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MR-møde onsdag d. 22. oktober 2007 kl. 17.00.

1. Formalia
Godkendelse af forrige referat: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Der er kommet ekstra punkter og det er godkendt (det aftales at der
afholdes valg for Studienævnet og Akademisk Råd).
Til stede: Andreas Glud, Andreas B, Kasper, Michael Møller, Simon, Tine W, Tine G, Sidsel,
Mette, Søren, Danja, Mikkel, Mia, Christian, Nadja, Bente, Søren F
Referenter: Christian og Bente
Ordstyrer: Mikkel

2. Nyt fra udvalg








FU: Dem der har punkter på dagsordenen kommer øverst på listen. FU vil ikke vurdere hvilke
udvalg der er vigtige og hvilke der ikke er. Udvalg der har indsendt punkter til dagsordenen
kommer på listen, andre udvalg fjernes fra dagsordenen.
Hvad bliver der af FU e-mail, varmestue e-mail… Den er oprettet som
medicinerraadet@studmed.au.dk. Der er lavet budget for de faglige og sociale aktiviteter og vi
er ramt af finanskrisen. Der skal desuden skæres ned på tant og fjas, særligt i form af de
konstituerende møders forbrug på mad og vin, da det bliver den største post på vores budget.
Vi har modtaget en mail fra en studerende, og det rette udvalg tager stilling til det.
VU: Er det OK at varmestueudvalget skifter navn til ”Medicinerhus-udvalget”? Det er
godkendt. Mailen skal også skiftes.
Der opsættes nye hylder i varmestuerummet. Der har været klager over rengøringen, og der er
blevet sendt en mail til de ansvarlige. Vi skal opgraderes fra et kontor til noget større.
Tutorerne spørger om de må holde en evalueringsfest i varmestuen. Der skal udarbejdes
skriftlige regler for lån af varmestuen af VU. Vil det blive en glidebane med julefrokoster i
Medicinerhuset? Hvis det gøres med skriftlige advarsler er det i orden at tutorerne holder deres
fest.
UPU: Raketforløb, afstemning og kommentarer til vedlagt dokument. Et par punkter diskuteres,
og Andreas tager det med til UPU. Blandt andet skal det sikres at tonen er god, med henblik på
det videre samarbejde.
Faglig dag udvalg: Faglig dag var en succes med gode oplæg, men dog med faldende besøgstal i
løbet af dagen. Muligvis skal arrangementet afkortes lidt.
PRIT: Indberetning af aflyst undervisning via hjemmeside (Tine G)? Muligheden skal
undersøges, og det skal sikres at der bliver fulgt op indberetningerne. Der er færre aflyste
undervisningstimer nu, og den tidligere opsang har muligvis virket. Hvis det bliver en realitet, er
det mest praktisk at MR og PRIT tager sig af det i takt med møderne. Desuden vil det være mere
seriøst at komme med flere aflysninger, fx en gang om måneden. Hvis det er muligt ville det
være fint at medtage de aflyste timer for klinikstuderende.












Festudvalg: Indbydelse til julefrokost på trapperne. Tilmeldingsfrist d. 12. november, og festen
er d. 13. december. Tilmelding kan ske til bentearboe@hotmail.com. Der er fælles quiz-aften på
Waxies d. 12. november.
Rådet for klinisk undervisning: Diskussions oplæg til klinikken på studiet, kan den laves bedre
(Kasper A)? Standarden på klinik er faldende, er der nogensinde lavet en reel evaluering af
afdelingerne? Evalueringsskemaerne bliver i øjeblikket på hospitalerne, og bliver ikke sendt til
Klinisk Institut. Måske er det bedre med en samlet evaluering, eller hvis der er en overordnet
ansvarlig på stedet for evalueringer.
Forslag: Skema, hvor evaluering ensrettes og rettes centralt. Evaluering på de enkelte
kliniksteder viderebragt af en enkelt studerende. MR samler evaluering fra ét semester og alle
status. Alle, der har været utilfredse med klinikophold, sender hver især mail til studieleder med
redegørelse. Holdrepræsentanter, der evaluerer centralt.
Sikkerhedsudvalg:
Legat Udvalg:
StudMedSam:
VAB husudvalg: møde: flere bogskabe.
Studienævnet: arbejdsgrupper: måske deltage i studienævnsmøde den 4. november.
Årets Underviser:
SR:

3.
Bøgerne på MR kontoret, hvad skal der ske med dem? (af …)
Andreas G. har i dag kontaktet Munksgård, og de vil gerne opsupplere vores faglige bibliotek,
FADL er ligeledes kontaktet og er muligvis interesserede.
Studerende på de første semestre kan så få lov at se bøgerne i forbindelse med studiestart, og der er
mulighed for alle studerende at bruge MR-kontoret’s bøger til opslag i åbningstiden.

4. Eventuelt:




Hepatitis-vaccine: Der er i dag udsendt pressemeddelelse i FADL’s navn, men udtrykker
fælles holdning. Desuden er den udsendt fælles med de sygeplejestuderende.
Valg til studienævn og akademisk råd: det besluttes at holde afstemningsmøde den 29/10
kl. 17. Mette VP sender mail ud.
Hjemmeside: kontaktoplysninger på enkelte medlemmer offentliggøres ikke, men de
udvalgene kan kontaktes via mail.

MVH FU

