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1. marts 2014 

VSN-studenterrepræsentanternes forslag til implementering af 
fremdriftsreform og luft på bachelordelen 
 
I skemaet er nævnt de kurser, hvor vi mener der kan ændres noget. Hvis I har andre forslag kan de 
fremlægges for os og RSV på RSV-mødet d. 11. marts. 
 
 

ÅR 1  
BLOK 1 Veterinær Kemi: 

Fjernelse af øvelser inkl. rapport. Ny gruppeaflevering som omhandler forskellige kemispørgsmål. 
Gruppen består af 5 personer, og fastsættes af skolen. Man har 2 ugers kemi genopfriskning, og bør 
herefter være i stand til at besvare spørgsmålene i gruppeafleveringen . 
Konsekvens: Vi fjerner eksamen i Veterinær Kemi (3,75 ECTS). Kan gruppeaflevering erstatte eksamen?  
 
Biokemi: 
Mere tid til biokemi når meget kemi skæres væk. Flere kapitlers pensum i biokemi. Eksamen i biokemi 
ændres, så den passer til nyt pensum, hvor flere kapitler indgår.  
 
Veterinær videnskabsteori og etik: Bliver som det er. Mundtlig eksamen i etik. Der er til stadighed i 
undren over hvorfor navnet Veterinært introduktionskursus blev erstattet af Veterinær videnskabsteori 
og etik. Der indgår så vidt vi ved ikke videnskabsteori i kurset. Kræver en akkreditering videnskabsteori, 
bør vi ikke kun ændrer navnet på kurset, men også tilpasse indhold. Hvad siger 1. års studerende, som 
netop har haft kurset? 
 
Godt der ”kun” er 3 eksaminerne i blok 1 på år 1. 
 

BLOK 2 Cytologi og alm. histologi:  
Lettes lidt da noget af pensum er overført til biokemi. Mere e-learning til at lette undervisning i histologi 
(man bruger mange timer i histologisalen). I stil med det der gøres i alm. patologi. 
 

BLOK 2+3 AF1: 
Biofysik skal fjernes som ”selvstændigt” fag, og inkorporeres i fysiologiundervisningen. Man bør ikke 
eksamineres i biofysik. Argument: Det er ikke vigtigt sammenlignet med alle de andre fag, og man bør 
kende de grundlæggende principper fra sit gymnasium B-niveau. 
 

BLOK 4  

 
 
 

 

ÅR 2  

BLOK 1  

BLOK 2 
 

Infektionsmikrobiologi: 
Forslag til at ændre den mundtlige eksamen: Man trækker hovedemne 2 døgn før (bakteriologi fx), og 
er på den måde bedre forberedt. 
Argument: Giver mere afslappende stemning ugerne op til eksamen, på den måde mindskes de 
studerendes stressniveau. 

BLOK 3  

BLOK 4  
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ÅR 3  

BLOK 1+2 Speciel patologi og fjerkræssygdomme: 
Det opleves at øvelser i fjerkræ fylder meget. Kunne man opsplitte fjerkræ fra faget, og fx inkorporere 
det i Besætnings- og folkesundhed? 
Vi har drøftet point (15 ECTS) vs. Speciel farmakologi (7 ECTS). Passer pointene stadig?  
 

BLOK 2+3 Basal klinisk teori mindre husdyr + store husdyr: 
Praktiske delelementer rykkes fra Medicin, Kirurgi og Reproduktion (MKR) mindre husdyr + store husdyr 
ned til henholdsvis Basal Klinisk teori store og mindre husdyr. Det kunne fx være dele af Klinisk 
Undersøgelsesmetodik (KUM), som flyttes. 
 
Fordele: Lette MKR i begyndelsen af kandidaten (som er meget øvelsestung), og bringe noget praktisk til 
bacheloren. 
 

BLOK 3  
BLOK 4 Bachelorprojekt: 

Afleveringsfrist skal være ens for alle. Der kan hentes nogle uger her. Fx en studerende der forsvarer i 
projekt i slutningen af juli, har været 1 måned længere om at færdiggøre sin bachelor end en 
studerende, der forsvarer i slutningen af juni (eksamensugen). 

 
 
Problemer i forbindelse med fremdriftsreform 

 
MKR: 
Hvis man dumper sin kursusattest i MKR-fagene, kan man ikke fortsætte på rotationsfag. Det er derfor 
umuligt at leve op til kravet om tilmelding til 30 nye ECTS/halvår. Man vil derfor miste sin SU.  
Løsning: Vagter på hospitalerne kan erstatte missede kursusdage. Vagterne kan fx tages i mellemugen, og 
her kan man fx lægge IV-kateter hvis man mangler det. Hvis man har øvelser tidligt i MKR kan man evt. 
følge et senere hold. 
 
Bachelorhegn: 
Som det er nu må man ikke begynde på kandidaten, hvis man ikke har færdiggjort sin bachelor. 
Fremdriftsreformen ændrer på dette (eller hvad? Er ikke nævnt i rapport), og siger at man gerne må tage 
30 point på sin kandidat, selvom man ikke har afsluttet sin bachelor. Vi siger OK til at studerende som 
mangler noget af deres bachelor, får lov at tage 30 point på kandidat (MKR-fagene). Vi lægger vægt på at 
de ikke får klient- og patientkontakt. 
 
Speciale: 
Vi må være mere fleksible omkring specialeskrivning. Som det er nu, skal man have sine rotationsfag 
bestået før man kan gå i gang. Bør måske kunne skrive allerede efter MKR-fagene.  
 
Generelt: Vi har mange 15-pointskurser >< fremdriftsreform 
Problem: Hvad skal man gøre hvis man dumper 15 point. Får man dispensation til kun at have 15 nye point 
(reformen siger at man skal have 30 NYE ECTS point hvert halve år). 
Løsning:  Se august reeksamen. 
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August reeksamen: 
 Vi går ind for mange augustreeksaminer, særligt vigtigt at 15-points kurser ligger her. Det betyder at 
reeksamen skal være 2 gange årligt for kurser i blok 1 og 2, da man skal kunne nå at have 3 forsøg INDEN 
kurset kører igen, og ét af de forsøg skal være i august, så man har god tid til at læse faget. På den måde 
kan vi undgå at folk skal tage kurserne to gange (på trods af at det nogle gange vil være det mest optimale, 
hvis en studerende har svært ved et fag). 
 
Andre ting vi har talt lidt om: 
Bedre hjælp til at finde læsegruppe, styret fra skolen 
Mentorordning, styret fra skolen. Kunne være ældre studerende fx 
Bedre information om regler for førsteårsprøven mm 
Absalon eksaminer nytænkes (hvordan undgår vi at én laver besvarelsen, og den så deles på FB) 
 

 

 


