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RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1
Tilmeldt til spisning: 25

1. Formalia – 17.15



Godkendelse af dagsorden: OK
Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: OK
o Bemærkning om at der skulle laves en skrivelse fra Sofie FAMU som var lidt i tvivl om
dette (vdr hvor man melder skader).
o Sofie skriver til vmf og det sættes på hjemmesiden, kanylen og
årgangsrepræsentanterne får besked

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.35
 Formanden
o

Sekretariatet - siden sidst [O]:

o

VMF Evalueringsvandrepokal/evalueringstavle/evalueringsprisen
 Efter hver blok får den årgang med størst evalueringsprocent kage til hele
årgangen
 Hvert år laves et skilt til en ”trofæ”tavle+ pengepræmie til den årgang der har
højest evalueringsprocent
 Det tages op igen på senere møde

o

Orientering om SOPrengøring
 På FARMA gør de studerende rent, men det er muligt at dette skal stoppes pga.
der er for mange firmaer der gør rent derude, og de har for mange udgifter
dertil. Der er også uoverensstemmelser omkring ordentlig rengøring mv.
 VMF har sendt et brev om at vi støtter SOP i at bevare dette

o

Donationer fra Kruuse


Kruuse vil sende nogle ting fra deres restlager. VMF modtager dette fremover,
så hvis man skal ud at rejse og arbejde ude i verden, kan man søge VMF om at
tage nogle af disse ting med.



Forslag om at rusturene kan få del i dette? Og eventgruppen?



Det er endnu lidt svært at fastsætte regler omkring dette, da det ikke vides
hvad der kommer, hvor tit mm.
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Dem der bruger tingene skal muligvis skrive en artikel til KRUUSE. Mere om
dette senere.

3. Update fra SUND – 17.35 – 17.50




Studieaktivitet økonomi på SUND
o Tidligere er der gået penge til DSR, men dette er ikke aktuelt længere.
o Fremover bliver det sådan at VMF de næste 2 år tildeles 150.000 fra fakultetet.
o Alle foreninger sikres et årligt driftstilskud på 1000 kr
o Alle foreninger kan derudover søge Studenterpuljen 2 gange årligt for penge til
yderligere aktiviteter. Denne ansøges hvert år inden 1. oktober og 1. marts
o Som udgangspunkt skal en forening have vedtægter for at søge, men foreninger med
tilknytning til VMF kan bruges disses vedtægter. Derudover kan det være, at det for
nogle foreninger vil give mening, at de på sigt kan lægge sig under Campusudvalgets
vedtægter, såfremt at det besluttes Campusudvalgets opretter vedtægter.
o I år ansøges Studenterpuljen inden d. 3. april. Dette gøres på følgende link:
https://intranet.ku.dk/sundstuderende/Nyheder/Sider/250000_i_Studenterpuljen.aspx
Fokus på stress og studiemiljø
o SUND ønsker at udbrede viden om hvordan man håndterer stress
o Der arbejdes også på flere gruppegrum, forskellige grupperum, evt. en læsesal på sigt.

4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 17.50 – 18.35


Info fra uddannelsesrådet om vetschool
o Der er ved at blive udarbejdet et ”vignet” (en slags logo). Første udkast er set, men det
er langt fra færdigt.
o Planen er at Vetschool skal promoveres ved Smedjefesten
o Vetschool er et forsøg på at give de veterinærstuderende en identitet under det store
SUND
o Der en hjemmeside der hedder vetschool.ku.dk, men denne er under opbygning
o
o



AVMA kommer på besøg til foråret 2015
 Den amerikanske akkreditering
Det er meget vigtigt at vi bliver godkendt, da det ville gøre det nemmere med
internship, externship og arbejde i USA generelt.

