Referat af MRs konstituerende møde
1. Valg af ordstyrer og referent

Dato og tid:
08/09/2015 kl. 17-19
Sted:
Loungen,
Medicinerhuset

Referent: Silje
Ordstyrer: Peter
Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika, Marie, Malene,
Niels, David, Eirild, Nina, Kristoffer, Majuran, Martin, Khoa, Bjørn, Nikolaj, Rasmus, Katrine,
Ellen, Josephine, Lene, Julie, Jelena, Mette, Daniel, Helene, Nikola.

2. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt
3. Konstituering af Medicinerrådet (30 stemmeberettigede), herunder Udvalg
Tilstede er 27 opstillingsberettigede. 9 personer stiller op in absentia: Nina Rise, Ane, Lasse,
Karen, Kristine, Agnes, Julius, Amalie, Niels.
Alle opstillede kommer med i MR.
Suppleanter: Bjørn, Nina, Peter, Mette, Eirild, Khoa. Som suppleant har man ikke stemmeret
ved møder.

Konstituering af MR’s udvalg og nævn:
FU (Forretningsudvalg):
Kandidater: Ellen, Katrine, Josephine, Agnes, Martin, Tharsika, Sara.
Der stemmes
Indvalgte: Ellen, Agnes, Tharsika, Martin, Sara, Katrine
VU (Varmestueudvalget):
Kandidater: Christian, Majuran, Mette, Daniel, Jelena, Julie, Helene, Niels, Josephine. Alle
opstillede kandidater kommer med.
PRIT (PR & IT):
Kandidater: Nina, Malene, Mette, Nikolaj, Marie, Mai-Britt, Vibeke, Peter, Julius. Alle
opstillede kandidater kommer med.
Faglig Dag & Årets Underviser:
Kandidater: Christian, Tharsika. Alle opstillede kandidater kommer med.
Festudvalg

Kandidater: Ane, Mai-Britt, Malene, Julie, Martin, Lasse, Sara, Eirild, Nichola. Alle opstillede
kandidater kommer med.
Nationalt Medicinerråd
David.
Arbejdsmiljøudvalg
Mette.
Studenterrådet (suppleanter vælges)
Nichola, Majuran
Biblioteksudvalget – VU overtager dette som et underudvalg.
Martin står for dette udvalg, under VU regi.
Kommentarer til udvalget: Asylcentret mangler fagbøger – MRs bøger kunne doneres til dette.
Legatudvalget:
Majuran, Josephine
Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU):
David, Bjørn, Nichola, Nina R, Mai-britt, Tharsika.
Kommentarer til udvalget: Man kan deles om at læse referater og samtidig vælge en ordstyrer
som taler på udvalgets vegne, på møderne.
Moddriftsgruppen - skal fremover køres som et ad hoc udvalg.
Mai-Britt er kontaktperson.
Arkitektudvalget:
Malene, Kristoffer, Daniel, Mette, Julie, Peter
Kommentarer til udvalget: Arkitektudvalget er et nyoprettet udvalg som tager sig af
planlægning ift. ombygning/optimering af medicinerhuset – en post som tidligere lå under VU.
Stud.med.sam:
Malene, Ellen

4. Henvendelse fra IMCC vedr. kontorplads – ved VU. orientering & diskussion
Oplæg: Medicinerhuset skal optimeres med flere grupperum og flere spise/hygge pladser som i
varmestuen. IMCC har snakket med dekanen Allan Flyvbjerg, som har givet dem lov til at beholde
deres nuværende rum, som ellers skulle have været brugt som grupperum, jf. den nye
ombygningsplan som VU har udarbejdet.
Kommentarer til problemstilling:
MR skal stå fast på at det er medicinerrådet som varetager medicinerhuset. Det skal gøres klart at MR
ikke har fjernet IMCC’s kontor, men derimod sikret at IMCC stadig har et kontor – blot i samme kontor
som MRs sekretær. IMCC ligger i deres mail op til, at de skal have en fuldtidssekretær, som de mener
vil kræve et kontor som ikke deles. VU kan ikke rigtig komme videre med planen, før det kommer på
plads med IMCCs kontor. Desuden skal der også findes ud af hvem som skal finansiere det hele.
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Forslag: Man kunne skrive til Allan, samt IMCC, og arrangere et møde mellem ham, MR og IMCC. Allan
skal informeres om MRs holdninger hurtigst muligt – dvs. at der med ombygningsplanen bliver taget
hensyn til både foreninger og den almene medicinstuderende, og at medicinerhuset skal være for
alle. Desuden skal det forslås at MR gerne vil støtte ombygningen finansielt.
Konklusion: Der nedsættes en specifik gruppe i MR som varetager planlægningen ift.
ombygningen/optimeringen af medicinerhuset. Denne gruppe kaldes Arkitektgruppen, og
medlemmerne skal hurtigst muligt skrive en mail til IMCC og Allan og sætte et møde op med disse.
Desuden skal det undersøges om der kan søges fonde til at støtte ombygningen finansielt. Her kan
man bla. prøve at søge fonden for fakultetsmidler til studerendeaktiviteter på Health. Deadline er 1.
oktober.
5. CPR-bommert på 7. semester - ved Christian
Oplæg: 7. sem. skulle deles ud på hold, og disse blev offentliggjort på Blackboard på en liste – på
denne liste var der også alles CPR-numre. Nogle studerende kontaktede it-afdelingen som slettede
listerne, og der blev ringet til den undervisningsansvarlige + den professionsspors ansvarlige. Skal
denne sag tages op yderligere?
Kommentarer til problemstilling:
MR kan tage sagen videre til SN og disse kan tage det videre til administrationen. MR skal forhindre at
det kan ske igen. Det er også en god ide også at tage fat i kursusleder og underviser.
Man kunne også forsøge at mindske brugen af steder, hvor de studerendes CPR nr. bruges.
Konklusion: Nina tager det videre til SN.

