Referat af Medicinerrådsmøde i Loungen, Medicinerhuset 27/5 ‐ 09

Formalia:
Forrige referat ikke fremkommet, derfor ikke godkendt
Dagsorden godkendt
Til stede: Bente, Mikkel Saksø, Cecilie, Andreas Glud, Nadia, Jacob Galili, Danja, Peter, Kasper, Sine Janum,
Søren Kristian, Line K, Michael M. SN‐folkene Ellen, Tine, Eva, Søren F og Mia ankommer under kl 17.30.
Ordstyrer: Mikkel Saksø enstemmigt valgt.
Referant: Michael Møller enstemmigt valgt

Nyt fra udvalg
FU:
 Hvordan hverver vi nye og yngre medlemmer? Forskellige forslag drøftes.
o MR beslutter at holde 3. sals bar til Lang fredagsbar igen til efteråret den 18. september. Nadia
siger det nok kan lade sig gøre. Peter bliver ansvarlig, Kasper bliver næst‐ansvarlig. Folk skal
hurtigst muligt melde sig under Peters faner.
o Øget mængde PR i form af nyt indhold i folderne, tryk og ophængning af plakater og opslag/
indlæg i Acuta (referater, dagsordene og fængende prosa og lignende), MR t‐shirts til
medlemmerne for at øge synligheden. Det pointeres at vi nok primært skal hverve folk efter 3.
semester, da de færreste vil have interesse for MR på 1. og 2. semester (der tænker man på
anatomi og alle de andre spændende foreninger) og dette kan gøres via korte orale
præstationer til forelæsninger på 3./4. semester. Vi skal også holde fast i foreningsbazaren,
men have større skilt og mere slik.
o PRIT skal stå for opgaven. PRIT består pt kun af Peter. Medlemsstorm til PRIT undervejs i mødet
‐ Sine, Nadia og Kasper melder sig under fanerne.


Statutterne er fundet! Men der er vist ikke nogen som har den nyeste udgave, MR satser på at de er i
Lines MR‐mappe. Der bliver snakket lidt om den mulige situation med hvad der sker hvis man som
medlem vurderes ikke egnet til at få en 12. semester læseplads.



Vi skal have styr på præcist hvad der står i statutterne ‐ og det skal offentliggøres for alle nuværende og
kommende MR, og så skal de lægges på hjemmesiden og måske også i Acuta.

StudMedSam
 Pamperfest den 27. juni: Man skal melde sig til hos Danja senest 19. maj (måske tidligere hvis UMBI
kræver det). Vi skal selv have kød med, IMCC laver salat, Umbi giver bajeurs og nogen andre giver
måske noget andet.


Nogen fra IMCC er måske igang med at skaffe en ny projekter ved at lave ansøgning til dekanen.
Hvorvidt ”nogen” har fået gjort ”noget” er pt usikkert. Søren F tager sagen i egen hånd.

Studienævnet:
 Nyt:
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Der er kommet regler fra ministerierne om at medicinere skal skrive et 10 ECTS points
kandidatspeciale, som skal gradueres (have karakterer for). Kandidatspecialet bliver den
nuværende 9. semesters forskningsmetodologiske opgave. Problem: forskningsåret kan ikke
længere kan give merit for kandidatopgaven på lovlig vis ‐ hvis man laver forskningsår før 9.
semester skal man altså også lave en 9. semester/kandidatudgave bagefter. Søren Kristian melder
af flere omgange som den eneste ud, at han ikke synes det er noget problem. Klinisk Institut‐udvalg
nævner det for Djurhuus til KI‐udvalgsmøde 28/5. Emnet tages også op af SMS til deres arbejdsdag
den 31/5. Forskellige løsningsmuligheder diskuteres, uden at nogen kommer i tanke om en
supergod løsning. Andreas Glud nævner at man også kunne forsøge at få ændret loven i stedet for
at omgå den.
Deadline for konstruktive løsningsforslag er næste studienævnsmøde 17. juni.



Biokemieksamen er tidligere blevet flyttet så den pt. ligger før fysiologieksamen. Årsag: Biokemi er
trætte af at folke ”sylter” deres fag og kun læser til det i de sidste 3 uger op til eksamen. De
studerende er utilfredse med den nuværende eksamensrækkefølge og vil hellere have det som
tidligere med fys før biokemi. Det nævnes at det muligvis primært var første hold igennem den nye
ordning som var utilfredse.
Det nævnes at med et stort og et lille fag bliver det lille fag altid lidt syltet, sådan er det også på 2.
og 12. semester. Det pointeres at man ikke ændrer læsebyrden/metoden ved at flytte rundt på
fagene.
MR pointerer: Biokemi skal IKKE ligge først. Enten skal de to eksamener smeltes sammen til en
eksamen, så man rent faktisk samlæser fagene. Alternativt skal De ligge med få dages mellemrum
så man også tvinges til at samlæse. Ellers kan man gøre som tidligere og lægge biokemi til sidst, og
så give de studerende lang tid nok til at kunne læse biokemi op fra scratch (fx 3 ugers mellemrum ‐
2 uger er for kort). Desuden synes MR det er forkert at flytte eksamener til uhensigtsmæssige
tidspunkter fordi et fag føler sig overset ‐ specielt når der ikke er noget som bliver forbedret af det.



Medicinsk kompendium er blevet for omfattende til at være LÆREBOGEN ‐ så nu skal man læse
efter basisbogen og så skal specialerne finde ud af hvor den ikke er dækkende og skal suppleres.

AMEE ‐ sidst i august i Malaga:
 4 studerende kan komme afsted, 2 fra SN er stort set obligatoriske (Mia & Eva). De resterende
2 pladser kan søges af alle i MR. Send en motiveret ansøgning til FU senest i morgen aften
(torsdag den 28.). FU mail: FU@medicinerrådet.dk

Arbejdsgrupper omkring ny studieordning har været til stormøde på Sandbjerg
Der kommer et møde med oplæg og kun dette på dagsordenen. Der bliver valg til arbejdsgrupperne på det
konstituerende møde som der plejer at være valg til andre udvalg. Der bliver kort info til konstituerende om
de nye curriculumudvalg. Kort tid efter dette møde vil der være et nyt MR‐møde med uddybende info om
og valg til de nye curriculum‐udvalg.

Eventuelt:


Punkt 3 mangler på dagsordenen
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Man kan nu komme på 8. semester på Grønland
Der skal være opslag som fortælle om at man nu kan gå til re‐eksamen selvom man dumper alle sine
eksamener (fx biokemi og fysiologi).
Rengøringsdag er den 29/6.
SATS har fået en ultralydsmaskine, men nogen har stjålet deres rum, så de har ikke noget sted at
placere den.
Der har ‐ desværre ‐ ikke været særlig mange, som har brugt funktionen på www.medicinerraadet.dk
med at man kan ”anmelde” aflyst undervisning til Klinisk Institut. Vi beslutter at reklamere noget mere
og oftere for det i Acuta

/MM

