
Kære medlemmer,  

Velkommen til ny sekretær 

Vi byder velkommen til Camilla Kallehauge fra årgang ’15.  

SUND-it på VMF’s kontor 

Hver mandag og onsdag i frokostpausen fra 12.00-13.00 vil SUND-it være til stede på VMF’s kontor. Her vil 

det være muligt at få hjælp til diverse it-problemer, som vi ikke kan få hjælp til ved it-hjælpen hos SCIENCE. 

Alle datoerne, hvor SUND-it er til stede, er tilføjet til VMF’s kalender på hjemmesiden. Se linket for 

kalenderen http://www.studmedvet.dk/?page_id=65693.  

Adresseændring 

Hvis du skifter adresse kan du gøre det selv på hjemmesiden under ”Medlemskab”  ”Dit medlemskab”: 

http://www.studmedvet.dk/?page_id=3130#indhold5  

VIF  

Kom og hør dem fortælle om forskellige vinkler på lægemidler – en viden du får brug for i praksis. 

Arrangementet ”Introduktion til Veterinærmedicinindustrien” er for dig, der går på sidste år af studiet 

(årgang 10/11). Det afholdes 10. marts på Hotel Scandic og hurtig tilmelding tilrådes. Læse mere her: 

http://www.studmedvet.dk/?p=65603   

Hjælp til internship og externship 

Det er muligt at få hjælp til at få hjælp fra Studieservice med at fremskaffe eksamensbeviser, 

karaktergennemsnit og en ranking, der viser rangingen i forhold til resten af årgangen. Læs mere 

https://intranet.ku.dk/veterinaermedicin_ba/Nyheder/Sider/starteietinternshipnyuddannetdyrlaege.as

px og https://intranet.ku.dk/veterinaermedicin_ka/Job-karriere/internship/Sider/default.aspx.  

Medlemspulje og kongresstøtten 

Ansøgningsfristen til de to puljer er d. 5. marts 2016 kl. 12. Læs mere på vores hjemmeside om 

medlemspuljen her http://www.studmedvet.dk/?page_id=65655 og kongresstøtten her 

http://www.studmedvet.dk/?page_id=65652.  

Studenterpuljen 

Ansøgningsfristen er d. 31. marts. Det er muligt at søge om midler til studenteraktiviteter med et socialt 

og/eller fagligt formål. Se mere her: http://sund.ku.dk/uddannelse/studieliv/studenterforeninger  

Studerende for en dag - nu på veterinærmedicin 

Hvis I kender nogle, som gerne vil ind en dag på studiet og se hvad vi laver, så er der nu åbnet for 

tilmeldingen til studerende for en dag hos os: 

http://sund.ku.dk/besoeg/for-gymnasiet/studerende-for-en-dag/  
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Med venlig hilsen  

Veterinærmedicinsk Forening 

 

Nyhedsbrevet udsendes til alle medlemmer af VMF, og kan ikke afmeldes. 

 

  