6. Nyt fra Studienævnet – ved Eirild og Nina - orientering
Oplæg:
Angående Aarhus-pladser
Pladser i Aarhus er eftertragtede. Dem som får Aarhus-pladser er dem som har børn, har kronisk
behandlingskrævende sygdomme og dem som dyrker elitesport. Desuden er der 2 pladser til dem
som er studievejledere. Det nye er at MD-PHD studerende (skriver PHD mens de stadig går på studiet)
gerne vil have nogle pladser også. MD PHD’erne havde forskellige forslag som de fremlagede for SN
ift. dette. Det var for eksempel at de kunne få lov til at vælge et rul, mm.
Det endte med at SN besluttede, at man i løbet af sit MD PHD forløb kan præsentere en
forskningsplan hvor man redegør for, hvorfor det er nødvendigt at være i Aarhus. Man kan gennem
dette få godkendt en Aarhus plads én gang i løbet af sit PHD-forløb. Der skal udarbejdes retningslinjer
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for denne procedure, og dette skal PHD skolen selv administrere / udarbejde. På hvert semester må
der samtidig max være 4 MD PHD studerende i Aarhus. Det kører for en prøveperiode på et år, for at
man kan se hvordan det fungerer.
Det internationale semester (11. sem.)
Semestret skal foregå på engelsk og implementeres fra efteråret 2016. Man skal finde steder i
udlandet som passer med dette semester, så man kan lave en 1:1 udveksling. Dette gør blandt andet
at man flytter retsmedicin til et andet semester, og farmakologi flyttes til 6. semester. Dermatologi vil
de gerne beholde på 11. semester, men der er snak om at flytte det. Det er dog i den forbindelse
beklageligt, at studerende kan komme ud som læger, uden at have haft et vigtigt fag som
dermatologi. Hvad er MRs holdninger til at derma skal flyttes fra 11. semester?
Diskussion af problemstilling:
Forslag: Man kunne arbejde for at derma skal flyttes til 9. semester – og så flytte valgfaget fra 9.
semester. Dog er det vigtigt at have in mente at jo længere ned man flytter faget, desto mere
dobbeltundervisning skal der køres. Man kunne også sige at ens valgfag skulle være derma, hvis man
ved at man skal til udlandet.
Hvis det ikke kan flyttes, kunne man tilbyde at dem som var udenlands, kunne følge derma på et rul
når de kommer hjem. Man kunne også lave interim ordninger.
En anden mulighed var også at opfordre til selvstudie.
Man kunne også snakke med de andre universiteter, og spørge om de kan rykke rundt på deres fag, i
stedet. Men dette er nok svært at få dem til.
Konklusion: Medicinerrådet er bekymret for dermas fremtid. Der skal arbejdes for en løsning, hvor
det ikke accepteres at 1/3 af de studerende ikke får derma i deres studietid.

7. Overnatningsmuligheder i Viborg – orientering – Punktet tages op på næste MR møde.

8. Faglig dag
Oplæg:
Det var svært at få nogle til at melde sig - og der blev skrevet ud til folk over tre omgange. Til sidst
meldte Medicinerskabet ud at de gerne ville stå for dagen. Faglig dag bliver derfor afholdt 2. oktober
2015.
Kommentarer: Næste gang der skal meldes ud ift. faglig dag kandidater, kan man evt. informere om
at der ikke er rift om pladsen – måske dette kan motivere flere til at søge.
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9. Eventuelt
- MR trøjer: Der er fundet et godt tilbud på print på 15 t-shirts. FU godkender køb af disse.
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