
 
 

 

 

 
Referat af MR opsupplerende møde 
 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

Silje er referent, Peter er ordstyrer 

 

Tilstede: Peter, David, Vibeke, Karina, Lise, Johanna, Nina R, Niels, Amalie, Christine, Nina B, 

Josephine, Eirild, Daniel, Rasmus, Lene, Julius, Karen, Malene, Ane, Khoa, Jonatan, Kasper (SR), 

Ellen.   

Afbud: Tharsika, Kristoffer 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

 

Rettelser i referat: under referat fra upu-møde: Til dels går det ud over AU økonomisk – gør 

dette tydeligt. Almen praksis i stedet for almen praktik. Vibeke havde meldt afbud.  

Dagsorden: yderligere punkter tilføjes 

 

3. Velkomst til nye medlemmer og opsupplering af MR  

 

Der er i alt 30 pladser i MR + suppleanter. Christine, Josephine og Lene indgår som nye 

medlemmer i MR. Malene, Johanna og Lise indgår som suppleanter.   

Anne-Dorte og Søren stopper i MR.  

 

4. Valg til Institutfora - Beslutning  

 

Der er opstilling fra 19. feb. indtil 5. marts. Vibeke informerer om opstillede kandidater til 

institutfora. 

 

- Biomedicin (1 person fra MR). Niels stiller op. Vibeke tager med til mødet d. 26. marts.   

- Klinisk medicin (3 personer fra MR): Ellen, Karen, Khoa stiller op. 

- Retsmedicin: ingen stiller op  

- Folkesundhed: ingen stiller op  

 

 

Dato og tid:  
24/02/2015 kl. 17-19 
Sted:  
Loungen, 
Medicinerhuset 
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5. Fastlæggelse af reeksamensdato – diskussion  

 

Oplæg: 

Det er et tilbagevendende problem at re-eksamen kommer til at ligge for tæt op ad ordinær eksamen, 

eller afholdes efter det nye semester er startet. For eksempel fik 1. semester deres 

anatomieksamensresultater d. 20. januar 2015, og allerede d. 22. januar 2015 var der reeksamen i 

faget.  

Retningslinjer for placering af reeksamen står i studieordningen. På bacheloren står der at reeksamen 

skal placeres snarest muligt efter offentliggørelse af resultater, og at der skal sigtes mod at eksamen 

tidligst er 8 dage efter. På kandidaten står der: snarest muligt. Der er således ikke helt fastlagte regler 

for hvornår reeksamen må ligge – hvad er MRs holdning til dette? 

 

 

Diskussion af problemstilling:  

 

MR har før diskuteret at det er en god ide at få dem til at tage reeksamen inden de starter på næste 

semester. En mulighed er at svarene kommer tidligere, og samtidig arbejde på at få lagt en fast 

minimumsgrænse for hvornår reeksamen må ligge.  

Pro-dekanen er blevet gjort opmærksom på problemet, men det skal også tages op hurtigst muligt i 

SN. Samtidig er det også en god ide at snakke med administrationen om hvorvidt det kan lade sig 

gøre, i forhold til at fastsætte en minimumsgrænse. Denne minimumsgrænse kunne være 7 dage. 

Man kunne også overveje at give mindre tid til at rette opgaverne, men dette bliver nok svært at få 

igennem, da censor og underviser også har minimumskrav ift. hvor mange dage der er til at rette.  

Der er både fordele og ulemper ved at lave en fast regel om at reeksamen ikke må ligge i det nye 

semester. Man kunne evt. sige at der kan søges dispensation hvis det er helt umuligt både at opfylde 

minimumskravet, og samtidig forhindre at det ikke går ind over det nye semester.  

 

Konklusion: Problematikken tages op i SN. Dernæst tages det op på et MR-møde.  

  

 

6. Opfølgning af møde med dekan Allan Flyvbjerg – orientering  

 

Oplæg: 

Der kommer til at være et nyt møde onsdag d. 25.3.2015, hvor alle SN næstformænd er med. Nina 

skal med for SN, men repræsenterer også MR. Følgende er en liste over ting som Nina agter at tage 

op på mødet. 

 

 Embedseksamen 

 Orlovsreglerne 
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 Studiemiljøundersøgelsen 

 Problem med socialmedicin på 11. semester 

 Digitalisering af eksamener  

 Bedre samarbejde om uddannelsesforbedringer 

 Information til de studerende ang. undervisning 
 

Listen ligges ind i facebook-gruppen, så forslag kan skrives til. MR må stille op med 1-2 

repræsentanter på mødet. Indtil videre har Mai-Britt meldt sig til at tage med for MR.  

 

7. Nyt fra Studienævnet  

 

Socialmedicin på 11. semester  

 

Normalt er der 5 forelæsninger. Disse er nu skåret ned til 3. Holdtimerne er reduceret til 2x2 timer. 

Institut for retsmedicin, kliniskmedicin og folkesundhed skal deles om de økonomiske midler som er 

til undervisning. Socialmedicin (folkesundhed) får kun penge for 0,5 ECTS. Derfor skæres der i 

timerne. Dette er ikke acceptabelt. Mail er skrevet til kursusleder på 11. sem. 

