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

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01
Tilstede: 71
Tilmeldt til spisning: 71

1. Formalia – 17.15



Godkendelse af dagsorden: ok
Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: ok

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.50
 Formanden
o

o

Sekretariatet - siden sidst


Indbinding er en mangelvare efter DSR er lukket. Der arbejdes på en løsning, og
lige nu tror vi det bliver biblioteket, men vi vender tilbage når en aftale er på
plads.



Ordstyrer til GF er nu Carsten Jensen, der er den nye formand for DDD



Nøgler til rådet er en mangelvare. Der opfordres til at de der har en nøgle til
rådet afleverer den tilbage til Lone hvis de ikke længere har et behov for
nøglen.

Klistermærker


o

o

Der er mulighed for at få klistermærker i dag. Ellers kan det afhentes i
åbningstiden, tirsdag 12.15-12.45

Academic Books


AC har overtaget DSRbutikkens salg af veterinærartikler. 10% rabat med VMF
klistermærker.



Det er muligt at søge om tilskud ved Academic Books til fx print af plakater
e.lign.

Studenterrådets GF 4. Oktober


Studenterrådet er den studenterorganisation der repræsenterer alle de
studerende ved Københavns universitet. Vigtigt at de dyrlægestuderende er
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repræsenteret, men sekretariatet er desværre til DDD GF i Vingsted, og kan
ikke deltage. Der opfordres til at nogle fra RSV tager afsted.


o

SR’s politik fastsættes efter hvad man finder ud af på GF. Man skal tilmelde sig
inden mht mad. Hvis 2 kommer som repræsentanter for VMF, har man
yderligere 8 stemmer fra VMF. Tag meget gerne kontakt hvis man er
interesseret.

Gennemgang af poster
Et åbent udvalg betyder at man ikke forpligter sig ved at sidde med i udvalget. Man er
velkommen til at deltage i et enkelt møde, komme forbi med en idé eller være med
hele vejen. Det er helt valgfrit.


Sekreteriat:


Formand; holder fast i alle tråde og deltager i Årsmøder mm. En
forholdsvis travl post.



Næstformand; VMF’s repræsentant i DDD. Man sidder med i
hovedbestyrelsen + fagforeningen + VAFU m.fl. Bindeled via VMF og
DDD. Stor arbejdsbyrde, god idé at man kender lidt til VMF.



Sekretær; en praktisk post. Man skriver referater til morgenmøder og
RSVmøder. Står for lokalebestilling, mad mm. En forholdsvis simpel
post, og en god begynderpost



Kasserer; der er 2 kasserer, administrer økonomi, forsikring, bogføring ,
laver regnskab og lægger budget. Det er en 2-årig post, hvor man det
første år læres op og andet år lærer en ny op. God begynder post



Sundrepræsentant; VMF’s kontakt til SUND. Man sidder med 3 steder:
Sekretariatet, Studenterforum, SUNDrådet (samling af alle råd fra de
forskellige uddannelser). Umiddelbart en ok startpost.



Campusudvalgsrepræsentant; Campusrådet har repræsentanter fra
alle studieretninger på Frederiksberg Campus. Nyt udvalg efter DSR’s
nedlæggelse. Man kan godt være ny, men godt med visioner og idéer.



Informationsansvarlig; Laver kanylen som er et åbent udvalg. Ellers
ansvarlig for information, facebook mm. Periodisk travlhed efter
udgivelse. Ok startpost.



Webansvarlig; Ansvarlig for maillister + hjemmeside + facebook +
diverse.

2

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




Studienævnet






Åben udvalg hvor man er med til at lave KANYLEN.

Gallaudvalg




VMF’s penge som uddelegeres 2 gange om året. Møder 2 gange om
året.

Bladudvalget




Arbejdsmiljø udvalg på fakultets og institutniveau. Der arbejdes lige u
på at opstille et udvalg på ca. 3 personer som vil kunne varetage dette
område fremadrettet i fællesskab. En god startpost

Medlemspulje




Ikke meget arbejde. Man kommer til møder og kommer med input. 4-6
møder pr år. Handler meget om at højne samarbejdet.

