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

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Torsdag d. 19.2.15

1. Formalia – 17.15



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

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.30
 Formanden
o

Sekretariatet - siden sidst []:

o

Tutorordning – under udarbejdelse


o

Samarbejde med SCIENCE-rådet


o

Ordning hvor hver studerende var tilknyttet en underviser, hvor den
studerende kunne komme med studieproblemer (ikke personlige osv.)

Samarbejde om Campus, Indflydelse, potentielt kontingent. Formanden har
haft møde med Søren Wilhelmsen fra SCIENCErådet -> VMF vil gerne have en
fast plads i rådet – blev positivt modtaget. VMF arbejder videre mod et
samarbejde. Sciencerådet er et nyt råd der er for alle Sciencestuderende, de
har nogle fast retningslinjer der primært kommer fra det gamle DSR – gør nogle
at tingene lidt besværlige. De er mange forskellige udvalg og underudvalg der
involverer Frederiksberg Campus – det er nogle af disse vi gerne vil involveres i
da det jo også er vores campus.

Valg af ny sekretær


Marilene (campusudvalgsrepræsentant) er taget til Tyskland på pt ubestemt
tid, så Camilla (sekretær) over tager posten der – derfor mangler vi en ny
sekretær


Line Christensen, årgang ’13, sidder i bl.a. VMF Event, FAMU osv. blev
valgt som ny sekretær

3. Update fra SUND – 17.30 – 17.35


SUNDråd – ønsker mere synlighed, det indeholder de forskellige SUND-studerende
– herunder medicin, folkesundhed, it og sundhed osv.
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Studenterforum sidder med studenterpuljen – uddeler penge til faglige og sociale
arrangementer, der er pt en ledig plads – vi undersøger om det er en vi kan
overtage
- Der er herunder trivselsundersøgelsen (gennemgås senere på mødet)
- Forslag – Er studerende interesseret i møder med dekanen, prodekan osv.?
For bl.a. at komme med løsninger til diverse problemstillinger -> der foreslås
at en repræsentant fra hver studie er tilstrækkelig



SUNDrådsfest – 10 fra VMF, der var i alt 30 deltagende (der kunne have været 70),
dårlig deltagelse fra de andre studieretninger, ingen fra medicin og odont.



SUNDmøder generelt – åbne for alle, ikke formelle møder, mød gerne op, husk dog
tilmelding

4. Update fra Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab - 17.35 – 17.45


Trivselsundersøgelse – se bilag
- Veterinær studerende generelt er meget tilfredse meget vores studiemiljø,
glade for at vi kan engagere os bl.a. studenterpolitisk
- 2 punkter vi er utilfredse med generelt – fysisk studiemiljø og
administration
1. Fysisk studiemiljø – Forelæsninger i Gimle -> dårlig akustik,
Forelæsninger på andre campi -> manglende borde, strømstik, dårlig
lyd, på ingen måde optimalt, Slukning for varmen om
eftermiddaggene og grupperummene i weekenden på Frederiksberg
Campus, Manglende grupperum, Manglende printere på
Thorvaldsensvej, Biblioteket: de er Science og kan ikke hjælpe med
at printe, Virkelig dårlig rengøring især af toiletter og dårlig
vedligeholdelse af dem (manglende lys osv.) generelt på campus,
Generelt: manglende studiepladser, læsesale og grupperum,
2. Administrativt studiemiljø – forkerte bachelorbeviser er blevet
udsendt, forkerte karakter er blevet sendt ud, mange småfejl hele
tiden, studerende der ikke er blevet tilmeldt på Absalon på trods af
kursustilmelding, frister for studerende skal holdes -> men frister
administrativt bliver ikke overholdt, manglende styr på holdlister ->
fx bestilling af grise til et antal studerende også kommer et andet
antal studerende, generel dårlig planlægning, meget lang
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behandlingstid, man bliver ofte viderestillet mange gange hvis man
ringer telefonisk,
- Stress på studiet – hvorfor er vi stresset? (Forslag fra RSV)
1. Ingen læseferier
2. Dårlig studieadministration – irritation over småting i hverdagen
3. Studerende har været vant til at få høje karaktere (det kræver højt
snit at komme ind) -> det får man ikke altid på uni
4. Blokstruktur, især hvis man dumper
5. Mange forbedrelsestimer, mange undervisningstimer og
obligatoriske øvelser -> for lidt tid
6. Skemaer kommer sent ud -> svært at fremlægge frem i tiden
- Der arbejdes i VSN på at holde blokuge 8 fri for forelæsninger (så den kan
fungerer lidt som læseuge)


