
Referat fra MR-møde i september 2018  
 
Tilstede: Nikolaj, Anders, Magnus, Bo, Sebastian, Aleksander, Thomas,  
Maj, Julie, Simon, Julius, Daniel, Caroline, Mette, Kamilla, Christian, Peter 
Hanna-Louise.  
Afbud: Estrid, Julie Hvidt, Archana.  
 

1. Valg af ordstyrer og referent  
Ordstyrer: Nikolaj 
Referent: Hanna-Louise 
 

2. Godkendelse af referat og dagsorden  
Referatet er godkendt.  
Dagsorden er godkendt.  
 

3. Præsentation af ny sekretær, Hanna-Louise, v. FU – orientering  
Hanna-Louise er ansat som ny sekretær, da Line er taget på praktikophold.  
 

4. Opdatering på studierevisioner v. Nikolaj – orientering  
Medicinstudiet skal revurderes ift. undervisning på bacheloren og kandidaten. 

- Bacheloruddannelsen får nye fag med mere fokus på studenteraktiverende undervisning, 
akademisering ved mere data og original litteratur. Der indføres nyt fag, Folkesundhed, på 
sjette semester. Den nye studieordning træder i kraft i 2020.  

- Julius orienterer om kandidatdelen. Der skal laves om på kandidaten, da studiet efter 
ledelsens ønske skal moderniseres. Der optages 20% flere studerende på AU om nogle år, 
der skal tages højde for. Klinikperioden forkortes, og der opdeles valgfag på 10 ects-point 
på 7., 8. og 9. semester. 8. semester bliver rent teoribaseret. Det vurderes som den bedst 
mulige løsning for de studerende. 

- Der mangler en studerende til 11. semester og eventuelt valgfags-gruppen og 10. 
semester. Hvis man er interesseret, kan man skrive til Julius Hvidt.  

o Magnus melder sig til grupperne.  
 

5. Workshop: MR’s arbejde v. FU – diskussion  
Gruppearbejde med efterfølgende plenum.  

- Det er svært at være semesterrepræsentant, når man ikke kender deres holdning. Det kan 
give mening at fastlægge vores holdning til forskellige områder.  

- Der er ikke overblik over al den data, der ligger på evalueringer. Medicinerrådet bør have 
overblikket til at se, hvilken holdning de studerende har.  

o Forslag til nyt punkt: Hvordan evaluerer vi bedre?  
- Være bedre til at udveksle erfaringer mellem semestre. Man kunne oprette nogle timers 

undervisning, hvor erfaring fra ældre studerende kunne udveksles (faglig tutor, 
eksamenstips mm. Studiekompetencedagen fra 1. semester kunne videreføres.  

- Løbehjul på Skejby for 8. semester.  
- Købe nye projektorer, hvis vi mangler.  



- Skabe større synlighed for Medicinerrådet i forbindelse med Faglig Dag.  
- Bytte introuge med en uges læseferie, så man ikke skal direkte fra klinik i en anden by til 

eksamen. 
o Tages med i kandidatrevision og kan tages med til administrationen.  

- Flere læsepladser, der skal følge med det øgede optag.  
- Sørge for, at de studerende kan indkøbe instrumenter i grupper, så der kan spares penge.  

 
6. Valg til Medicinerrådet v. FU – beslutning  

 
Valgt til MR: Nikolaj, Anders, Magnus, Bo, Sebastian, Aleksander, Thomas, Julie, Simon, Julius, 
Daniel, Caroline, Mette, Kamilla, Maj, Christian, Peter. 
 

- Forretningsudvalget: Caroline, Kamilla, Daniel, Nikolaj, Magnus, Aleksander. 
- Varmestueudvalget: Daniel, Alenxander.  
- PRIT: Caroline, Peter.  
- Faglig Dag og årets underviser: Caroline, Julie.  
- Festudvalget: Bo, Sebastian.  
- Studenterrådet: (Caroline) 
- Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU): -  
- Stud.med.sam: Caroline, Aleksander.  
- Konferenceudvalget: Caroline, Bo, Christian, Peter, Alexander.  
- Semesterrepræsentanter:  

o 1. semester: Bo 
o 2. semester: Aleksander 
o 3. semester: Christian 
o 4. semester: Christian 
o 5. semester: Julie 
o 6. semester: Anders 
o 7. semester: Thomas 
o 8. semester:  
o 9. semester: Marie (spørges)  
o 10. semester: Magnus 
o 11. semester: Julius 
o 12. semester: Daniel  

 
7. Efterårets møder - orientering  
- Tirsdag d. 2. oktober 
- Onsdag d. 7. november 
- Torsdag d. 6. december  
- Mandag d. 7. januar 
- Tirsdag d. 5. februar (opsupplerende møde). 

 
Alle dage kl. 17-19.  
 

8. Evt.  



Spisning på MR’s regning på Vesterlauget efter mødet  
 

9. Spisning på MR’s regning på Vesterlauget efter mødet 
 
 
 