FAMU/IAMU




Der er 3 undrvisningsudvalg, ét for hvert institut: IPH, IKVH og IVS. Der
er møder efter hver eksamen (4 møder om året) man diskuterer
evalueringerne sammen med de kursusansvarlig. Et godt sted at starte.

Institutråd




Se under punkt længere nede

Undervisningsudvalg




Udvalgskoordinator; Holder overblikket over de forskellige udvalg og
er den direkte kontakt mellem studentervejledningen og VMF.

Arrangerer VMF’s gallafest i november. Der er tradition for at der
udvælges nogle af hjælperne fra årets gallafest.

INPUT


Foregår 1 gang om året. Der er 5 møder op til dagen hvor man
planlægger hvem der skal med, inviterer firmaer mm.



Til input er man på hele dagen. Godt udvalg som ny, også til at lære
andre studerende på tværs af årgang

Event
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Saly’s hest




Man deler penge ud til studerende. Udvalget er 3 årigt og er først til
valg næste år

Dyrlægeløftet




5 studerende der vælges på KUvalg. Man skal rådgive dekanen om
strategiske planer.

Ena Borchseniusens Legat




Man skal 2 gange om året gennemgå budgetter og regnskab til GF og
ekstraordinær GF. Lidt arbejde på disse tidspunkter, men ikke
overvældende.

Akademisk råd.




Åbent udvalg. KRUUSE samler deres overskudsvarer og sender til VMF
med jævne mellemrum. Disse ting gives med til studerende der skal ud
at rejse i forbindelse med studiet og udføre frivilligt arbejde indenfor
faget. Møder afholdes efter behov.

Revisor




Udleveres 1 gang om året til årets underviser. Man mødes 1 gang og
læser evalueringer og udleverer prisen til smedjefesten.

Kruuseudvalg




Åbent udvalg med mulighed for at lave faglige og sociale events. Der er
sat 10.000 kr. af om året til arrangementerne.

Åben udvalg. Arbejder på at få lavet et arrangement for dyrlæger når
man får sin autorisation.

Campusrådsrepræsentant

o Printerløsning


Ny printerløsning på Frederiksberg Campus. Man printer til en cloud og ved at
scanne sit studiekort printer den på den valgte printer. Dvs. man kan printe
hjemmefra og printe ud på skolen.



Man betaler for prints nu, så husk at sætte penge på konto, ellers duer det
ikke.
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Man kan uploade penge til en SCIENCEkonto hvis man ønsker at printe på
SCIENCE’s printere.



Planen med papirfrie eksamener er fortsat under udarbejdelse, dvs. hvor man
må medtage USB. Studienævnet og kursusansvarlig bestemmer for den enkelte
eksamen.



Forslag om en fælles vejledning til veterinærstuderende så vi ved hvad der skal
gøres i praksis. Campusrådsrepræsentant udarbejder en vejledning,



Der gøres opmærksom på at der kun er 2 printere på biblioteket, men at
behovet er større.



I Undervisningsudvalg skal der kæmpes mere for at medbringe USB Stick til
eksamener hvor der må medbringes hjælpemidler.

Sekretær:
o

reminder om hvide bøger


Alle der sidder i et udvalg lige nu skal lave en hvid bog hvor man kort forklarer
hvad man laver på sin post. Sendes til sekretæren inden GF 23. oktober:
anedahlkilde@studmedvet.dk

3. Update fra SUND – 17.50 – 17.55


Studenterpuljen ansøgningsfrist d. 10 oktober. Der er 200.000 at søge om. Alle foreninger
kan søge til aktiviteter. Både faglige og sociale ting kan der søges penge til.
Ansøgningsblanket kommer på KUnet.

