Realistutvalget Vår 2015

05.05.15

Referat - Realistutvalgets allmøte

!

Tirsdag 05.05.15
Kl. 16:15-18:00
Auditorium 1 - Realfagbygget

!
!

1. Valg av møteleder(e) og referent
Møteleder(e): Roymond Olsen, Lars P. Grønvigh, Marie E. Lien, Joris Schwitters, Morsal Saba
Referent: Morsal Saba

!

2. Godkjenning av saksliste
- Saksliste godkjent

!

3. Orientering om året som har gått, og kort om hva som skjer nå og fremover
August 2014:
Fadderuken
Lynpresentasjoner av fagutvalg/stud. Org
Bruktboksalg
Studentkampen på kvarteret
Oppstart RU-møter
September 2014:
Oktober 2014:
Tillitsvalgtseminar
November 2014:
Valg av neste års fadderstyre
Desember 2014:
Kræsjkurs 111
Januar 2015:
Oppstart RU-møter
Semester Kick-Off
Studentkampen på kvarteret
Februar 2015:
Mars 2015:
Fagkritisk dag
Åpen dag
April 2015:
Mai 2015:
Allmøte
- Arbeidet med å endre statuttene til «Foreleserprisen» var en pågående arbeid fra februar til
april.
- Årshjulet til året 2015-2016 skal ha nesten alle punktene fra 2014-2016 årshjulet, men
innholdet skal være mer enn det har vært før.

!
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4. Om Realistutvalget, og presentasjon av verv som var på valg
a) 5 Faste medlemmer i Realistutvalget (RU)
b) 1 Fakultetsrepresentant for Matnat i Studentparlamentet (SP) +1 vara
a) Realistutvalget
RU er satt sammen av fem personer som blir valgt på allmøte i tillegg til en representant fra hvert
av fagutvalgene som er med i RU. RU møtes en gang i måneden. Det er de fem faste medlemmene
som har hovedansvaret for å følge opp saker mellom disse møtene, og samarbeide med
fakultetsledelsen for å fremme studentenes interesser. Eksempler på hva de faste medlemmene i RU
har jobbet med i år har vært stikkontakter på hangaren, tørr og trygg sykkelparkering for studentene
(kommer i høst) og semester kick off.

!

Etter at de fem medlemmene er valgt på allmøte så velger RU selv hvem av de som skal være leder.
Ytteligere ansvarsområder fordeler de seg imellom. Eksempelvis har vi i år ei som sitter i
fadderstyret og en i studiestyret.

!

De som blir valgt starter vervet etter sommeren, til da er det overlappingstid og opplæring
(begrenset på grunn av eksamenstid). De fem vervene er honorerte hvor 10000kr fordeles i månden
ettersom hvordan de faste selv bestemmer det (I år har det vært 2000kr per pers per måned). Vervet
varer i to semester.

!

Det forventes at de faste medlemmene bruker gjennomsnittelig mellom 2 og 10 timer på arbeid med
RU hver uke, dette fordeles ettersom når de har tid. Det er variert med arbeidsmengde avhengig av
når på året det er (Hvor eksamenstiden har minst arbeidsmengde).

!
Les mer om RU og hva som skjer der på http://ru.uib.no/info/om-realistutvalget/
!

b) Fakultetsrepresentant for MatNat i Studentparlamentet
Fakultetsrepresentanten er representant for MatNat i Studentparlamentet og har møterett og blir
innkalt til møter i Realistutvalget. Ansvarsområdet er å hevde MatNat som fakultet på
Studentparlamentet sine møter og arrangementer. Vervet gir godt innsyn i hvordan universitetet og
fakultetet fungerer, i tillegg til at du kan påvirke Studentparlamentet sin politikk.
Studentparlamentet har ni møter i året.

!

Les mer om dette vervet på Studentparlamentet sine nettsider (sp.uib.no)

!

5. Valg av fem faste medlemmer til Realistutvalget
Kandidater
- Roymond Olsen: Studerer biologi (2 året) og er tidligere RUF-medlem
- Marie E. Lien: Studerer geofysikk (3 året) og er tidligere RUF-medlem
- Joris Schwitters: Studerer integrert lektor- & adjunkt-utdanning (2 året), og er tidligere RUFmedlem
- Anne Drottning: Studerer geofysikk (3 året), har vært klasseleder og var med i fadderstyret
- Sindre Hesthammer: Studerer geofysikk (1 året), vært med i NITO og Mjølnir
- Fredrik Synnevåg Nesse: Studerer kjemi (2 året), ønsker å bli en mer aktiv student
- Maria Salem: Studerer geologi (1 året), har drevet med frivillig arbeid før
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Kjernesaker
- Roymond: Vil ordne i sykkeparkeringen (kommer høsten 2015), ønsker flere stikkontakter, og
vil jobbe med å gjøre studiehverdagen til MatNat studenter mer effektiv. Han vil også jobbe
med å forbedre studiekvaliteten på fakultetet, og starte en rekrutterings prosjekt til høsten 2015
for å rekruttere Vgs elever til MatNat. Roymond vil også gjøre det slik at det blir lettere for
stuender til å kontakte RUF/RU.
- Marie E. Lien: Ønsker å opprettholde de populære eventene på MatNat, for eksempel semester
kick off, for å forbedre det sosiale miljøet på.
- Joris Schwitters: Vil fokusere på kræsjkurs, slik at det ikke arrangeres kun for store fag men
også andre fag som studentene har behov for. Samtidig ønsker han å gjøre det slik at studenter
ikke må betale for å delta.
- Anne Drottning: Ønsker med å lage sosiale eventer, slik at studentene trives enda mer.
- Sindre Hesthammer: Vil generelt sette seg inn i prosjekter som vil forbedre ting for
studentene, og eventuelt hjelpe til med Integrerbar.
- Fredrik Synnevåg Nesse: Ønsker å jobbe med å få flere kollokvie øyer, og vannautomater.
- Maria Salem: Vil hjelpe til med sosiale eventer og forbedre studiekvaliteten på MatNat.
Vinnerne av valget
- Roymond Olsen
- Marie E. Lien
- Joris Schwitters
- Sindre Hesthammer
- Maria Salem

