Referat til MR-møde d. 14/3 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på
Folkesundhed:
Tilstede: Kim, Lise, Lars, Jonas, Jonathan, Anders, Sigrun, Kira, Sanne, Henrik, Agnes, Morten, Anna,
Alexander og Sidsel

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer = Sigrun, Referent = Sidsel
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt
3. Nyt fra udvalg:
a. FU
 Praktiske ting
Ny dropbox oprettet, her ligger ”hvid bog”
 Hvide bøger fra udvalg
Langt de fleste er modtaget
 Bogskabsdiskussion pga. aktuel problematik med alle bogskabe til 11.
og 12. semester
Forslag om reol el lign. på læsesal, så de 12. semester, der har
læseplads ikke kan optage bogskabe.
Når læsepladser er åbne for alle vil reol el lign. kræves, så der bliver
plads på deres læseplads, når de ikke er der.
Beslutning: fra næste semester er det ikke muligt at have bogskab
samtidig med 12. semester læseplads. Der bliver sat reol op.
VU undersøger mulighed for flere bogskabe
b. Studienævnet
 Opfølgning på punkterne fra sidste MR-møde
i. Kvalitetssikring af 9. og 10. semester på gammel ordning

Jens Christian Dyrhus har holdt alvorligt møde med afd. L – der er
blevet rettet op det. Der opfordres til, at alle studerende melder
tilbage, hvis de oplever systematisk aflyst undervisning. Dyrhus
tager dette meget seriøst.
Reklamer i Acuta om at studerende skal skrive til
semesteransvarlige
Valg af semesteransvarlige, dette skal i Acuta med respective mailadresser samt på facebook.
Agnes (2.) Jonathan (3.) Anna (4.) Jonas (5.) Sanne (7.) Morten
(9.) Henrik (10.)
Ide om elektronisk tilbagemelding på hjemmesiden (Kim)
Mail ud til resten af MR i forsøg på at finde ansvarlige til de
resterende semestre (FU)
ii. Transportgodtgørelse til udenlandske studerende
Ikke endeligt afklaret, vil sandsynligvis kræve dispensation på
højere plan for at få SU til at betale for udenlandske studerende.
Udfordrende…
Henrik arbejder videre med det
iii. 4. semesters eksamen – sundhedspsykologi
Eksamens datoer har ikke været endelig fastlagt. Problemet var et
udspil om, at sundhedspsykologi eksamen skulle lige umiddelbart
før fysiologi eksamen. Kontakt taget til Lisbeth Frostholm
(sundhedspsykologi) – har ikke modtaget svar. Som det ser ud nu,
ligger sundshedspsykologi eksamen efter fysiologi –men ikke
endelig afklaret.
 Studienævnsseminar
i. Indhold: vurdering af KBU
Sundhedsstyrelsen har foretaget undersøgelse om tilfredsheden
med KBU lægers kompetencer. Overlæger, tutor læger er blevet
adspurgt – generelt ligger kompetencer, opfyldelse af
lægerollerne mv. på en karakter lige over middel. Muligvis bias i
undersøgelse fordi adspurgte stadig er imod reduktionen fra 1.5
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til 1 års forløb. Nødt til at se tiden an, for at kunne vurdere dette
ordentligt.
Snak om karriere vejledning som del af professionsspor.
ii. Invitation til andre MR
Odense har for tiden ikke noget MR – vil gerne komme på besøg
og se hvordan det fungerer her. MR i København har svært ved at
rekruttere medlemmer og vil ligeledes gerne kigge forbi. Hjælp til
opstart af dette i Ålborg.
Idé om at invitere andre MR til et møde og vise dem
medicinerhuset mm. MR: God ide!
4. Punkter til Acuta?
Ændring af regel om 12. Semester læseplads og bogskab
Semesteransvarlige med mailadresser
Mentalitet på læsesal – vær sociale!
Hylder til glemte sager, værdigenstande i MR postkasse, kan hente i åbningstid –
ikke mail!

5. Eventuelt
Valg i studenterrådet Formand: Per Dahlbjerg (økonomi) Næstformand: Jacob
(Arts)
Dårlig mentalitet på læsesal – folk lader ting stå i lang tid. Sørg for at der
kommer tidsskilte op, hvor de mangler. Oplys studerende om, at det er okay at
tage pladsen.
Opfordr studerende til at kigge efter glemte sager på hylderne – lægger glemte
ting der eller i MR rum, ikke spam alle med mails.
Regler for grupperum skal genopfriskes – en tid per læsegruppe, ikke en tid per
person i gruppe. Et kvarter for sent – andre må tage den.
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