4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 17.55 – 18.40 (45 min)


Studienævnet: formand Peter Holm, næstformand: Bonnie Hoelstad + 3 andre studerende
+ VIP’er (videnskabeligt personale) fra hvert institut.



Studienævnet kæmper for at forbedre uddannelsen + kvalitetssikring. Lige nu arbejdes på
AVMA akkreditering. Studieordningsændringer, kursusbeskrivelser,
dispensationsansøgninger (som der er strammet en del op på). Møde ca. 1 gang om
måneden.



Orientering om adgangskrav
- Der har været tale om at ændre de nuværende adgangskrav. Kravet om fysik på Bniveau erstattes af biologi A niveau. Studienævnet var imod, men dekanatet vil
gerne gøre det ens for alle på SUND. Derfor skal det implementeres.

5

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

- Spørgsmål til hvordan man gør på gymnasierne, da flere steder ikke tilbyder Biologi
A. Der nævnes at mon ikke gymnasierne vil ændre det, så det kommer til at passe
efter udbud og efterspørgsel.
- Vi afventer og ser hvad der sker. Punktet er på dagsorden til næste VSN-møde 20.
oktober.


Orientering om mellemuger
- Mellemuger skal muligvis inddrages til undervisning, da der kan være problemer
med at nå al undervisning i nogle blokke hvor der er helligdage. Lige nu et problem
på kandidaten i fagene almen klinisk praksis mindre husdyr samt akut medicin og
røntgen.
- Hvad er meningen om dette?


22+23 december behøver ikke at være fridage, det er almindelige
hverdage. Dette er blevet foreslået, men svaret var at det har at gøre med
årsstrukturen, da 22+23 december iflg KU er fridage.



Kan skabe problemer for folk der har lavet planer i kalenderuge 5 at de får
så sent besked. Undring over hvordan undervisningen kan ligge efter
eksamensuge.Dette er et reelt problem, da den undervisning man evt. får
frivilligt i uge 5, har betydning ifht. eksamen.



Det vil være rart at kunne få tilbudt undervisning, men problem at det
ligger efter eksamen



Det skal være frivillig undervisning og ikke obligatorisk, da der ikke kan
inddrages mellemuger til obligatorisk undervisning



Certifikater mm må ikke ligge i den frivillige undervisningsuge.



Forslag om at rykke eksamen til mellemugen og undervise i eksamensugen.
Der bliver nævnt at der i forvejen er undervisning i eksamensugen



Ærgerligt at det er på den måde, men rart at undervisningen tilbydes som
supplement



Undring over at problemet opstår, da det ikke burde være et
tilbagevendende problem da der er helligdage hvert år.



Problem hvis vi siger ok nu, så inddrages alle mellemuger muligvis
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Modsat mening om at folk burde være glade for at det tilbydes og det er
utaknemmeligt at folk har planlagt ferie. Man må prioritere studie frem for
ferie.



Der gives ret i at det fremadrettet vil være et anderledes problem hvis man
ved det i god tid. Men i år er det et problem pga. planlagt ferie, praktik
e.lign.



Problem at 50% af ens praktik på smådyrs hospitalet kan blive frivillig
undervisning, så hvis man ikke har mulighed for at deltage mister man
meget praktik.



Hvorfor skal alt presses sammen fra 1 september til 1. Juni og så med 3
måneders sommerferie. Forslag om at inddrage noget om sommerferien.



Det er i forvejen svært at planlægge sin tid på dette studie. Skema +
øvelseshold gives ofte først 1-2 uger før start, giver ikke meget plads til
planlægning.



Forslag om at lave større hold og skære lidt af tiden fra cases.



Problemer med at have tid nok kan evt. afhjælpes med at inddrage
sommerferie.



I undervisningsudvalget gives der udtryk for at fjerne blokstruktur til
semesterstruktur fra underviserne, hvad er de studerendes holdning?
Dette vil kunne give 1 uges undervisning mere og mulighed for læseferie.
Men der er ikke snak om lige nu at ændre på blok/semester struktur.



