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I. Mötesformalia
1. Mötesordförande Matilda Johnsson Sjöström förklarade mötet öppnat 18:00.
2. Närvarolista upprättades enligt ovan.
3. Till justeringsperson valdes Joar Åberg.
4. Föregående mötesprotokoll från StorMUR 4 finns uppe på hemsidan.
5. Dagordningen fastslogs med tillägg för punkt 14 om frågor från
examinationskommittén samt sent inkomna rapporter.
6. Meddelanden
Inga meddelanden har inkommit. Styrelsen går istället igenom inkomna mail.

II. Rapporter
7. OMSiS
OMSiS-ansvarig förklarar vad OMSiS är och redogör för det senaste mötet. Inga andra
lärosäten har regelverk om hur inläsningtider inför tentamina ser ut. Mötet föreslår att ta fram
en önskad inläsningstid ifall att problemen kvarstår. I övrigt diskuterade OMSiS psykisk ohälsa
och stadgar. Man diskuterade också om huruvida organisationer utöver kårerna ska kunna få
rösträtt och ingå i OMSiS. StyrMUR i Lund anser att OMSiS ska undvika att studenter
representeras dubbelt och förespråkar därmed att andra organisationer endast ska adjungeras
till OMSiS möten.
8. PNL
PNL hade möte förra veckan. Dels har universitetet påbörjat undervisningen i KUL-kurserna
och dels har man börjat att sammanställa en lista på alla de praktiska färdigheter som
studenterna förväntas lära sig varje termin. Tanken är att endast det som ingår i dessa listor ska
kunna examineras. Studentrepresentanterna jobbar med att se till så att det är en rimlig
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arbetsbörda i varje termin och att man får tillfälle att öva alla färdigheter om man ska
examineras på det. Utöver det behöver kommunikationen med internationella kommitténs
studentrepresentanter bli bättre till nästa termin för att de bättre ska införlivas med MURs
arbete.
9. Examinationskommittén
Studentrepresentanten från examinationskommittén har skickat in en rapport: I rättighetslistan
står det att man har rätt till en tentagenomgång. StyrMUR anser att det ska ligga i så nära
anslutning till tentan som möjligt för att det ska vara en givande genomgång att gå på.
Styrelsen beslutar att skicka tillbaka frågan till examinationskommittén. Kommittén har också
diskuterat om man ska ha en inläsningstid. Frågan ska tas upp i programnämnden.
Angående om huruvida man ska skriva om en hel tentamen om man kuggar en deltentamen
kommer det att fortsätta vara så att man måste skriva om hela. Detta eftersom att man funderar
på att helt ta bort systemet där man har flera gränser för godkänt. Styrelsen beslutar att avvakta
för att se hur frågan utvecklas. Kommittén har också gått igenom nya rättighetslistan som just
nu är ute på remiss.
Vid olämpligt beteende på VIL finns det inga ordentliga riktlinjer för hur man går tillväga vid
en utredning. Kommittén jobbar på att få fram sådana.

III. Diskussioner och beslut
10. Kursplansgruppen
Kursplansgruppen föreslår att T2s morfologiförhör görs om till en MCQ-tenta. Styrelsen
diskuterar om det kommer att vara en examination av lika hög kvalitet och om man kommer att
kunna få till det med endast bilder. Vad gäller T3 har de också inlett arbetet med att ta fram de
nya kursplanerna.
11. Överlämning
Styrelsen överlämnar sina respektive poster till den tillträdande styrelsen.
11. Schema
Vissa terminer har haft problem med TIME-edit. Administratörsnätverket menar att det är
ämnesansvariga som misslyckas med att lägga in rätt scheman och att det inte är systemets fel.
De vill gärna komma i kontakt med studenterna som upplever problemen eller alternativt
komma till StorMUR. Styrelsen beslutar att upplysa administratörsnätverket om de olika
terminernas problem (som vi känner till) och att ta upp det på nästa StorMUR.
12. KUA T8
Kliniska undervisningsavdelningen går ut på att studenterna driver en egen avdelning
tillsammans med studenter från andra vårdutbildningar. PU-ansvariga vill flytta på KUAn så
att det inte är under termin 8. De undrar vad studenterna tycker om detta. Eftersom att KUA är
en internmedicinsk kurs skulle det finnas en poäng att ha den i termin 6. Styrelsen beslutar att
maila ut en enkät till studenterna som gått KUA (T8-T11).
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14. Terminsrundan från StorMUR
Styrelsen går igenom terminsrundan från StorMUR och kollar om det finns problem som ännu
inte är lösta. Vad gäller att studenterna i Helsingborg är schemalagda i större utsträckning
beslutar styrelsen att maila kursledningen i T7 Helsingborg för att se om det finns någon
förklaring.
15. Inför verksamhetens slut
Styrelsen har skrivit en halvårsrapport för MURs arbete under terminen.
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp på mötet.
17. Utvärdering av mötet
Styrelsen utvärderar mötet.
18. Ordförande förklarar mötet avslutat 21:00

—————————————————
Ordförande Matilda Johnsson Sjöström

——————————————————
Sekreterare Antonio Fernandez

—————————————————
Justeringsperson Joar Åberg
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