Bestyrelsesmøde 5. juni 2012

Tilstede: Christian, Julie, Carsten, Michelle, Sofie, Maiken, David, Jeppe, Alexander, Line,
Thomas, Lærke, Anne Louise,

Dagsorden:
1) Næste Semester
2) Penge fra studenterpuljen (Vil du tale om dette Thomas?)
3) Nye regler. (Jeg fortæller om de "Måske" nye regler for forskningåret. Sofie vil du fortælle om
de nye vejledninger samt mødet med studievejledningen?)
4) Fremtidens forskeruddannelse
5) Medlemmer som ikke er i bestyrelsen, men som ønsker at blive aktive
6) SAS-kursus ved Alexander
7) Michelle om Fondskursus & forskningskontrakt.
8) Tilbud fra KU om at være med til ”mega-event”
9) eventuelt

Ad 1:
1. 1. månedsmøde
Foredrag om de nye orlovsregler for forskningsåret & kandidatopgave
Præsentation af foredragsrække
2. Foredrag om litteratursøgning
Carsten & Maiken tager ansvar for at finde foredragsholder.

3. Forlag om at give diplomer for vore større kurser, evt. merit som VKO, fx SAS kursus og
Fondsansøgningskursus.
4. FIE vil gerne gentage fondsansøgningskursus til november 2012, enten fredag 9. eller fredag
16. Michelle er tovholder.
5. Foredrag om hvad FSS lægger vægt på: Er det muligt et medlem / sekretær fra FSS vil
komme til månedsmøde og beskrive hvad ansøgninger falder på.

Foredrag: Hvor skal du søge tilladelser?
VEK oplæg om hvad ansøgning skal indeholde og bestå af (45 min).
Sofie kontakter VEK
Datatilsyn oplæg om dataopbevaring (45 min) & Sundhedsstyrelsens tilladelse til at
gennemgå gamle journaler (5 min).
Flowchart® (PUFF) over hvad du skal have af tilladelser. Aleksander & Carsten
elsker flowcharts =)

Forslag: Litteraturlæsning // review. Artikellæsning, hold styr på dine artikler. Thomas undersøger
sagen.
Forslag: Protokolskrivning. FIE kontaktes af Michelle, ellers internt foredragsholder.

Ad 2:
Vi har fået 6900 modregnet penge til FORSK!, dermed netto 5160 fra studenterpuljen. Heriblandt
til kursus: Præsentationteknik, Foredragsrække til Systematiske reviews, Drift og SAS-kursus.

Ad 3:
De nye regler for Forskningsår: Christian & Sofie referer møde med Studievejledning.
Studievejledningen for også mange henvendelser. Der ligger et referat fra mødet på mail.
Der er en arbejdsdeling mellem PhDskolen og studievejledningen.
o Studievejledningen har med orlov og aflevering at gøre
o PhD skolen har med indskrivning og krav til rapporten at gøre.
De nye regler har forenklet sagen: Nu skal man have orlov fremover: Her referat fra mail:
Vi har fået referatet fra mødet, og de har mest snakket om det med orlov. Det bliver højst
sandsynligt allerede nu fra september 2012, at alle dem der lader sig indskrive som prægraduat
forskningsårstuderende, skal love at holde orlov, og i følge referatet, vil der blive tjekket op på det.

Man kan sige, at det jo så kun giver en mulighed for aflevering: det hele på en gang, når man ikke
længere er på orlov.
For dem der er i gang nu, og som holder semesterfri, vil Eva Duberg gerne have, at de følger den
fremgangsmåde, vi også beskrev i vores MOK artikel - nemlig at aflevere kontrakt, forside osv.
løbende. Det er stort set de samme papirer, på nær en enkelt ekstra side, der skal afleveres, så det
burde ikke være det store problem at aflevere papirerne løbende i stedet for samlet til sidst. Men
snart bliver der så alligevel kun en mulighed.
Overvejelser
o Det vil nu ikke muligt at få SU indtil man får stipendiat.
o Der kommer ikke mulighed for at få et scholarstipendiat fra KU.
o Papir på man har lavet et projekt i form af Forskningsårsgaranti.
o Hjælp fra KU til at som alternativ til man ikke kan få scholarstipendiat.
Der vil endvidere blive lavet om på hvornår man kan aflevere Speciale.
o Det vil nu blive muligt at aflevere indenfor de sidste 2 år af studiet hvis man har
forskningsår. Der vil blive holdt møde vdr. Dette i Juli.

Ad 4:
Thomas orienterer om mødet i udvalget om fremtidens forskeruddannelse. Stemningen er
imødekommende og PUFF fik fremlagt sin undersøgelse af prægraduate forskeres formål og
ønsker. Ideen er at oprette et ”add-on” forløb til medicinstudiet med struktureret forskningstræning.
Hovedprincippet er at det ikke må være studietidsforlængende, men at fakultetet gerne vil have
kvalificerede forskere. Lige nu står det lidt stille, og der mangler penge.

Ad 5:
En enkelt har henvendt sig og vil gerne være mere aktiv i foreningen – vedkommende kommer på
bestyrelsesmailen.

Ad 6:.
Vi vil gerne oprette et avanceret statistik-kursus og søger derfor at uddanne nye undervisere til det
basale kursus. SAS afholder sandsynligvis et instruktør-kursus igen i august og følgende PUFFmedlemmer planlægger at deltage: Sebastian, Lærke, Anne Louise og David.

Ad 7:
Michelle er gået og sender en mail.

Ad 8:
Der er enighed om at PUFF ikke involverer sig i ”mega-event”

Ad 9:
Eventuelt: næste bestyrelsesmøde sidst i august.

Carsten/Alexander