 

Udmelding til studerende omkring 12. semester ændringer  

 

Folk på 11. semester er i tvivl om hvad der sker på 12. semester. En orientering er nødvendig. 

Informationsniveauet er lavt. Meget sker, intet bliver meldt ud.  

 

Nye regler for barsel 

 

AU har nu gjort det til et såkaldt ’udsædvanligt forhold’ når man skal på barsel, således at der kan 

dispenseres, hvilket er en fordel for de studerende. SN ser gerne at barsel giver anledning til at man 

må blive studieforsinket i ét år. Den gravide skal sende en studieplan i forbindelse med dette.  

Det skal besluttes hvilken betydning dette skal have for fædre (og medmødre). SN forslår at disse skal 

have ret til lige så meget barsel som moderen, og de skal nødvendigvis ikke bruge barslen mens 

moderen har termin. Der arbejdes også for at andre udsædvanlige forhold under barsel også kan 

dispenseres. 

 

 

Studiemiljøundersøgelsen 

 

SNs fokuspunkter: Stress blandt studerende, bedre feed-back på studiet, de fysiske rammer (evt. 

renovering af medicinerhuset) og IT. Punkterne ligges ud på facebookgruppen, så man kan komme 

med flere forslag.  
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Kvote 2 arbejdsgrupper  

 

Kvote 2 optaget på medicin på AU skal hæves fra 10% til 20%. I forbindelse med at kvote 2 ansøgerne 

skal testes, skal der opstilles nogle stande med forskellige tests og multiple mini-interviews. Disse 

stande vil de gerne have de medicinstuderende til at betjene, men lige nu ser det ikke ud til at de 

medicinstuderende får indflydelse på hvordan disse stande skal udvikles.  

Der skal argumenteres for at det er vigtigt at de studerende får medindflydelse på hvordan standende 

skal køre, når det er deres arbejdskraft som skal bruges i forbindelse med afviklingen af disse. De 

studerende skal ikke presses ind i en proces uden at have indflydelse på endemålet.   

 

Oplæg fra it-supporter fra Odense 

 

I Odense kan de afholde digitale eksamener hvor de studerenes computere kan overvåges. De er 

meget langt mht. digitaliseringen.  

 

Kort oplæg omkring forskningsår 

 

Der er kommet et nyt såkaldt ’valgfrit semester’ på medicinstudiet i KBH. Semesteret hører til 

kandidatdelen, og indeholder 3 spor: Specialiseringsvej med klinisk ophold, forskning, eller 

Globalisering med ophold på hospital i udlandet.  

 

8. Studenterrådet, valg til fællesrådet – orientering  

 

Julius, Ane, Jonatan og Ellen repræsenterer MR.  

 

 

9. Blackboard styringsgruppe 

 
Oplæg: 

Khoa sidder i en styringsgruppe der skal diskutere Blackboard implementeringen på AU, herunder AU 

Health. Hvad mener MR der kan forbedres i Blackboard?: 

 

Diskussion af problemstilling:  

 

Blackboard app fungerer ikke – man får info fra forrige semester.  

Daily notifications skal kunne læses direkte når man klikker på dem.  

Det kunne være godt hvis alle undervisningsplanerne lå i BB kalender - dette kommer muligvis snart 

til at være en realitet.  
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Notifikationer skal kunne slås nemmere fra og man skal meldes til de nye semestre i GOD tid – hvilket 

man ikke bliver på nuværende tidspunkt.   

Det ideelle er hvis ALT info og kommunikation foregår på blackboard. Dette er bare ikke tilfældet 

endnu.  

 

10. Emner til Acuta 

 

Informer om Blackboard app, samt Blackboard-temadag d. 10. marts fra 13-16.00.  

Informer om, at MR ved der er et problem mht. re-eksamen og at det tages op i SN.  

Semesterrepræsentanter skal offentliggøres.  

 

 

11. Fællesspisning 

 

Der spises på Brasserie Belli.   

 

12. Eventuelt 

 

Møde i Akademisk Råd på fredag (d. 27.2.2015) 

 

Nina og Eirild tager med. Temaet erundervisning, og der skal bla. snakkes om forskningsbaseret 

undervisning og fordel/ulemper ved dette. 

 

Farmakologiundervisning  

 

Der har været mange aflysninger af undervisning, lige inden det begynder. Klage er sendt, og mødt 

med forståelse. Underviserne er derfor gjort opmærksomme på problemet. Nærmeste leder på 

afdelingerne er også informeret.  

 

Faglig dag og årets underviser  

 

Mogens Pheiffer (underviser på 7. semester) er blevet årets underviser. Reception holdes og MR er 

velkomne. De fra MR som kommer, må gerne hjælpe lidt med stole og borde osv.  

 

Foreningsbazar  

 

Foregår fra 13.40-14.20. Der skal stå repræsentanter fra MR. Man kan melde sig til på facebook 

gruppen.  
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Budget 

 

Gennemgås på næste møde.  

 

Ide 

Dagsorden og referat kan deles på MRs facebookside. 