12-mandsudvalget har udarbejdet 10 punkter ud fra fremdriftsreformen
o 10 punkter
 1: studerende på fuld tid
 2: introduktionsforløb for både bachelor og kandidatstuderende
 3: Mere struktureret uddannelsesforløb
 4: Vurdering af kursernes arbejdsbelastning og ECTS-vægt
 her kunne man fx kigge på SPEC Pat og SPEC Farma
 5: Mobilitetsvinduer
 Plads i studieordningen til erhvervspraktik, arbejde eller rejser
2

VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK





o


6: Vejledende sagsbehandlingstider
7: Bedre og mere fremadrettede kursusbeskrivelser
8: bedre udbud af og flere sommerkurser/sommerskoler
 Vetschool har lige slået et sommerkursus op. Det vides endnu ikke helt
hvordan dette kommer til at gælde i forhold til ECTS point mm.
 9: Bedre vidensdeling mellem studerende og undervisere
 eksempelvis mentorordning
 10: mere fokus på studie og karrierevejledning
Det er begrænset hvor meget af dette der er relevant for os

Forslag om implementering af reform og luft på uddannelsen
(se det vedhæftede bilag)
- Vet kemi
 Forslaget tages positivt imod
 Årgang 1 mener at rapporterne (%PCR) kan fjernes men at det er en god
idé at undervisningen er der.
 ECTS point fordelingen bliver nogenlunde det samme
 God idé, men hvad skal der foregå i de 2 uger?
 Det der er relevant kemi.
 Forslag om at man i de to uger opfrisker kemi B og implementerer
de andre ting der er vigtigt i vores uddannelse.
 God idé, da studiet er meget presset og giver mere rum/plads på lang sigt
 Hvis det forventes at man kan kemi A når vi kommer ind må man ændre
adgangskravene.
 Forslag om at rykke biofysik op til at udfylde den tid rapporterne tog.
 Hvis man blander fagene for meget kan der blive problemer med
merit.
 1. År føler det er en gentagelse af A-niveau
 Man skal passe på ikke at gøre kemi for kort, for hvis man ikke kommer lige
fra gymnasiet kan det ligge lidt langt væk. Men spørgsmålet er hvor
relevant det er i forhold til resten af studiet og arbejdet på den anden side.
 Der bliver givet udtryk for at kemi bliver brugt fremadrettet i studiet
 PCR-øvelsen er meget relevant
 Forslag om at ændre adgangskravene til kemi A for at komme ind, og fjerne
faget helt
 Stor fejl for dem der supplerer fagene op, da der måske ville være
nogle der ikke ville søge ind (mister nogle potentielle gode
dyrlæger?)
 Rapporter tidsspilde, men øvelser rigtig godt
 Problemer med at folk vil kunne kopiere hinandens svar ved en
gruppeaflevering.
 Vigtigt at oveveje hvad pladsen skal bruges til, er det vigtigere end kemi?
 Det kan være farligt at signalere gruppearbejde i dette studie fra start, da
der ikke er det på resten af studiet.
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Der stilles spørgsmål til hvad der sker hvis man har dumpet kemi og faget
fjernes efterfølgende. Det vides ikke endnu.