Problem at tage tid fra sommerferien fordi flere bruger tiden på praktik,
ferie og har brug for denne ferie.



Forslag om at inddrage 2 af mellemugerne fx i efteråret hvor der er
efterårsferien + forår hvor der er påskeferie.



Lave større hold så man ikke mister vagter på det praktiske.

- Opsummering



Hvem vil gerne beholde mellemuger: ca. 50 ud af 70 stemmer for.

Optag på diff, karakter vs. tilfældig. Der er åbent for at vi ikke udelukkede kan optage
folk på baggrund af deres bachelor-gennemsnit
- Hvad er RSV’s holdning til at ændre optagelseskravene på differentiering?
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100% tilfældig indenfor den retning man søger som første prioritet er ok



Fx de 10 bedste på karakter og resten tilfældigt eller 50%



Der stilles spørgsmål til hvad man efterhånden skal bruge gode karakter til
hvis ikke det er for differentieringen.



Hvad er formålet med det? Måske at lette presset på bachelor? AVMA
undrer sig over at det kun er på karaktersnit. De synes man skal kigge på
folks erfaring.



Forslag om 50% på karakter og at man tager højde for at folk har været i
praktik.



Flere mener at differentieringen er irrelevant for hvad man vil være, derfor
mindre vigtigt



Vigtigt at overveje om der kommer større pres for dem der stræber den i
forvejen for at opnå de gode karakter, hvis de ved at det kun er 10% eller
50% der optages via karakter.



Modsat argumenters der at hvis man i forvejen stræber, så ændres det nok
ikke på om det er 100% eller 50% der optages efter de højeste karakter.



Lige nu er det tilfældigt om det er forår eller efterår, men forslag om at det
også skal inddeles herefter



Optag på uddannelsen er i forvejen med kvote2, forslag om at dette
implementeres til differentieringen, så man kigger på hvad folk har af
praktisk erfaring.

5. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.50 – 19.05


Kruuseudvalg
o

Søg søg søg ( reklame via hjemmesiden + Kanylen)




KRUUSE sendte en palle med diverse ting og især rigtig mange kraver i
sommerferien. Hvis der er nogle der skal arbejde frivilligt, skal de blot sende en
ansøgning til kruuse@studmedvet.dk. Eller se nærmere på hjemmesiden.

uuIVS
o

Fremover skal immunologi og alm. patologi muligvis skilles ad så der bliver dobbelt blok
i immunologi sammen med dobbelt blok infektionsmikrobiologi. Fordi fagene passer
bedre sammen.
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o

Snak om at få flere klikker/online test ind i undervisningen.

6. Status yngste årgang – 19.05 – 19.15


Den nye årgangs repræsentanter præsenteres



Alt er ok på årgangen indtil videre. De er kommet godt i gang.



Printerproblemer, så de fleste har fundet andet løsning, købt selv eller printer andet sted.
- Andre fra årgang 14 udtaler det er nemt nok hvis man blot får lidt hjælp mht.
hjemmesider.
- På tirsdag har de biblioteksgennemgang fra 11.15-12 der ville det være godt at få
det gennemgået
- Årgangen ønsker en vejledning hvor alle links er skrevet. Det hjælper ikke at have
sedler ved printeren når man sidder derhjemme og skal printe til follow-me.
- Der findes en vejledning Kunet, bachelor i veterinærmedicin, it og print.
- Forslag om at flytte printere fra rådet til marmorhallen, men kan være svært
iforhold til SCIENCElokaler med SUNDprintere. Evt tage dette med i FAMU/LAMU
eller andet udvalg hvor det er relevant.
- Samme pris om man bruger SCIENCEprinter eller SUNDprinter, derfor kan man gøre
det nemmere for sig selv ved at have en SCIENCEkonto
- Der er ikke SCIENCEprintere på hospitalet



Klistermærker kan fås i kontortiden, tirsdag 12.15-12.45

7. Up-coming fra årgangs rep. – 19.15 – 19.40


Årgang 09
- er på differentiering, skriver speciale, holder orlov og har det ellers godt



