REFERAT FRA MØDE 2/12-2008:
Start kl. 16.30 lokale 21.2.26, stort fremmøde: ca. 20 deltagere.
Vi startede med en præsentationsrunde.
Herefter blev der snakket om hvad vi kunne tænke os at få ud af at danne en basisgruppe.
Her blev bl.a. nævnt følgende områder:

1. Før start på forskningsprojekt
-

overvejelser omkring emnevalg
omkring vejleder: mål, forventninger, afklaring, tidsforbrug
egne mål og forventninger med forskningen; lære metoder, pause fra studiet, OSVAL,
artikler, phd mm.
motivation

2. Den gode start/ kom godt i gang
-

uddannelse: scholarstipendiat, prægraduat forskningsår: hvad er forskellen?
hvordan skaffer man penge, kan man få SU samtidig mm. Hvad får afdelingen for at have os
gående? Må man arbejde ved siden af, hvor mange timer og hvor meget må man tjene?

3.
-

Undervejs i forskningen
Referens Manager
hvordan kommer man i gang med et forsøg, etisk komite, skrive forsøgsprotokol mm
Phd. kurser: Hvor mange kan man søge og hvornår
Eksterne kurser: SPSS, SAS, tilmelding, godkendelse, ECTS point, betaling mm
hvordan laver man en database
hvordan laver man et spørgeskema
artikelskrivning/den gode artikel /kan den bruges som OSVAL?
fremlæggelse/præsentations øvelser/ rutine. Lave en kongres tilsvarende den de havde i Århus?

4.
-

Afslutning af forskningsår
eksamen, samtidig med OSVAL II.
publikationer
kursusbevis
overvejelser om phd
holde kontakt til afdelingen
forske ved siden af studiet. Hvordan gør man økonomisk, tidsmæssigt osv.

5.
-

Hvad skal der ske til møderne
Oplæg: interne og eksterne
fælles diskussioner
hygge, løs snak og nogen at dele sine problemer og løsninger med.

Herudover snakkede vi om at stifte en rigtig formel basisgruppe, hvilket formentlig indebærer afholdelse af
stiftende generalforsamling, registrering et eller andet sted på KU, valg af bestyrelse mm.
Tak for et rigtig godt møde til initiativtagerne!
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Tilføjelse af Julie Bjerglund Andersen (medarrangør):
-

Næste møde bliver d. Tirsdag d. 6. januar kl. 16.30. Lokale annonceres senere i grupperummet
”Studenterforskning”, i MOK og punkt.ku.
Marie Louise tilbød at bage kage. Maiken medbringer en elkoger og kaffe/te. Julie medbringer frugt.
Marie Louise og Julie forbereder kort oplæg til diskussion om forskningsårsrapporten og hvordan
den kan udformes.
Herudover vil vi diskutere oprettelse af en basisgruppe. Derefter er der mulighed for hygge, snak og
erfaringsudvekslinger.

Meld jer meget gerne ind på grupperummet ”Studenterforskning” på punkt.ku og evt. Facebook-gruppen
studenterforskning.dk, der også er for studerende fra Århus og Odense.
Tak for det store fremmøde, dejligt at se der er andre, der savner en gruppe for studenterforskere!

Julie
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