
Dagsorden  

Ekstraordinært MR møde på zoom tirsdag den 21. april 2020 kl. 16.00 

 

Deltagere: Olivia, Julie, Caroline, Laura, Cecilie 

 

1) Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

2) Valg af ordstyrer og referent  

Anders ordstyrer 

Caroline tager referat 

3) Opsummering på Faglig Dag 2020 v. Caroline 

Rigtig godt arrangement! Gode tilbagemeldinger fra medstuderende og oplægsholdere var 

også glade for set-uppet. Endeligt budget endnu ikke afstemt med Helpline, men forventer 

penge tilovers. 

Send Super Brugsen en melding når Uni åbner op igen, for madbokse endnu ikke afhentet. 

4) Orientering fra SN v. SN-repræsentant 

a. Arbejde der er sket 

Fokus på corona. Meget er sket og mange møder afholdt. 

Hvordan håndterer vi situationen, vi står i? 

Konklusion: nødstudie-ordning, så man kan rykke rundt på tingene ifht. eksamen og 

hvilken undervisning vi får. Meget tid er gået med at godkende alternative 

undervisningsformer. Noget undervisning bliver ikke afviklet. Noget endnu ikke 

tilrettelagt. Ved at komme på plads.  

 

Specifikt for bachelor:  

1. semester histologi: går godt. Præparatgennemgang på zoom via histoviewer. 

Planen er, at NÅR vi kan åbne op igen bliver der marathon-dage.  

 

2. semester: holdundervisning i makro foregår på zoom. Dissektionsundervisning: 

mange studerende har fået 75% af deres fysiske dissektionsundervisning, resten løses 

ved at lægge dissektionsvideoer på bb.  

 



5. semester: LAB aflyst og lavet til en rapportskrivning. 

Specifikt for kandidaten: 

Professionsspor omlagt 

Klinikophold halveret 

Hvordan med forskningsår og speciale? 

Forventer vi at forskningsårstuderende med start august 2020 kan starte 

som forventer? Hvis ikke?  

Speciale: er der ændret svar-frist på denne opgave? 

Overordnede spørgsmål vil forsøgt blive besvaret. Caroline tager fat i nogen der ved 

noget.  

 

10. semester (i efteråret) og specialer der skal skrives:  

 

Tag fat i phD skolen (Kasper fra Akademisk Råd)?  

 

Tag fat i Anne Bak Maigaard ifht. Specialeskrivning? 

 

Opdater Studieportalens Faq om corona ifht forskningsår og speciale 

Hør Selskab for Medicinsk Studenterforskning om de kan gøre os klogere og 

formentlig bør den information de ligger inde med komme på studieportalen.  

 

b. Arbejde der skal ske 

Eksamensplanlægning på dagsordenen torsdag den 23. april 2020  

Formentlig bliver alt omlagt til digitale løsninger.  

 

5) Orientering om ’Healths omlægningsudvalg’ v. Olivia  

 

Studenterrepræsentanter fra Akademisk Råd kontaktet 

Koordinering på tværs af fakultetet 

I udvalget sidder der repræsentanter fra alle mulige steder: prodekaner, undervisere mm.  

Meget er er at sparre med hinanden og koordinere indsatsen  

Dér sidder Olivia med som repræsentant  



Deltaget i ét møde 

3 ugers varsel på eksamensform  

Det de hælder til nu på Uni: Online-udgave af eksamen hjemmefra og så holder vi fast i den  

uanset om Uni åbner op eller ej  

 

Vi vil gerne høre argumenter for ikke at afholde det ”on site” på uni 

 

Er VI interesserede i, at vi skal mødes til sted-eksamen? Hvis én sidder og corona-hoster 

 

Vi forventer at vi skal sidde til eksamen hjemmefra 

 

Tro-og-love-erklæring på ikke at have snydt 

 

Medicinerrådets holdning: Som kommende sundhedsprofessionelle er vi helt med på at 

indordne os og tage en hjemme-eksamen for at undgå smittespredning. Alt taget i 

betragtning.  

Der ligger en god løsning for mange eksaminer allerede. 

 

I forvejen er det sådan, at vi skal tage hensyn: så når man er i klinik, så mødes man ikke 

med 10 veninder i sin fritid.  

 

6) Er der noget MR skal gøre hér og nu ifht corona og studielivet? 

Olivia var med til møde i Studenterrådet i går 

Øget mulighed for SU-lån 

Nogle studerende der kommer i klemme økonomisk i denne tid?  

Nogen vi skal tage hensyn til? Dem der fx er i øget risiko 

 

Senere frist for speciale-aflevering? 

 

Sikre de studerendes digitale privatliv, fx programmer der skal installeres for at sikre snyd 

skal være i orden 

 



FAQ på studieportalen - bør opdateres. Senest 1. maj 

 

Excel ark med overblik over undervisning og omlægning 

Lise Licht kontaktet og har lovet, at hun vil lave et sådan ark og dele med KA-

studerende 

 

Ønsker bedre kommunikation uni-stud 

 

7) Samarbejde med SR v. Olivia 

a. Resume af inddragelsesmøde 11/3-20  

Før coronakrisen 

Hvad er ”SR” for noget og hvad kan vi bruge det til  

Studiestart, Danmarks største fredagsbar  

Mange muligheder gnm dét forum 

b. Resumé af møde fra 20/4-20 

Fagråds-formandskab / kontakt til fagråd  

Olivia var med som repræsentant  

 

Studiestartsmessen 

Udvekslingsstuderende 

 

AU har fået 2 mil. fra staten til ’trivsel’ 

Nogle af pengene er fået til Studenterrådet 

Råderum over hvad pengene skal bruge til. Der kan man melde ind.  

 

De fortalte om DSF  

Ønsker at forlænge SU-lån og specialefristforlængelse  

 

Politiske beslutnings-papirer 

Corona-edition  

De har skrevet retningslinjer ned, som SR arbejder ud fra i disse coronatider. 

 



c. Hvem skal fremadrettet være fagrådets repræsentant? 

 

Omfang at være medlem af det? Medlem af fb-gruppe  

zoom-møder 

Julie repræsentant til fællesrådsmøder i SR regi 

Olivia vil og kan gerne fortsætte hér 

 

8) Resumé af MR-FADL Aarhus møde v. Olivia 

Virtuelt møde med Lotte fra FADL, evaluering på trivsels-dag. Mange ting ikke 

relevante nu pga corona. Arrangementet kan gerne gentages.  

Overskueliggørelse af studenterforeninger 

vidensdeling ml. semestre 

sociale arrangementer 

 

a. Diskussion om evt. samarbejde med FADL ifht. overflyttere fra andre universiteter 

- Intro til de nye, fx rundvisning i uni-parken 

- Intro til studenterforeninger 

- Ryste-sammen-arrangementer 

 

Er det en MR-opgave?  

 

Omfang? 

 

Opbakning fra MR  

 

Vi melder tilbage til FADL at det vil vi gerne og så tager vi den herfra  

 

9) Orientering om udskydelse af valg til Institut forum v. Caroline 

Udskudt til efteråret.  

10) Evt.  

Møde igen? 

Maj møde: Mandag den 4. maj kl. 16 