Årgang 10
- Det går godt på rotationerne. Det med blokstruktur vi har talt om tidligere er et
problem her.
- Halvdelen af årgangen får en eksamen med hjælpemidler og halvdelen uden
hjælpemidler pga. der er sket en ændring i kursusbeskrivelsen i det nye studieår.
Utilfredshed med dette.
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- Problemer med printere på smådyrshospitalet



Årgang 11
- evaluerer bachelorskrivningsforløbet, og er i gang med MKR-kurserne, som der - så
vidt de ved - ingen problemer har været med indtil videre.



Årgang 12
- Alt ok



Årgang 13
- Alt ok, god og afslappende blok indtil videre.

8. Rusture, Ddag (Frederik Althoehn)


Rusturene har indført Ddag som er implementeret fra resten af SUND. Man samler op på
rusturene efter turen er færdig så det hele ikke slutter den dag man kommer hjem.



Igen d 3. Oktober + 23. Oktober.



Vil gerne søge penge fra VMF til rusturene, men det er jo egentlig til efter rusturene. Alle
dem der er 1. Års skal med, ikke kun VMF medlemmer.



10.000 kr. vil de gerne søge om fremadrettet som de kan budgettere med.



Man kan ikke søge studenterpuljen til RUStur, da de støtter gennem AUS.
- Forslag om at lave et udvalg så man kan søge driftstilskud fra studenterpuljen



Problem at bruge VMF’s penge til alle 1. Års, både VMF og ikke-VMF medlemmer. Desuden
er det for et arrangement der ikke er for alle VMF medlemmer.



Der bliver sagt at de fleste er VMF medlemmer.



Forslag om at man kan tage pengene fra t-shirts
- Ikke muligt at gøre i år, da pengene er brugt. Desuden er pengene søgt til t-shirts
og kan derfor ikke bare bruges til noget andet.



Det bliver nævnt at det er vigtigt for RSV at vide hvordan VMF’s økonomi er om der er luft i
budgettet og hvor mange på 1. Årgang der ikke er medlem af RSV.



Forslag om at vi stiller pengene til forslag i år, laver evaluering på det og ser om det er en
succes.
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De andre studieretninger på SCIENCE har også Ddag. Evt. spørge dem hvordan de får penge
til det.



Det stilles til afstemning om VMF skal give penge til Ddag i år. Enstemmigt vedtaget.

9. Eventuelt – 19.40-19.55


Kantinen på Thorvaldsensvej er under renovering, derfor lille kantine i marmorhallen indtil
midt januar 2015. Det er en service for os at kantinen renoveres, og det er for at forbedre
kantinen. Husk stadig kantinen på Gimle.



Kødfri mandag er implementeret med fokus på miljø, CO2 og bæredygtighed andre steder
end Frederiksberg Campus. Forslag om at indføre det på Frederiksberg Campus.
Campusrådsrepræsentant tager det med videre.
- Måske bedre at foreslå at de får bedre vegetarretter?
- Forslag om at bede om mere varieret kost, også gerne uden kød. Det bliver taget
godt imod.
- Problem om at kantinen lukker tidligt, der spørges efter om man kan få en
kaffeautomat stillet til rådighed.
- Kaffemuligheder tages med til campusrådet.



Husk at blive medlem af Campusrådets facebookside.



Opfordring om at tilmelde sig RSV mailliste via studmedvet.dk



Der spørges til rette vejledning til eksamensopgaver. Det er ikke noget vi er berettiget til.
Men vi kan opfordre til det.
- Man kan spørge en fra de gamle årgange der har fået 10 eller 12 om de vil vise
deres besvarelse.
- Nogle gange lægges de op senere. Andre gange er de ikke tilgængelige.
- Tag kontakt til årgangsrepræsentanterne og de kan tage kontakt til
kursusansvarlige.

10. Fælles spisning – 19.55
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