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Innkalling til åttende Studentutvalgsmøte - studieåret 2019/2020 

 
Møtedag:  tirsdag 3. mars 
Møtetid: 12:30-14:00 
Sted:   Møterom 305, Eilert Sundts hus 
 

 

Konstitueringssaker 
 
Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling 
Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent 
 

Orienteringssaker 
 
Sak nr. 3 Orientering fra SVSU v/Matias Robberstad Vangen 
Sak nr. 4 Orientering fra fag- og programutvalgene 
Sak nr. 5 Orientering fra verv/komiteer 
 

- Det lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) 
- Forum for studiespørsmål 

o Orientering fra Forum-møtet 20. februar 
- Studentparlamentet 

o Orientering fra Studentparlamentsmøtet 27. februar 
- Næringslivsutvalget 
- Bokskap 
- Arrangementskomiteen 

 

Diskusjons- og vedtakssaker 
 
Sak nr. 6 Studiebarometeret  

Den utsatte sak nr. 7 fra forrige SVSU-møte.  
Diskusjon og workshop om de ferske resultatene fra Nokuts 
Studiebarometerundersøkelse.  
Fortsettelse på diskusjonen fra sjette SVSU-møte: 
Hva kan fakultetsledelsen gjøre for å motvirke de negative trendene vi ser i 
Studiebarometeret?  
Resultatene av drøftingen videreformidles til studiedekanen. 
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https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/rad-og-nettverk/forum-for-
studiesporsmal/moter-og-
referater/2020/studiebarometeret_19_sv_underenheter.pdf 

 
Sak nr. 7 Prosjektgruppe for SVEXFAC03 
 SVSU har fått tilbud om én plass i prosjektgruppen for revisjonen av EXFAC-faget på 

SV-fakultetet.  
 Praktisk informasjon om vervet. 
 Valg av SVSU-representant til SVEXFAC03-prosjektgruppen.  
 file://hume/student-

u50/matiasrv/pc/Downloads/Invitasjon%20til%20deltagelse%20i%20prosjektgruppe
%20for%20SVEXFAC03.pdf 

 
 

Sak nr. 8  Fysisk infrastruktur på SV-fakultetet 
  Hvilke deler den fysiske infrastrukturen på SV-fakultetet bør bedres? 

Er det noen store eller små saker, ala nye speil på guttedoen, dårlig lys på 
lesesalen, vonde stoler, flis i gulvet, dårlig luft osv. som bør tas videre? 
Tilbakemeldingene fra styret vil bli videreformidlet til Det lokale 
arbeidsmiljøutvalget (LAMU) på deres møte samme dag.  
Som følge av til dels sammenfallende tidspunkt for LAMU-møtet og SVSU-
møtet, ønskes denne saken flyttet til helt i starten av møtet, etter sak nr. 1 og 
nr. 2.  

 
 

Annet 

 
Sak nr. 9 Eventuelt 
 
 
 

Beste hilsen  
 
Lars Oskar Slatlem Vik 
Leder av Studentutvalget ved Det Samfunnsvitenskaplige fakultet 
 
Matias Robberstad Vangen 
Nestleder av Studentutvalget ved Det Samfunnsvitenskaplige fakultet 
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