AVMA-møde, studerende kan melde sig
- Den amerikanske akkreditering, de kommer på besøg i slutningen af april, vi
skal gerne fremstå vores bedste, der er et frokostmøde med studerende –
hvor de studerende bliver spurgt omkring studiet hvordan og hvorledes
- Der skal bruges 15 studerende, inden AVMA kommer afholderes der en
generalprøve, hvor man får en fornemmelse af hvordan det kommer til at
foregå m.m. Mødet foregår på engelsk. Alle årgange skal gerne være
repræsenteret.
- Mødet foregår d. 28. april
- Mia Berg, Ann Jørgensen, Cecilie Aagard, Anne Frank, Karina Skadborg, Emil
Lund, Hannah Zachariassen, Ane Dahlkilde, Camilla Brohave, Miriam
Dibbern, (Janne Hvidtfeldt - foreslås), Benjamin Lambert-Züberlein
- Orientering kommer senere



Kvote 2 samtaler
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- En studerende med i hvert panel, næstformanden (Bonnie) udvælger
studerende, der er blevet udvalgt studerende for i år


Orientering om ”Veterinær Bæredygtig Fremtid”
- Vores uddannelse i sig selv er dyr ifht. mange andre SUND-uddannelser, så
der analyseres økonomien på vores institutter, arbejdsgrupper er blevet
nedsat for at undersøge om der er nogle steder vi kan spare, herunder en
uddannelsesgruppe, hospitalsgruppe, forskergruppe og aftagergruppe.
- Styregruppen analyserer hvad der skal foretages, hvilke konsekvenser det vil
have – foregår nu



Debat om bonusordning – forhøjning af karaktergennemsnit
- For at øge ens bachelor snit ifht. til differentieringen
- Kræver normeret tid på bacheloren (3 år)
- Studenterpolitisk arbejde – nu er det 0,03 for en post i VMF’s sekretariat og
VSN
- Der diskuteres hvor vidt de forskellige point kan uddeles, herunder
studenterpolitisk aktive generelt (dem i undervisningsudvalg m.m)
- 0,06 i stordyrspraksis -> man får lov til mere (og derfor skal belønnes mere)
 der stemmes om hvor vidt at det skal laves om til at alle praksis bliver til
0,03 -> 18 stemmer for, 4 stemmer blankt, 16 stemmer for det gamle ->
Vedtaget, at alle former for praktik i 3 sammenhængende uger i
sommerferien giver 0,03
- 0,06 ophold i fødevarekontrol -> vedtaget, at der stadig gives 0,06 for 3
uger sammenhængende i sommerferien i fødevarekontrol
- 0,01 for praktik i mellemugen? (er ikke på listen), argumenter for: belønning
for at bruge mellemuge på det, mange arbejder i mellemugen (for ikke at
arbejde i studietiden ellers) 18 for, 13 imod, -> vedtaget, at en uges praktik i
mellemugen giver 0,01
- 0,01 for en uges praktik i sommerferie? 5 stemmer for -> ikke vedtaget
- Reglerne gælder for alle fremover når de søger differentiering -> der
arbejdes på at gøre dem mere tydelige generelt
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5. Orientering fra sidste møde i Akademisk Råd


VMF har 2 pladser i Akademisk Råd, Bonnie og Svend Erik, sup: Line, Sebastian og
Julie



AR-studerende lavede oplæg om orlov og orlovsregler ifht. fremdriftsreformen der
fik de andre repræsentanter lidt mere i gang
- Bonnie: De studerende kan selv vurdere hvornår og hvorfor de skal have
orlov, men der blev lagt op til at der ikke kunne søges orlov på bachelor,
men på kandidaten især ifht. forskningsprojekter eller praktik på andre
skoler. Det optimale vil være at de studerende selv tager teten.



