
Møtereferat Nanos  
 
Dato: 20.02.2013 
Tilstedet: Simen, Sondre, Sveinung, Mikko, Marte, Maiken og Therese 
 

 Programstyremøte 20.02.2013: Sveinung orienterer. 
- Lab. øvelser fra NANO200 ønskes fordelt på NANO160 og et nytt kurs 

KJEM244. 
 

- NANO160 forelesningene går som normalt fra og med neste uke. Studentene 
bør være med i avgjørelsen om når de tapte forelesningene skal holdes. 
 

- Master-møte: profilere masterstudie mot nano-bachelor studenter ved å 
holde en presentasjon der både aktuelle veiledere og andre masterstudenter 
er tilstede.  
 
 

 Julebordet: Mikko orienterer. En evalueringsrapport angående julebordet utledes. 
 
 

 RU møte 15.02.2013: Simen orienterer. 
 

- Fagkritisk dag avholdes 7. mars 2013 og RU ønsker fokus rundt dette. 
 
Mulighetene rundt en slik dag diskuteres i Nanos-styret og vi kom med 
følgende innspill: 

 Reflektere rundt hvilke fordeler/ulemper vi har i vår tverrfaglighet 
 Sammenlikne kvaliteten og innholdet i vårt studie med andre liknende 

studier, for eksempel NTNU. 
 Tanker rundt hvilke fag som bør være obligatoriske og hvilke fag som 

savnes i grunnutdanningen. 
 Er studiet vårt jobbrelatert? Vil arbeidsmarkedet ha bruk for oss når vi 

er ferdig utdannet? Utdanner vi oss kun for å arbeide innen akademia? 
 Er det mulig å hospitere i flere forskergrupper enn den hospiteringen 

som allerede er satt opp i NANO100? Hospitere på alle instituttene? 
Mulighet for jobberfaring ved universitetet under 
studie/sommerjobb? 
 

 Vedrørende selve gjennomføringen av dagen ønsker vi en professor og 
en fra næringslivet som kommer og snakker om nano og fagfeltets 
relevans. Eventuelt å invitere noen av de som jobbet med 
handlingsplanen for nano i Norge. Simen tar kontakt med 
studieveileder og forhører seg om dette. 
 

- Nominering av beste fagutvalg til studentparlamentet (SP), premie: heder, 
ære, diplom, pokal og 25 000 NOK til fritt disposisjon. Nanos søker. 
 



- Bachelor-rom: Eget rom for kun et fagutvalg kan bli vanskelig, men det 
diskuteres om vi kan slå oss sammen med andre fagutvalg. 
 

- Husfest på realfagbygget: RU er i idefasen. Festen er tenkt å holdes i 
underetasjen på realfagbygget der hvert fagutvalg har sin egen bar. Nanos 
stiller seg positive til dette. 
 

- Koordinering mellom fagutvalg: dette må bli bedre slik at ulike fagutvalg ikke 
har arrangementer på samme dag. 
 

- Valg av fakultetsrepresentant, SP-representant og rektorvalget legges til 
samme periode (17. – 24. april) 
 

- QED, realfags avisen, ønsker å starte opp igjen med seriøs journalistikk. 
 
 

 Forelesningsrekke:  
- Tirsdager kl 19.00 på H-bar. Vi må selv stå i baren. 

 
- Datoer: 12. mars (intro), 9. april (fysikk), 23. april (kjemi) og 7. mai (nanoetikk) 

 
- Plakater og informasjon på ut til folket! Maiken og Mikko tar ansvar for at det 

blir gjort snarest mulig og kan gjerne delegere.  
 
 

 Bedriftsdagen:  
- 10. april 16.15, auditorium 2. Maiken bestiller rom. 

 
- Invitasjonene må ut! Therese tar ansvar og ordner med invitasjoner. 

 
- Mat? Budsjettet på snart settes opp å sendes inn til Springbrettet.  

 
 

 Spillkveld flyttes til 5. mars  
 

 


