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Referat  MFU-møte 10.01.11 
 
Sted: Konferanserom BBB, 3. etg.  
Tid: 16:15 
 
Innkalte: Fridtjof Edland (FE), Hans-Ragnar Skogli (HRS), Solveig Mo (SM), Arve 
Lægreid (AL), Steffen Hovland (SH), Ashraf Pakzad (AP), Anette L. Hemsing (ALH), 
Maria Mellemstrand (MM), Eirik J. Tranvåg (EJT), Agnes Nystad (AN), John Georg 
Riisdal (JR), Trine Caspersen (TC), Cecilie Hatlenes (CH), Marianne Torvik (MT) 
 
Forfall: ALH, MM, SH 
 
 
Sak 1/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent.  
 
Sak 2/11 Orienteringer 
  2.1 Nytt fra leder  

- Forslag til nytt navn for fakultetet ikke godkjent i fakultetsstyre. Utsatt på 
ubestemt tid.  

- Fått tillatelse til å sette inn et kjøleskap på lesesalen (Haukeland).  
- Ikke fått tillatelse til å sette inn mikrobølgeovn i Haukelandskantinen pga. 

hygiene/renhold.  
- Fått tillatelse til å sette mikrobølgeovn i SiB-kantinen. 
- Bok/garderobeskap ikke stripset.  

 
  2.2 Nytt fra MOSU 

- Det er nå utformet nye retningslinjer for fadderuken. Blant annet er det nå en 
kontrakt alle faddere må skrive under på, og det skal være en felles 
humanitæraksjon på tvers av fakultetene. MFU lurer på hvordan denne 
humanitæraksjonen vil påvirke MedHum, Solveig skal sende mail angående 
dette.  

 
   2.3 Nytt fra kull 
 Kull 09: 

- Kulldeling nå gjennomført. Pga. skjevfordeling vil det foretas en loddtrekning 
etter prinsippene som brukes i fordelingen av turnusplasser.  

 
Kull 04b: 

- Det ble dårlig mottatt at MFU ikke møtte opp til avslutningen for kull 04b. MFU 
skal derfor ta opp igjen hva som skal bli gjort ved avslutninger/når noen slutter 
til våren.  

 
  2.4 Nytt fra Studieplankommitéen 

- Egen sak.  
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  2.5 Nytt fra alle styrer 
 Fakultetsstyre: 

- Det er innført en endring slik at det nå bare er mulig å få 6 formidlingspoeng 
fra de tidligere 20+ poeng ved doktorgrad.  

 
SU: 

- Skriftlig sensorveiledning skal nå publiseres til alle eksamener på “Mi side” 
sammen dag som sensuren faller.  
 
PUM: 

- Gunnar Høvding etterfølger Anders Bærheim som leder i PUM. Cecilie finner 
ut hva som er det formelle rundt valg av ny leder.  

- Flytting av rettsmedisineksamen for kull 05a til februar fikk ikke gjennomslag, 
og vil avholdes som planlagt ved slutten av semesteret.  

 
EUU: 

- Det foreslås at studentene sammen lager en evaluering for fagene. Denne 
presenteres for foreleserne. 

- Det er innført obligatoriske terminprøver til 2. og 4. termin. Studenter som får 
for lav score, vil bli satt opp for en samtale.  

 
    
Sak 3/11 Rapport fra studieplankommitéen 
Rapporten til studieplankomitéen er lagt frem. Ny komité skal opprettes, John Georg 
finner ut om det er studenter med i den.  
 
Sak 4/11 Kåring av årets foreleser 
Det legges ut en undersøkelse med de hittil nominerte på MFUs hjemmeside. 
Tillitsvalgte informerer kullet om denne.  
 
Sak 5/11 Fagkritisk dag 
Fordi ingen studenter meldte seg, har Ashraf, Fridtjof og Hans-Ragnar opprettet en 
komité.  
 
Sak 6/11 Eventuelt 

- Hans-Ragnar skal finne ut om emnebeskrivelser/fagplaner er oversatt til 
engelsk.  

- Arve undersøker om psykiatri ble godkjent på Karolinska. 
 


