Dagsorden til MR-møde d. 7/2-2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på
Folkesundhed:
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Nina
Referent: Sanne

2. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat godkendt
Punkt 3 flyttes til efter punkt 4 så de nye kan høre om visionerne i de forskellige udvalg i MR

3. Valg af nye medlemmer (flyttes til efter punkt 4)
4. Nyt fra udvalg:
a. FU
 Budget
Gennemgang og godkendelse af forrige års budget
Præsentation og godkendelse af budget for det kommende år

 Visioner i udvalgene
Der er mange forskellige udvalg i MR, men de mødes sjældent. Det skal derfor være
mere klart hvilke opgaver de varetager. Derfor skal hvert udvalg lave et dokument
over de faste opgaver, om hvad der plejer at foregå og hvad pengene går til.
Ved næste møde skal der sendes et dokument, og det skal man så fortælle ud fra
hvad der er foregået i de forskellige udvalg.
På MR møderne skal der fortælles hvad der sker i de forskellige udvalg, det skal
være en kort runde og man behøver ikke fortælle noget hvis der ikke er sket noget
relevant.
Der blev foretaget en gennemgang af de forskellige udvalg samt hvad der er blevet lavet i
udvalgene.
Der skal laves en brainstorm over hvad MR skal beskæftige sig med og hvad der er
interessant.
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De nye 3. semesters studerende kommer ikke i tidlig klinik, men de kan komme på tidlig
klinisk ophold i sommerferien, og her vil MR sørge for hjælp med økonomi til transport
og ophold. Der skal findes ud af hvor mange studerende der vil benytte sig af dette tilbud.
MR skal lave mere PR. PRIT skal fremover være et fast punkt på hvert MR møde. Der
skal tages stilling til hvad der skal med i Acuta, og dette skal fastlægges for hver gang der
er sket noget – det skal være en MR opgave. Nyt fra udvalgene skal også i Acuta. PRIT
skal skrive noget efter hvert MR møde.
Studerende som ikke er fra Danmark skal selv betale for transport til praktik, der er
kommet nye regler fra SU styrelsen. Man skal selv lægge ud for transporten og herefter
refunderer studiekontoret den billigste sats. Henrik undersøger dette.
4. semester skal købe en bog til 500 til et kursus som er 5 ECTS point og varer 4 uger.
Kurset skal opgraderes: 3 timers gradueret eksamen med hjælpemidler, 7 forelæsninger,
3 gange holdundervisning i stedet for forelæsninger, 2 workshops. Bogen er der muligvis
ikke så meget at gøre ved. De vil gerne lave et godt kursus, derfor brug af bogen – derfor
skal man afvente og se om det ikke bliver godt nok.
Problemet er at eksamen ligger i samme uge som fysiologieksamen. Det er et problem
fordi man ingen læseferie har inden fysiologieksamen. Kan opfordre til at flytte eksamen
– er undersøgt men det måtte de ikke, eksamensopgaver skal rettes inden semesteret går i
gang. Det skal undersøges om der kan laves dispensation omkring retning og tid til
reeksamen. Det skal tages med i studienævnet om der skal være plads til reeksamen inden
sommerferien.
Ny reform: Man bliver blandet på nye hold i alle fag, dog har man har mulighed for at
ønske læsemakker. Sådan har det altid været men det bliver praktiseret tidligere på
studiet end før. Man bliver alligevel spredt før eller siden. Problem: mange er ikke
kommet sammen med de personer de har ønsket. Skal forhøre omkring dette på
studiekontoret.
Debat med studiekontoret vedrørende bog på 9. semester. Bogen er meget forsinket og
datoen bliver fortsat udskudt. 2 kapitler er blevet udleveret, men det har vist sig at være
de forkerte kapitler. Det kan ende med at faget kan gøres til obligatorisk undervisning og
så består alle faget. Studiekontoret kan ikke gøre noget. Dette tages med videre i
studienævnet.

b. Studienævnet
Studienævnet skrev et vredt brev angående abdomen eksamen, vil gerne indgå i konkret
løsning.
Kritisk omkring MCQ eksamener, de er røget ind for at gøre semesteret så langt som
muligt idet der så er plads til mere undervisning, da eksamensopgaverne kan rettes på 1
minut. Ved fysiologi skal der afsættes mere tid til at rette eksamensopgaver.
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Punkt 3 flyttes hertil
4 ledige pladser i MR. Suppleant pladser oprettes.
6 nye ønsker at stille op.
Rikke, Morten, Lasse, Ladan, Jonatan og Kira er blevet valgt ind i MR.

5. Eventuelt
Udvalg: hvor mangler der folk?
Der mangler ansvarlige i VAB.
PRIT vil gerne have hjemmesidekyndige og folk der vil skrive indlæg til Acuta.
Opfordring til alle: ekstra rengøring engang imellem hvis man bruger Medicinerhuset.

6. Spisning for medlemmer på Sct. Oluf.
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