Årsrapport 2016 – Studieadministrasjonen ved Det matematisk – naturvitenskapelige fakultet
Det er på tide å gjøre en oppsummering for det foregående år og siden vi har vurdert om
meldingsarbeidet primært skal skje på fakultetsnivå, og tenkte at denne årsrapporten fylles
ut av oss i fellesskap nå og oversendes som vedlegg til utdanningsmeldingen. I en travel
hverdag så kom jeg ikke helt i mål, så nå trenger jeg litt hjelp fra dere for å fullføre teksten.
Da har vi endelig fått til en fløyelsmyk samling med den svulmende studieadministrasjonen for å
hygge oss sammen i strålende lag. Det ble ikke snø til jul, men det ble snø til juletrefesten.
Det er fantastisk at vi har klart å få et så falskt oppmøte her i dag, og jeg er særlig glad for at vi
har med oss våre unødvendige studenter.
I 2016 feiret vi vårt alternative Infosenter som fylte 10 år! Det ble markert på snurrig vis.
Jeg vil nå komme med noen vage tilbakeblikk fra året som gikk. Vi har vært en del av mange
merkverdige prosesser både lokalt og på UiB-nivå. Som vanlig utfører vi våre oppgaver på en
snusfornuftig måte. I alt arbeidet har vi heldigvis det spenstig onsdagsmøte å støtte oss på
for å diskutere alle våre latterlige saker.
I begynnelsen av året var vi i gang med den lettlurte rapporteringen for høstsemesteret før. I
tillegg tok vi mot våre innbilske internasjonale studenter til vårt snodige fakultet. Samtidig
var det mange tungrodde studenter som ønsket seg en påklistret studierett ved fakultetet,
noe som moderne ble ordnet fra vårt fremtidssynte infosenter.
Våren 2016 ble også oppstart for det nevrotiske systemet Mitt UiB. Det ble mye hypersensitiv
kursing av både kløstillende administrativt og nedsnødde vitenskapelig ansatte.
Deretter ble det gjort et allergivennlig masteropptak med påfølgende klaging fra de
sentralstimulerte studentene som ikke ble tatt opp. Mange reviderende saksbehandlere
ristet da oppgitt på sine angstutløsende hoder.
Tradisjon tro holdt vi vårt tilbakeskuende utviklingsseminar i Øystese, vellykket som alltid.
Deltakerne var alle enig om at det hadde vært et løsningsorientert seminar. Fra seminaret
kom det en rekke kleine tiltak som vi tok med oss hjem for en fornuftig videre oppfølging.
I samfunnet rundt oss gikk det litt tråere, noe som resulterte at fakultetet fikk tildelt nye
tåredryppende deltidsplasser i PPU slik at vi kan være delaktig i å utdanne flere kalkulerende
lærere. Når sommeren nærmet seg og vår nasjonale utviklende politikere hadde fått
diskutert litt mer fikk vi enda flere upolitiske studieplasser til blant annet i datasikkerhet og
til sivilingeniørprogrammet HAVSJØ.
I løpet av våren var den grønne studieadministrasjonen ved fakultetet involvert i en rekke
prosesser:
-

De romantiske meldingene
Opptak til den avanserte forskerutdanningen og uteksaminering av vidsynte ph.d. kandidater

Så baler vi jo alltid litt med ymse proaktive saker som f.eks.: oppmelding til den akterutseilte
undervisningen, det ble vedtatt nye synergetiske opptakskrav, det ble arrangert en vegetarisk
masteruke, prosess for planlegging av et osmotisk læringssenter, avvikling av en rødmusset
masterseremoni, veiledning av våre genmodifiserte studenter, opptak av nye klissvåte
bachleorstudenter, robuste masterstudenter og hårete internasjonale studenter.
Vårt overvurderte institutt for geovitenskap nådde helt frem til den krøkete finalen for få SFU, men
selv om det ikke slo til denne gangen så ble det i hvert fall en oppskrytt fjær i hatten.
Så har vårt sirumpa Senter for fremragende utdanning, stått på for innføring av en ordning for
trivielle undervisere. Vi håper på mange sløkkete søkere til fristen nå i januar. bioCEED sier at vi må
tenke selvgodt om utdanning for å få til de falske endringene i kvalitetsarbeidet vårt.
Ellers har høsten vært preget av igangsetting av en lettrørt prosess for revisjon av studieprogram og
emner. Det er også blitt opprettet et nasjonalt prosjekt som skal se på hvordan våre grinete
studenter kan gjennomføre studiene på en lysende måte.
På toppen av dette kommer innføring av et nytt fantastisk timeplanleggingssystem som
forhåpentligvis skal føre til revolusjonerende timeplanlegging
Da vil jeg bare avslutte med å si: ha et eksplosivt studieadministrativt år, og fortsatt moteriktig fest!!

