det et kjempe 

kjekt møte, hvor gode diskusjoner og engasjert studenter viste hvor motivert RU er til å 

forbedre MatNat.	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Undervisningsprisen	


!
§1-§4, §6 og §7 har blitt godkjent av dekanen, prodekanen, og RU, ved MatNat. Disse 

statuttene vil gjelde hvis/når de godkjennes på allmøtet 05.05.15. §5 ble foreslått 14.04.15 

som et nytt statutt, og RU vil bli orientert om saken på allmøtet etter å ha diskutert statutten 

med dekanen og prodekanen. 

 

§1 Formål 

Fakultetet og studentene ønsker å premiere gode undervisere, enten som en enkelt 

underviser eller som en undervisningsgruppe bestående av flere undervisere, som evner til å 

inspirere til faglig engasjement hos studentene. 

§2 Priskomité 

Prisen blir utdelt av en komité sammensatt av én student fra hvert programoråde, to fra 

Realistutvalget (RU), én av studentrepresentantene i fakultetsstyret og dekanus. Fagutvalget, 

valgt i et allmøte hvor alle instituttenes studenter har stemmerett, kan velge én 

studentrepresentant fra deres programområde i komitéen. Dersom programområde ikke har 

et slikt fagutvalg, kan representanten bli oppnevnt av instituttrådets studentrepresentanter. 

Komitéen er vedtaksdyktig hvis og bare hvis minst to tredjedeler av representantene, og 

dekanus, er til stede. Hvis komiteen ikke er vedtaksdyktig, må det kalles inn til nytt møte 

dersom formelle vedtak skal fattes. Komitéen skal studere de ulike begrunnelsene for 

nominasjonene og velge prisvinneren. Komitéen bestemmer selv hvilke kriterier som skal 

legges til grunn for valg av prisvinner. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved likt 

stemmetall får dekanus dobbeltstemme. Ved stemmelikhet når det er valg av prisvinner, skal 

det foretas omvalg mellom de kandidater som har oppnådd likt stemmetall. Ved fortsatt likt 

stemmetall skal dekanus sin dobbeltstemme avgjøre valget.  

 

§3 Tidspunkt for utdeling 

Prisen er årlig, men priskomitéen kan velge å ikke dele ut prisen hvis komitéen ikke finner 
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verdige kandidater det gjeldende året. Komitéen skal utnevnes hvert år i april, og skal 

avslutte sitt arbeid i september samme år. RU kaller inn til det første møtet. Vinneren 

kunngjøres én uke før utdelingen. RU setter tid og sted for utdeling og kunngjøring av 

prisen.  

 

§4 Nominasjon  

Det kan nomineres én kandidat, enten én enkelt underviser eller én gruppe bestående av 

flere undervisere, fra hvert programområde. Fagutvalget ved programområdet skal sørge for 

at studentene tilknyttet programorådet blir tilstrekkelig informert om nominasjonsprosessen. 

Alle studenter tilknyttet programområdet skal ha anledning til å komme med 

kandidatforslag med begrunnelse til fagutvalget. De innkomne forslagene fra studentene 

skal ligge til grunn for fagutvalgets nominasjon. Både antall forslagsstillere og begrunnelse 

skal vektlegges ved nominasjonen. Hvis det ikke finnes et fagutvalg ved instituttet, kan RU 

på selvstendig grunnlag styre denne nominasjonsprosessen. Nominasjonen må være RU i 

hende før komitéen starter sitt arbeid. RU mottar nominasjonene. Liste over nominerte blir 

kunngjort samtidig som komitéen starter sitt arbeide. Det er kun de som har undervist i 

emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen det 

gjeldende universitetsåret, og som ikke har mottatt prisen før, som kan nomineres. 

§5 Mulig å vinne igjen  

En tidligere prisvinner kan vinne igjen, kun hvis det har gått x år siden vedkommende vant 

sist. 

§6 Promotering  

Komitéen har ansvaret for å synligjøre de nominerte kandidatene, hvor en slik synligjørelse 

må finne sted senest én måned før prisutdelingen. 

§7 Størrelse 

Det er fakultetsstyret som fastsetter prisens størrelse. 

!
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