Referat for MR møde
Afbud: Caroline Boye, Kamilla
Tilstede: Katrine, Magnus, Peter, Julius, Thomas, Aleksander,
Bo, Simon, Estrid, Daniel, Mette, Nivashini, Julie, Nikolaj, Emil (SMS).

Dato og tid:
07/11/2018 kl. 17-19
Sted:
Kantinen på
Folkesundhed

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Magnus
Referent: Hanna-Louise
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Referatet er godkendt
Dagsorden er godkendt
3. Forskningsåret v. Magnus & Emil Holck (Formand for SMS) - orientering
Universitetet får færdiggørelsesbonussser, men forskningsåret har deri talt som en forsinkelse.
Fremover vil man kunne få nogle pladser bevilget, der ikke tæller som forsinkelse. Fra
forskningsministeriet er der lagt op til 112 pladser, som studerende på AU kan få årligt.
I år er der optaget 60 på forskningsåret, og det vil der også være næste år. Hvis der kommer
65 rigtig gode ansøgninger kan det være, at de alle bliver optaget, så der kommer til at være
en vis fleksibilitet i det.
Aarhus Universitets forskningsfond har givet stipendier til forskningsåret. Der vil gives ti
stipendier årligt, der kan søges, og det er en prioritet fra selve fonden. De kunne have valgt at
afskaffe forskningsåret helt, og det skal vi huske.
Der skal spares de 2% på forskningsåret også. Man har derfor valgt at fjerne forsvaret.
Forsvaret har ikke været optimalt, men det er problematisk, at der ikke bliver fulgt op på det
arbejde, der er lavet i løbet af forskningsåret. Den tvungne evaluering af arbejdet kommer til
at mangle.
Magnus og Emil skriver og beder om en redegørelse for ændringerne.
4. Det valgfrie element v. Magnus – orientering & diskussion
Bacheloren og kandidaten laves om, så der indføres et valgfrit element. Det kommer til at ligge
som 10 ects på 8., 9. og 10. semester.
På 8. semester har man 5+5 point, der skal være valgfag som på 9. semester. På 9. semester
har man 10 point samlet i en periode. På 10. semester er der 10 point til specialet. Der
kommer til at være tre spor; forskning, klinik og innovation og ledelse. Man er ikke låst resten
af semestrene efter valget på 8. semester, men man får mest ud af det ved at vælge en retning

fra starten og følge det. Det træder i kraft efteråret 2020. 8. og 9. semestres pensum lægges
sammen til ét teoribaseret semester. Derefter følger 7 ugers klinik.
Kommentarer:
Det er ikke gået op for så mange, at det er en opgave og ikke en artikel, man skriver i specialet.
Der er snakke om et mundtligt forsvar af specialet, men det er dyrt, så man overvejer et
videoforsvar. Det er positivt, at sporene stadig er fleksible undervejs i forløbet. Hvis specialet
skal hænge sammen med de valgfrie elementer, skal der åbnes for rammerne for det. Der skal
laves en løsning for de skæve studerende, der kommer til at mangle fag efter omrykningen.
Magnus tager det med videre. Medicinerrådet ved meget om studieordningsændringerne og
har et ansvar i at formidle til nye studerende.
5. Dialogmødet med dekanen v. Magnus
Der er dialogmøde med dekanen i morgen. Følgende punkter tages med:
-

-

Forskningsåret
Penge fra universitetet til forplejning
i. Det nævnes, at der er på HE er foreninger, der ikke kræver kontingent, og som
ikke har mulighed for at søge penge andetsteds, og som ønsker at give noget
frivilligpleje for at hjælpe med at fastholde medlemmer og kan sikre, at folk har
mulighed for at komme til møde. Det understreges, at der er mange foreninger,
der kan have det behov.
I forbindelse med foreningerne kan det også nævnes, at flere foreninger
mangler opbevaringsplads.
Gentænkning af klinikforløbet
i. En mulighed nu hvor der ændres i varigheden. MR har diskuteret det længe.

