Dagsorden til MR-møde d. 22/11-2012 kl. 17-19 i
Frokoststuen på Folkesundhed:
1. Valg af ordstyrer og referent
Dirigent:
Agnes
Referent:
Khoa
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Rigtig godt referat af sidste møde. Overveje at sende det ud som det er, hvor navnene er
slettet. Evt. at lægge det ud på facebook.
Der er gået rygter om, at farmakologi, som valgfag, er et krav for de 9. semester
studerende som ikke har haft faget før, hvilket ikke er sandt!
3. Nyt fra udvalg:
- 8. og 9. semestersansvarlig ang. semester-problematik (se referat fra sidste møde)
i. Status
ii. Hvordan og hvorledes med feedback fra studerende?
8. semester (Anne Dorte):
Har fået mange henvendelser mundtligt, men har sagt til de studerende, at de skal komme
med noget konkret på skrift.
Hovedpunkterne er overordnet: Aflysninger af forelæsninger, samme slide-show 2 gange,
dårlig el. manglende undervisninger på klinikafdelingerne, forvirring blandt professorer
omkring hvornår de skal undervise.
Det virker bedst/stærkest at have skriftlige kritik fra en bred gruppe af studerende fra
semestret. Evt. sende en mail til hele semestret.
Anne Dorte sørger for at samle de forskellige inputs fra 8. semester studerende til
studienævnet.
Det er vigtigt, at de pågældende problemstillinger beskrives så konkret som muligt, og at
semestret repræsenteres bredt.
9. semester:
Henning Mølgaard (didaktisk prof. for 9. semester) er inviteret til SN møde
og vil deltage på SN’s møde i december.

Nina har været i kontakt med en Therese igen, der mødte en kardiolog i Viborg, som
fortalte, at han var overrasket over MCQ eksamensopgavernes sværhedsgrad på 9.
semester, hvilke er ved at blive lavet.
Therese påpeger, at det er problematisk, at SN ikke kan holde møde med Henning
Mølgaard inden der bliver lavet eksamensopgaver.
Vi skal være påpasselig med at melde ud, at eksamensopgaverne ikke skal være for svære,
da de tidligere MCQ eksaminer ifølge nogens meninger var for nemme. Desuden være
påpasselige med om kritikken repræsenterer holdningen for store dele af semestret eller
kun enkelte/gruppe studerende.
Denne problematik ligger nu i SN.
PRIT:
Der kommer snart en ny hjemmeside i AU-regi. Det skulle gerne være sådan at vi selv
skulle kunne ændre eller tilføje noget på siden.
Studenterrådet:
To fra Århus Studenterråd er blevet valgt som formand og næstformand til
det nationale studenterrådsforsamling.
Varmestue-udvalg:
Observeret stort forbrug af viskestykker og folk er dårlige til at hænge dem til tørre.
Kontaktet af studerende om at sætte et skilt ude foran Medicinerhuset vedr. man skal
være opmærksomme på hvem man lukker ind i huset, da der har været en episode med en
stjålet iPad på 12. Semesters læsesal. Der er observeret to mænd som snakkede i
mobiltelefon.
Problematisk hvordan man så identificerer folk foran døren. Man mistænkeliggør derved
andre uden at kunne bekræfte om vedkommende er studmed. Der er studerende fra andre
studier, som benytter læsesalene på medicinerhuset, hvilket også er i orden.
Forslag/tiltag: blot at sætte opslag op om, at man skal være opmærksomme på sine
værdigenstande og at informere om episoder med stjålne ting har fundet sted. Dette
forslag er der god stemning for.
Festudvalget:
Julefrokost. Vi har et lokale, som Khoa har fundet. Er i gang med at finde mad udefra.
Mere info kommer på facebook.

