Referat af MR – møde onsdag d. 20.1. 2010 i
Festsalen ved bygning 1150.
1) Ordstyrer: Peter Dalsgaard, referent Søren Færgeman
Ingen indvendinger mod sidste mødes referat.

2) Nyt for udvalg:
- FU: Information om valg af nye MR-medlemmer: Diskussion om det kommende
konstituerende møde d. 17. februar der efterfølges af spisning. Ronnie Mikkelsen og Britta
Lindberg tidligere valgt ind i grupper der skal arbejde med den nye studieordning og skal
derfor vælges ind i MR ved det kommende møde.
- Mødet vedtog at man fremover bør sende referatet fra sidste møde ud med dagsordenen.
- Alle medlemmer af MR er blevet tilmeldt en undervisningsmiljøundersøgelse og forventes
snarligt at modtage et spørgeskema.
- Råd for Klinisk Institut: Fra d. 1. september 2010 vil Forskningsrådet for sundhed og
sygdom under Staten ikke længere finansiere forskningsår. Fremover fordeles midlerne
decentralt via de fra Staten bevilgede forskere.
3) Godkendelse af regnskab fra 2009 samt nyt fra Christian:
- Julefrokosten fra 2008 er trukket på 2009 budget Regnskabet er godkendt. Vedrørende
budgettet for drift mindes der om at den årlige bevilling på 100.000 kr. fra Dekanen er til
forhandling og såfremt MR får større udgifter bør dette bevillingen tages op med Dekanen.
- Grundet den økonomiske krise besluttes det at MR´s værdipapirer ikke sælges foreløbigt.
- Flere bøger er modtaget fra FADLs forlag. Disse indbindes af biblioteksudvalget og andre
frivillige.
- Christian leder efter nye studentermedhjælpere ved Statskundskab og stopper når en ny
medhjælper er fundet.
4) Godkendelse af regnskab for 2010.
- Udgifter til Årets Underviser rettes fra 3000 til 1000 kr.
- PR-post oprettes: Udgifter til MR T-shirts: 2000 kr.
Budgettet godkendes bortset fra ovenstående.
5) Ny ansvarlig for opdatering af eksamensopgaver på MR´s hjemmeside.
Det vedtages enstemmigt at vores fremtidige sekretær varetager denne funktion
6) Regler for skriftlige og mundtlige eksamener:
-

Lovgivningen bemyndiger i øjeblikket studieadministrationen til at tvinge studerende til
visse eksamener samlet på et semester. Det vedtages at MR gennem studienævnet skal
forsøge ændre studieadministrationens praksis på dette område ved at adskille
eksamenerne, således at eksamener i mundtlig og skriftlig medicin og kirurgi ikke
nødvendigvis skal tages inden for samme eksamenstermin.

-

Vedrørende sagen om 5.semesters klager over de få dage mellem svar fra
fysiologieksamen og reeksamen: Sagen er opstået i år pga. den sene start efter nytår
(4.januar). Det er uhensigtsmæssigt at studerende ikke har længere tid til genlæsning af
stoffet, men der ses ingen nem løsning på problemet. Det bliver svært at reducere
eksaminator og censors tid (14 dage) til retning af eksamener. Det vedtages at vores nye
repræsentanter i Studienævnet foreligger sagen der, og særligt gør opmærksom på
vinterens høje dumpeprocent i fysiologi.

7) Opdatering vedr. studieordning ved undertegnet.
- Katrine Weile vælges som studenterrepræsentant til arbejdsgruppen med Familie og
Samfund
- Medlemmer der ikke har modtaget information fra deres formand bør rette henvendelse
til dem. Undertegnet udsender samlet liste over arbejdsgrupper.
8) Statutter: Peter Dalsgaard indskriver mødets vedtagne ændringer og de nye statutter med
rettelser udsendes med referatet.

9) Beretning fra AMEE udskydes
10) Evt.
-

-

Foreningsdag fredag d. 29. januar kl. 11.15 varetages af Peter Dalsgaard
Vedrørende kommunikation til de studerende om den nye studieordning: Det vedtages at
man i ACUTA indsender en række indlæg hvor det fremgår hvordan den nye
studieordning overordnet ser ud. Desuden skal det fremgår at længden på
overgangsordningen ikke er fastsat endnu, hvorfor der er uklart hvem der bliver påvirket.
Nina Bjerre Andersen er tovholder på dette projekt.
Vi ønsker at have læsebræt på læsepladserne i VAB, hvorfor Søren Juul bør kontaktes.
Varmestuen: Mere opmærksom på at køleskabene bliver rengjort.