Hvis der nogen der generelt har spørgsmål kan de henvende sig til Bonnie

6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 17.45 – 18.05


Event: Ansøger om 20.000 kr. til diverse arrangementer -> vedtaget
- Flere forskellige arrangementer har været afholdt -> god måde at anvende
VMF midler ifølge RSV.
- Gamle arrangementer: Karriereaften, Siriusaften, Den Blå Planet m.fl.
- Kommende arrangementer: Siriusaften, Kommunikationsaften,
Anæstesiarrangement m.fl.



Arbejdsmiljøudvalget informerer
- Forvirring omkring Tryk forsikring – der arbejdes på en forestålig udgave af
policen
- Møde i Taastrup – folk skal overholde reglerne (tag ikke billeder m.m.). Der
kunne udarbejdes et generelt ordensreglement et dokument med faste
linjer -> Taastrup burde udarbejde den og så kan vi som studerende formidle
den
- Skader – de studerende skal komme til forlæseren og anmelde skaden, de
studerende vil helst ikke melde det ud, det er vigtigt at der meldes ud til de
studerende præcis hvad der skal gøre i tilfælde af en skade,
- Manglende information om kan arbejdsstillinger, fx ikke sid ned ved siden af
en hest, hav handsker på når du håndtere medicin -> der kunne gives videre
information til de studerende
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AU – ansøgning om midler til fester
- Tværfaglig forening for hele Frederiksberg Campus
- Omlægning af foreningen er i gang, det er gået fra underskud til plus
- De andre faglige foreninger er blevet ansøgt om midler
- Sciencerådet anbefalede at SUSA og AU blev slået sammen,
holdningsændring til at AU ikke skal fusioneres
- I fremtiden – et muligt kontingent til Sciecerådet kunne gå til tværfaglige
foreninger
- Der søges 7.500 kr. til DJ (engangsbeløb) -> vedtaget



Forslag om førstehjælpskursus til RSV’ere – punktet rykkes til næste gang



Alle institutter har fået 125.000 kr. til E-learning, online og blended learning
- IVS – officielle optagelse af forelæsninger

7. Status yngste årgang – 18.05-18.10


Nikita: De studerende er stressede ifht. til AF1, de er kommet med forslag til
ændringer til forelæsere – fx upload af læringsmål , mange henvendelser (ofte
forkerte henvendelser – noget der kan googles, findes på Absalon)



Mia B: Det er ikke årgangsrepræsentantens opgave at håndtere stressede
studerende, drengerækkeproblemet? Nikita – ikke hørt mere til det, det var
primært et problem i starten. Møde med årgangen undervejs

8. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 18.10– 18.20


10’ – alt godt



11’ – endelig færdige med MKR, på rotationer nu, der skal vælges nye årgangsrep
(Ane kontakter)



12’ – Ny årgangsrep – Mia B er færdig, Nadja overtager posten, tilmelding til
kandidat inden 1. april, problemer til en eksamen med formalia – flere afbrydelser > få det på skrift og send til VMF -> sender det til eksamensansvarlig, så det ikke
gentager sig
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13’ – Meget forskellige forventninger fra de forskellige eksaminatorer til
infektionsmikrobiologi,

9. Eventuelt – 18.20 – 18.40


Mail fra HHD – Omkring en fond til jaguar i Niguagua – jaguarerne angriber
bøndernes heste -> derfor tur med studerende derned til med behandling af de
heste, meget dårlige bo forhold osv. under turen -> skal folk være indstillet på, de
skal virke som færdige dyrlæger, evt. krav om at have bestået specifikke kurser der
involvere heste,
- Hvordan skal de udvælges spørger han? 10 studerende, forslag – sidsteårs
studerende på hestediff., VMF fortsætter med hvordan de studerende skal
udvælges



Vi har adgang til diverse af Gyldendals Røde Ordbøger gennem bibliotektet, bl.a.
klinisk ordbog, Sebastian skriver kort tekst om det og sender det til sekretariatet.

10. Fælles spisning – 18.40
Tilstede: 38
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