2

4. Projekt: Ulighed i transportudgifter - seneste nyt og hvad gør vi nu?
Nina og Rikke
Det handler om transport ifb. med klinik. Det fungerer således at fakultet refunderer et
beløb, som svarer til den billigste transportform. Denne ordning gælder dog kun for
studerende, som modtager SU, hvilket er et problem for de udenlandske studerende.
Nyeste melding:
Berit Eika, prodekan for Health, har meldt ud at fakultetet fastholder den hidtidige
ordning. Denne beslutning er taget på dekan-niveau.
Muligheder foreslået af Berit Eika:
- bytte sig til en plads hvor udgifterne er mindst
- bede SN undersøge muligheder for at reservere et antal pladser i Aarhus til de
udenlandske studerende som er i klemme, alternativ sørge for, at de får en samlet
udstationering.
- Arbejde videre med at påvirke styrelser m.v. til at ændre den generelle holdning.
Utilfredsstilende svar fra fakultetet!
Det er svært at stå alene om at kæmpe mod SU-styrelsen. Evt. gå til studenter-rådet med
dette problem, de har en gruppe som kigger på de udenlandske studerendes forhold.
Vi skal være påpasselige med ikke at ’kræve’ for meget, da denne transportordning er
’unik’ for medicinstuderende ift. studerende på andre studier.
De studerende burde dog få samme rettigheder inden for studiet frem for det er i forhold
til om man er SU-berettiget.
FADL har undersøgt om lignende tilfælde eksisterer på andre studier. Sag for UPU evt?
Norske og svenske stat som kunne bidrage for norske og svenske studerende?
Problemet er givetvis ikke af økonomiske karakter, men derimod administrativ.
Administrationen kan ikke administrere differentieret opsupplering af de udenlandske
studerendes udgifter til transport. Danske ikke SU berettigede kan få dispensation til et
ekstra års uddannelseskort, så det er muligvis en løsning at udvide denne dispensationsordning?
Det er en stor opgave, og vi skal finde ud af en strategi, da vi ikke kan gå til fakultetet.
Synspunktet er at enhver studerende indskrevet på et fuldtidsstudie burde få ret til et
uddannelseskort, som i dag ligger under SU-styrelsen.
Nina vil samle trådene og tage det videre til Studenterrådet.
5. Officiel skrivelse fra MR til Studieadministrationen? – se referat fra sidste møde
En episode med forvirring angående tilmelding til 9. semesters valgfag siden sidst, endnu
et eksempel ud af mange. Som udgangspunkt en god ide at gøre dette, men får vi noget ud
af dette?
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Studieadministration skulle gerne inden nytår få ryddet op på hjemmesiden, som muligvis
vil afhjælpe nogle af problemerne – vi afventer.
Vi har fået tilbudt at få lavet et Årshjul til studerende, således man kender til forskellige
deadlines og hvornår på året. Større gennemsigtig vil hjælpe de studerende. Forslag
kunne være at studieadministrationen i højere grad skal udspecificere ansvarsområderne
ift. det der i dag er opdelt: ”eksamen og hold”.
Forslag: MR kan være bindeled mellem studerende og studieadministration og samle
problemerne, men ikke muligt at tage os af konkrete problemer.
Søren, Kathrine og Henrik tager ansvaret for at snakke med de ansatte i
studieadministrationen og høre hvad der er muligt at gøre for at afhjælpe problemerne –
med kage og blomster 

6. En samlet problemstilling vedr. karakterbevis ved overflytning til ny ordning – ansvarlig?
– se referat fra sidste møde
Tages op til SN-møde.
7. Universitetsvalget – skal der gøres noget?
Der er traditionelt ret lav valgdeltagelse blandt medicinere, spørgsmålet er om vi skal
lave et event for at sætte fokus på valget som sidste år. Spidskandidaterne kommer gerne
forbi, hvis vi afholder noget.
Lave event på facebook via MR’s side.
Eirild vil gerne stå for at afholde et event: stille computere op og uddeling af brunkager
 Eirild laver et facebook opslag, hvor man kan melde sig til at komme forbi i et givet
tidsrum og hjælpe til.
SR har en pulje som kan søges til at lave valgarrangementer, Jonatan har skrevet en
forespørgsel.
8. Faglig Dag 2013
Johanna Nilsson

IMCC afholder Faglig Dag til foråret. Forespørgsel om at dele øl ud efter arrangementet
er i orden. Ifølge erfaring, SOFAS har tidligere gjort det, så er det tilladt, men der skal
selv sørges for oprydning.
9. Emner til Acuta?
Episode med stjålen iPad.
Opfordrer alle kandidatstuderende at skrive til semesteransvarlig, hvis de har noget på
sinde ift. semestret generelt.
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Eksamensopgaver: MR er ikke ansvarlig for eksamensopgaver, de studerende skal
henvende sig til kursusansvarlig.
PRIT har lavet en skabelon, som kan benyttes hvis man ønsker at skrive en sag på vegne
af MR.
10. Eventuelt
Problematik om ventetid ved mailkorrespondance til udvalg. Så vidt muligt svare hurtigst
muligt eller i det mindste sende en bekræftelse på, at man har modtaget deres mail og vil
vende tilbage.
Henrik sender brev til kursusansvarlig for 12. semester, fordi det ikke kun er en gang at
en professor nægtede at undervise pga. studerende ikke havde optaget journal.
Foreningsdag for 1. Semester, som Eirild står for – 25. januar 2013
MR er ikke længere ansvarlig for eksamensopgaver. Sanne får mange henvendelser.
Løsning: bringes i acuta, se oven for.
Prøve-pensum-udvalg på anatomisk:
Forespørgsel om en medicinstud. som repræsentant, der ikke selv er underviser. Khoa
har sagt ja til at sidde i dette udvalg.
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