!

6. Valg av fakultetsrepresentant for MatNat og vara til Studentparlamentet
Kandidater
- Linn Merethe B. Olsen: Studerer geologi (4 året), tidligere fakultetsrepresentant
- Fredrik Synnevåg Nesse: Studerer kjemi (2 året), ønsker å bli en mer aktiv student
Vinnerne av valget
Fakultetsrepresentant: Linn Merethe B. Olsen
Vara til fakultetsrepresentant: Fredrik Synnevåg Nesse

!

7. Statuttendringer
Underviserprisen
De største endringene i statuttene til "Forleserprisen"
Navnet skal forandres fra «Foreleserprisen» til «Undervisningsprisen», deriblant også tittelen
«foreleser» byttes ut med «underviser.» Ifølge de gamle statuttene var det mulig å nominere
kandidater kun som en enkelt underviser, men herved skal det også være mulig å nominere en
undervisningsgruppe bestående av flere undervisere. Sistnevnte endringen skyldes at MatNat
har gode undervisningsgrupper, som aldri har fått muligheten til å kunne vinne prisen. Det har
også blitt innført et nytt statutt, som gir tidligere prisvinnere muligheten til å kunne vinne prisen
mer enn én gang. Tidligere prisvinnere kan vinne igjen, dersom det har gått 5 år siden
prisvinnerne vant sist. Dette er mulig forutsatt at prisvinnerne viser en annen utmerket
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prestasjon, enn det som prisvinnerne vant prisen for sist gang. Også sammenlignet med de
gamle statuttene, hvor én kandidat ble nominert fra hvert enkelt institutt, skal det nå nomineres
én kandidat fra hvert programområde. Det finnes nemlig flere enn ett programområde ved
enkelte institutter på MatNat, og dermed er det viktig at alle programområdene får muligheten
til å nominere én kandidat til Undervisningsprisen. I prinsippet skal nominasjonene, og
begrunnelsene, sendes til fagutvalgene ved instituttene. Hvert fagutvalg nominerer da én
kandidat, og videresender informasjonen til priskomitéen. Dersom et gitt programområde ikke
har et eget fagutvalg, og ikke kan ta ansvaret for nominasjonsprosessen sin, kan RU på
selvstendig grunnlag ta ansvaret for dette. Itillegg har det blitt innført et nytt statutt til, som gir
priskomitéen ansvaret for å synligjøre de nominerte kandidatene, hvor en slik synligjørelse må
finne sted senest én måned før prisutdelingen.
Som vedlegg ligger det en bedre oversikt over hva som har blitt forandret. (Henvises til s. 5)
Godkjent av alle på allmøtet

Realistuvalgets statutter
§3-4 Andre med tale- og forslagsrett
Studentrepresentantene i fakultetsstyret og faddersjef for MatNat har tale- og forslagsrett i RU
sine møter.
Forslag å legge leder for integrersleder inn med tale og forslagsrett, nytt statutt:
§3-4 Andre med tale- og forslagsrett
Studentrepresentantene i fakultetsstyret, faddersjef for MatNat og leder i integrerbar har taleog forslagsrett i RU sine møter.
Godkjent av alle på allmøtet

!

8. Eventuelt: (Det studentene vil ha til høsten 2015)
- Skisseringskurs
- Forbedre MOL100 undervisere
- Tilgang til RFB for bachelor studenter, på søndager
- Forbedre PHYS102 underviseren
- Fikse stolene på lesesalen
- Emneevaluering må bli fulgt opp (Skal settes en egen gruppe som skal jobbe med dette)

!
!
!
!
!
!
!
!
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Navnet har blitt forandret fra «Foreleserprisen» til «Undervisningsprisen», deriblant også
tittelen «foreleser» byttet ut med «underviser.»

!
Undervisningsprisen	


!
!

§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
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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
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
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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, som kan nomineres.
§5 Mulig å vinne igjen
Tidligere prisvinnere kan vinne igjen dersom det har gått 5 år siden prisvinnerne vant sist.
Dette er mulig forutsatt at prisvinnerne har vist en annen utmerket prestasjon, enn det som
prisvinnerne vant prisen for sist gang.
§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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