Referat fra oktober MR-møde
Afbud: Nikolaj, Daniel
Tilstede: Kamilla, Thomas, Peter, Estrid, Magnus, Simon, Julie, Christine, Christian,
Caroline, Julius og Hanna-Louise.
Tobias og Line fra Studenterrådet.

Dato og tid:
02/10/2018 kl. 17-19
Sted:
Kantinen på
Folkesundhed

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Kamilla
Referent: Hanna-Louise
2. Godkendelse af referat og dagsorden
- Peters navn er tilføjet til posterne. Referatet godkendes.
- Dagsordenen er godkendt.
3. Oplæg om univalget v. Studenterrådet – orientering
- 30 min. oplæg om univalget og hvad Studenterrådet går til valg på
Tobias fra Studenterrådets forretningsudvalg fremlægger.
Studenterrådet er forankret i 16 forskellige fagråd, som alle er repræsenteret i fællesrådet.
Studenterrådet hjælper med sparring på tværs af studienævn og akademiske råd og opstiller
kandidater til AU’s bestyrelse. De holder også møder med rektor og prorektor om aktuelle
sager herunder stress, trivsel, og har i kølvandet på metoo-bevægelsen hjulpet med
oprettelsen af AU-helpline, hvor studerende fortroligt hjælper studerende, der har brug for
hjælp.
Studenterrådet har tre forskellige udvalg, KAMPUS (kampagner), LUPUS (levevilkår og
uddannelsespolitik) og AUPUS (interne AU-politiske sager).
AUPUS fungerer som en baggrundsgruppe for bestyrelsesarbejdet, hvor man også sparrer om
akademisk rådsarbejde på tværs af fakulteter.
Line præsenterer bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen holder fem møder om året og varetager bl.a. AU’s økonomi og strategier, der
påvirker hele universitetet. Line Dam og Ditte Marie Thomsen opstiller fra Studenterrådet.
Universitetsvalg 2018.
Der afholdes universitetsvalg 12.-15. november.

Studenterrådet går til valg på den brede studenterrepræsentation, demokrati i hverdagen,
styrkelse af studie- og læringsmiljøet, forskningsbaserede uddannelser af høj kvalitet samt
erhvervsretningen af universitetet.
Man kan som fagråd søge inspiration og penge fra Studenterrådet til aktiviteter under
univalgkampen.
Vigtige datoer
- 18. oktober kl. 9:00 – 26. oktober kl. 12:00: Opstilling af kandidater til Studienævn og
Akademisk Råd.
- 22. oktober kl. 6:00: Studenterrådet afholder plakatstorm.
- 12. november – 15. november: Valguge.
- 16. november: Reception efterfulgt af valgfest.
- 19. november: Valgresultat.
-

Evt. spørgsmål fra MR

-

Hvor længe er man valgt? – Kun for ét år ad gangen. Fra februar til februar.
Kan man være på orlov, mens man er valgt? – Det kan man godt. Også på et 4+4 phdforløb.

4. Valg v. FU - beslutning
- Studienævn:
Studienævnet består af seks undervisere og seks studerende. Der er møde ca. en gang
pr. måned, hvor man gennemgår bl.a. dispensationssager, studieordninger mm. Der
afholdes formøde blandt de studerende op til hvert møde. Der er lidt arbejde ind
imellem møder.
- Peter, Thomas, Caroline, Magnus, Kasper. Julius kan sidde indtil sommer,
hvorfra Christian gerne vil overtage.
-

Akademisk Råd:
Der er møde 2-3 gange pr. Semester. Der sidder diverse ansatte fra HE. Der taler man
bl.a. om phd’ernes trivsel og arbejder med høringssvar.
- Christine, Caroline.

-

Studenterrådet afholder hvert år et studienævns- og akademisk rådsseminar på
Sandbjerg Gods, hvor studerende på tværs af universitetet kan møde hinanden og
sparre om arbejdet.
Caroline er ansvarlig for indlevering af valglister.
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5. Skal vi arrangere et debatarrangement? v. FU – orientering & beslutning
- Se bilag på mail
- Medicinerrådet har fået en invitation til at afholde et debatarrangement.
- Det kan være, at det drukner midt i alle de andre arrangementer.
- Vi lader være med at reagere på det indtil videre.
- Der er penge til arrangementet, hvis man er interesseret.
6. Dialogmøde med dekan og prodekan for uddannelse d. 8/11-2018 v. FU – beslutning
- Hvem vil med?
- Studienævnet plejer ofte at være med. Magnus og Christina vil gerne med. De taler
sammen med Nikolaj og Julius om mødet.
- På MR-mødet den 7. november vender vi, om noget skal med på mødet.
- Se bilag på mail
7. MR’s økonomi v. FU – orientering
- Sidste år fik MR godkendt et bduget med en post til forplejning, selvom Health Økonomi
skrev, at der ikke måtte bruges. Fra 2019 må man ikke længere bruge penge på
forplejning. Der er sendt en anmodning om at blive frataget fra ordningen indtil
økonomichefen, som vil tage det op med dekanen.
Tobias fra Studenterrådet undersøger, om man andre steder har fjernet forplejning til
frivillige og melder tilbage til Kamilla/FU.
Der er sat 3.000 kr. Af til PRIT – evt. til en ny projektor.
8. Løbehjul på SKS v. FU – diskussion
- Punkt fra workshop (8. sem)
- Aktivering af semesterrepræsentanten
-

På 8. semester på SKS kan de studerende ikke følge med på tilsyn, fordi lægerne har
løbehjul.
Anders Bonde er meget lydhør, hvis man møder op med sine problemer.
Sagen drøftes med Maj på næste møde. Julius tager kontakt til Maj og vil gerne hjælpe.

9. Efterårets møder - orientering
- 2. oktober
- 7. november
- 6. december
- 7. januar
10. Evt.
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-

Magnus sidder i en arbejdsgruppe, der arbejder med det valgfrie element på 10 ects på
2., 3. og 4. semester på kandidatuddannelsen. 8. semester bliver rent teoretisk. Der
bliver tre spor: Forskningsrettet, forsknings- og ledelsesrettet og et klinisk spor. På 9.
semester har man et projetforløb i forbindelse med det valgte spor fra 8. semester (det
er også muligt at vælge et nyt, som de studerende har fået gennemført). På 10.
semester har man 10 point til at færdiggøre projektet og forberede speciale.

-

Semesterrepræsentanterne må godt hjælpe med at samle inputs til, hvordan valgfagene
kan se ud!
De overordnede rammer for semestret og fagenes placering ligger fast, men det er eks.
afgørende, hvordan eksamen bliver.

-

Der ligger en afstemning på facebook om datoen for MR’s julefrokost! Husk at stemme!

-

Eksamensform på 7. semester er ændret til uden hjælpemidler, men der er tvivl om,
hvad der nu kræves af de studerende. Der er stadig de samme cases og
forelæsningsslides. Thomas skriver et udkast, og Studienævnet rykker for en opdateret
beskrivelse hos den kursusansvarlige. Det samme skete for 8. semester i foråret.

Punkt til næste møde: Dialogmødet på Health – skal vi bringe noget op?, SMS inviteres med til næste
møde til at tale forskningsår (Christine inviterer).
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