- Biokemi
 God ide at bruge mere tid på biokemi. Men det kan blive meget kedeligt for
dem der har haft biologi på højt niveau hvis det bliver for basalt i
gennemgang.
 Forslag om at man skal have biologi (c niveau) som adgangskrav, så folk er
mere ligestående
 Problem med at ændre adgangskrav da gymnasierne skal udbyde
fagene og samme adgangskrav til alle de andre
naturvidenskabelige uddannelser. Det vides ikke om det er muligt
at ændre adgangskrav.
 Forslag om at sætte mere fokus på fysiologi. Forslaget tages godt imod.
 Mere e-læring, fx lave videoer i histologi som man kan bruge ligesom i
anatomi.
 Træning i at bruge mikroskop er vigtigt, derfor ikke for meget e-læring.
- Infektionsmikrobiologi
 Forslag om at trække et brede spørgsmål
 I UUivs er holdningen at de synes det er en god måde at eksaminere på.
 Årgangsrep fra årgang 12 havde møde med underviserne for faget. De
holder fast i at man kun testes i én ting.
 Hvorfor gik man væk fra den gamle skriftlige form? Statistisk set ligger
karakterne 1 højere nu end før. Man har nu mulighed for at fortælle noget
mere i en mundtlig eksamen.
 Hvis man har yderligere forslag skal man tage kontakt til uuIVS.
- SPEC pat
 Der er ikke for meget fjerkræ på studiet så det skal der ikke skæres ned på
 Det er godt med de øvelser der er
 Forslag om at samle det på besætningsfolkesundhed da man har mere tid
her.
 Hvis man samler det på besætningsfolkesundhed er det vigtigt at
huske fokus på sygdommene
 Giver mere plads til øvelser i SPEC pat.
 Evt. indføre noget med mink så man har set det inden eksamen.
- MKR mindre + store husdyr
 Forslaget tages godt imod
 Problem i forhold til at man ikke kan få nok ud af de cases man har, hvis
disse lå på bacheloren.
 Forslag om at gøre det på rotation
 Evt en times opfriskning inden man skal på klinikken.
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Forslag om at om at indføre en introduktion til håndering af smådyr
(ligesom ved stordyr)
 Vigtigt at det kun er delelementer da der ellers kommer for stort spring til
det følgende.
 Avl og ernæring er vægtet for tungt i forhold til hvad man skal bruge det til
på den anden side.
- August reeksamen
 Forslaget tages godt imod
 4 blokkes reeksamener i august er nok for meget, forslag om at lægge
halvdelen af reeksamen i juli
- Andet
 Bedre hjælp til at finde en læsegruppe.
 Der stemmes nej til at skolen skal sammensætte studiegrupper
 Forslag om at man kan samle dem der er alene, som mangler
studiegruppe
 I studiestartsgruppen er der snak om at dele kort ud til dem der har
brug for ekstra støtte i starten af studiet.
 Evt. lave en aften hvor man samler de der ikke har en studiegruppe
men ønsker det
 Mentorordning
 En ældre studerende der får løn
 Alle skulle have det, så det ikke kun er særlige studerende der har
en mentor.
 Snak om at det er det buddyordningen er der for.
 God idé at det er lønnet, og godt at man kan stille krav til det.
Vigtigt i forhold til hvordan man har læst op til eksamen.
 Buddyordningen er muligvis mere på et venne-niveau
 Der er snak på rusturene om at gøre mere ud af buddyordningen
 En god idé at adskille det fra rusturene
 God idé at det er mentor der tager kontakt til mentees, da det er
svært selv at tage kontakten, som nu med buddys.
 Generelt er holdningen at en mentorordning er en rigtig god ide.
 Det efterspørges meget på 1. årgang




E-lærningseksmaener
 For at løse problemet med at folk kigger efter hinanden kunne man
nedsætte frist fra 1 uge til 5 timer e.lign.

Info fra Almen Klinisk Praksis praktiske elementer
o Her lærer man klinik om store dyr. Derfor vigtigt at evaluere om folk kan de praktiske
ting, dette gøres nu.
o Er helt nyt
o Lidt stressende for nogle, men de fleste har fået krydserne for det de skal kunne
udføre, nu hvor kurset lakker mod enden.
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Forslag om at gøre det på mindre husdyr.
 Dette gøres allerede, da eksamen er evalueringsattesterne

5. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.35 – 18.45






uuIKVH
- Eksamener er evalueret. MKR smådyr multiple choice eksamen, for få
emner, ikke defineret pensum, mange stavefejl.
- Næste år vil de køre flere multiple choice hvor de er ved at undersøge
hvordan dette gøres bedst. Der vil blive lagt vægt på at stille bredere
spørgsmål så man ikke bare kan bestå uden at have læst.
- Der er en kvote for hvad man tester af indlæring ved forskellige
eksamensformer. Multiple choice er det laveste niveau. Kan evt bruges som
argument for at ændre eksamensform. Bonnie sender figur om dette på
mail.
- Forslag om at lave spørgsmålene mere kliniske.
- Argument mod essay og case da alle de følgende eksamener er opbygget
således
- Vet. Paraklinik:
 Mikrobiologidelen af eksamen passede ikke til pensum og dette er
de i gang med at ændre
uuIVS
- Handlingsplaner på alle kurser så alle evalueringer bliver læst.
- Speciel farmakologi får nogle ændringer. Der er nedsat gruppe med bla.
Peter Holm og dyrlæger udefra. Som kigger pensum og arbejdsbyrden
igennem. Skal i gang inden blok 4 nu her.
- Hvis man er i undervisningsudvalg skal man møde op til møderne!
uuIPH
- Vigtigt for alle kurser at ECTSpoint svarer til niveauet på undervisning og
eksamener. Nogle eksmaner skal gøres nemmere, andre lettere.
- Vigtigt med handlingsplaner for kursusansvarlig så der bliver ændret det
man aftaler.
- Krydskommunikation mellem de forskellige undervisningsudvalg er vigtig
 Underviserne synes ikke der er behov for at ændre noget, da
underviserne i forvejen taler sammen på tværs af uu.
- MKR store husdyr eksamen har fået gode evalueringer, men folk har givet
udtryk for at det er hårdt.
 Gennemsnittet er 3 og bedste karakter der er givet er 7
6

VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK






Svar i forhold til at der har været meget om får ”der skal være en
joker engang imellem”
 Der er ikke en handlingsplan i gang
 Vigtigt at man her taler om at eksamen skal afspejle undervisningen
Intet nyt fra institutråd, IAMU, FAMU, IVSA
Event
- Møde i morgen
- Afholder prøveSPOT
- Tag eventpuljen op og søg om at få tilskud
- 1. årgang vil gerne have dato for prøvespot.

6. Status yngste årgang – 18.45 – 18.55


Ikke meget nyt



Mentorordnng er blevet taget godt imod. Kendes der en dato for hvornår denne
kommer op at stå, og hvad den indebærer. Det vides ikke. Muligvis til studiestart
2014.

7. Up-coming fra udvalg og årgangs rep. – 18.55 – 19.10




Årgang 10
- Rotation A
 Manglede intro til kvæg
 Kødkontrol var en fiasko på kreaturslagteri da der kun var bestilt til
30 personer, men der er 40 på hver rotation. Dvs. der er 10 der ikke
har været med. Stort problem!
 Vet. Paraklinik er et godt kursus
- Rotation smådyr
 Der er strammet op, og for første gang er der nogle der er dumpet
de praktiske evalueringer
- Rotation D
Store dyr.
 Det er gået rigtig godt.
 1 uge i Aalborg på slagteri hvor man rektalundersøger kvæg. Har
været godt.
 Mangel på praktik, ville gerne ud med en besætingsdyrlæge. Men
dette fås senere
 Problem at man ikke ved nok om ernæring, at man ikke har lært det i
faget ernæring.
Årgang 11
- Snart bachelor
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- Det går meget godt
- Flere undervisere tror de har haft KUM
- Besætnings og folkesundhed er et rodet fag.
- Holder midtvejsfest, alle er velkomne, der er event på facebook.
Årgang 12
- Frustration over statistik
- Møde med kursusansvarlige fra infektionsmikrobiologi om at der var stor
forskel på hvor meget man måtte gå udenfor det emne man trak til
eksamen. Det ville de tage op og holde præmøde inden eksamener. Det var
et godt møde. Positiv oplevelse og underviserne var glade for feedback.

8. Eventuelt – 19.10 – 19.25


Der forelå intet til eventuelt

9. Fælles spisning – 19.25
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