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Tessa Aerts, David Wouters, Tim Van Assche
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A. OPEN GEDEELTE
I.
II.
III.

Goedkeuren agenda: OK
Goedkeuren verslag: OK
Rapportage
- Team Events
Deze week zijn er ticketverkopen voor het galabal van Medica op dinsdag,
woensdag en donderdag. De galabalcantus zal op 4 maart plaatsvinden. De
ticketverkoop is op 25 februari.

IV.

Punten ter bespreking
1. Samenwerking Bloedserieus
Medica werkte vroeger samen met Bloedserieus. De laatste jaren echter is
Bloedserieus meer een project op zichzelf geworden. LBK werkt er dit jaar
wel mee samen. Zo hebben ze samen een karaoke georganiseerd. Cédric
heeft recent terug contact met de organisatie opgenomen. Ze hebben
hierop geantwoord en vragen of wij mee op de boot willen springen voor
hun swing initiatie op 21 maart. Het zou vooral gaan over een logistieke
ondersteuning. Ook moeten we nadenken over een verdere samenwerking
tussen Medica en Bloedserieus.
Er wordt opgemerkt dat Medica hierin een grote rol zou moeten spelen. Wij
zouden juist de kring moeten zijn die het meest begaan is met Bloedserieus.
Het zou eventueel onder team Sport & Ontspanning of unit Development
kunnen geplaatst worden. Unit Development laat alvast weten dat 21 maart
niet haalbaar is voor hun. Er is dan ook een kiesvergadering.
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Besluit: We willen graag met Bloedserieus samenzitten om af te toetsen in
welke mate ze met ons willen samenwerken en wat ze van ons verwachten.
Cédric en onze Teamcoördinator Sport & Ontspanning volgen het verder
op.
2. Leer- en examenmateriaal

Deze vrijdag is er een extra StuRa waarbij we standpunten gaan moeten
innemen over het gebruik van bepaalde vormen van leer- en
examenmateriaal. Het gaat onder andere specifiek over het verspreiden
van alles wat je kan relateren met leermateriaal. Hieronder vallen:
samenvattingen op Wikimedica, opnames van lessen, transcripten, etc. Er
is een werkgroep opgestart binnen de Onderwijsraad die met de kringen
van Leuven hiervoor richtlijnen wil ontwikkelen. Momenteel zijn er enkel
regels omtrent opnames van lessen. Deze zijn namelijk verboden.
Opnames zouden wel handig zijn voor de studenten, maar de proffen zijn
hier geen fan van. Ze gaan onder andere hierdoor meer hun woorden
moeten wegen. Maar derde bachelor Geneeskunde moet vaak les missen
voor andere verplichtingen zoals de OK stage. Voor hen zouden dus wel
degelijk opnames voorzien moeten worden. Bovendien voorzien andere
universiteiten wel opnames van de lessen. Het zou eventueel wel voor
uitstelgedrag zorgen. Maar hiervoor zou de oplossing zijn dat de filmpjes
maar een week beschikbaar zouden zijn op Toledo. Zo moet je de les dus
hebben bekeken binnen de week. Ook zou het ervoor zorgen dat niet veel
studenten meer naar de les komen. Hierbij moet wel de opmerking
gemaakt worden dat de studenten die wel aanwezig zouden zijn, eventueel
gemotiveerder zijn en meer interactie met de prof zouden opzoeken. Er
wordt ten slotte opgemerkt dat de opnames wel niet altijd even kwalitatief
zijn. Zo zouden er stukken ontbreken of volledige opnames mislukken.
Vervolgens wordt er gepeild naar de meningen over Wikimedica. Er wordt
opgemerkt dat het handig is om de examenvragen van vorige jaren te
kunnen raadplegen zodat je weet hoe je je leerstof moet aanpakken. We
denken ook dat als Wikimedica niet meer zou bestaan, er wel een andere
site zal ontstaan die zich hiermee bezig zal houden. Maar deze zou dan niet
door ons worden beheerd. Ook zouden er dan examenvragen verkocht
kunnen worden. Nu hebben we er meer controle over vanuit Medica. We
vinden het ook heel goed dat nu enkel studenten Wikimedica kunnen
raadplegen. Er is hierdoor namelijk veel minder spam. Wel kunnen proffen
hierdoor geen feedback meer geven over de studentencursussen, etc.
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Er wordt opgemerkt dat het bijvoorbeeld voor de Faculteit Rechten anders
ligt omdat er bij hun elk jaar andere cursussen gemaakt moeten worden.
De studentencursussen zijn dus meer noodzakelijk voor hun.
V.

Varia
- Er zijn nog helpende handen nodig voor de receptie van APC. Indien je
interesse hebt, mag je een mailtje sturen naar events@medica.be .

3