6. Forklaring af evalueringssystemet, samt opfordring til semesterrepræsentanterne om at de
skal evaluere og gennemgå med de kursusansvarlige v. Nikolaj – orientering
Der har længe været problemer med lav delagelsesprocent i online-evalueringerne. Det er
universitetets ansvar, at evalueringerne kører som de skal, men MR kan godt hjælpe dem. MR
og studienævnet har talt om en ny proces for evalueringerne. Det skal synliggøres, at
evalueringerne bruges til noget. Semesterrepræsentanterne må godt skrive til kursuslederne
om evalueringerne.
7. Klinik ID kort v. Julius – orientering
Det nuværende ID-kort til klinik er meget småt. I regionen er det derimod større og tydeligere,
så det er let at se, hvem man er. Nye ID-kort er afgørende for patientsikkerhed,
professionalisme, og at man bliver en del af teamet på afdelingerne.
MR bør arbejde for, at man får de nye ID-kort. Julius vil gerne hjælpe til med det. Bo melder
sig. Man kan måske allerede få dem. Man skal bare dele information om det.
8. MR’s Julefrokost v. Bo & Christian – orientering
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Der er julefrokost den 23. november. Man skal huske af til- eller afmelde sig senest i dag til Bo
eller Christian! Alle er inviteret til facebookevent.
9. Opfølgning på pensumafgrænsningen på 7. semester v. Thomas J. – orientering
- Generel diskussion omkring pensumafgrænsning
Man er på en overførselsperiode især på 7. semester vedrørende studieordningsændringerne.
Thomas har arbejdet for, at pensumlisten ændres, men det er blevet afvist. Der er et
tilsvarende problem på 8. semester, hvor man heller ikke vil gøre noget ved det, fordi man
snart overgår til nye studieordninger. Man vil måske fjerne nogle eksamensspørgsmål, så
eksamen er egnet til lukket bog-eksamen. Der skrives ud, at man er opmærksomme på, at det
er en lukket bog-eksamen, og at eksamen skal tilrettes så den passer til. Alle eksamensopgaver
går igennem Jesper, så han vil forhåbentlig sørge for, at eksamenerne tilrettes.
Der er et generelt problem med at fortælle folk, hvad de skal lære. Der skal tages en
diskussion i MR om, hvordan vi løser problemet. Man kan godt forlange af underviserne, at de
opdaterer deres pensumlister og løbende evaluerer på dem. Idealet ville være at have de
samme regler om pensumlister, men det er ikke realistisk at nå. Patologi har en god
sygdomsliste til inspiration. Det store problem er, når studerende ikke forstår, hvad de skal
læse.
10. Budget v. Kamilla – orientering
Budgettet vi sender ind til instituttet er godkendt, og vi er bevilget 22.500 kroner fra Health.
Der er til drift, konferencer, faglig dag og studenteraktiviteter. Der er stadig usikkerhed om
forplejning. Der står alle frit for at arrangere aktiviteter for de studerende.
11. Evt.
-

-

Nogle på 12. semester er utilfredse med, hvem der må komme med til afslutning ved
underskrivelse af lægeløftet. FADL vil gerne støtte MR i arbejdet. Det har været oppe
flere gange, at man ikke må tage mere end én med ind til dimission. Det er et betændt
emne, og der er mange forskellige holdninger til det, så den er svær at tage.
Det er ikke meningen, at der ikke er forplejning til møderne. Man kunne godt
uddelegere opgaven. Aleksander vil gerne gøre det næste gang.
Der er universitetsvalg i næste uge. Den 13. november kl. 11:30-12:30 er der
æbleskiveaktivitet i Medicinerhuset, som SR har støttet.
Der er kampvalg til bestyrelsen, så MR skal sørge for at hjælpe Studenterrådet med at
sikre begge pladser. Der skal bl.a. laves støtteplakater. PRIT vil gerne hjælpe med SoMeaktivitet. Vi skal generelt være bedre til at melde ud på de sociale medier, når MR har
gennemført ting eks. i studienævnet. Husk at få jeres studiekammerater til at stemme
på Studenterrådet!

Decembermøde: Foreningsbasar på 1. semester.
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