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

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Onsdag d. 21/9 2016 kl.17.15 i A2-70.03

Tilstede: 74
1. Formalia – 17.15



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

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 18.20
Formanden
Sekretariatet - siden sidst []:


AVMA vs. EU
Veterinær Universitetet i Utrecht har samme opbygning som os. De har desuden også en dekan
der ikke er uddannet dyrlæge. Derfor får de højst sandsynligt også snart afvisning på deres
AVMA akkreditering. I stedet er de begyndt at samarbejde med andre lande, for at lave
udvekslinger. De samarbejder også med universiteter i USA der ikke er AVMA akkrediteret. De
har været på besøg, og nu vil de gerne lave et forpligtende samarbejde med os.
Konklusion: Der arbejdes videre med det.



Zoologisk Have
Vi kan købe et årskort til zoo! På et tidspunkt vil man kun købe årskort til 240 kr. fremfor 490
kr.
Konklusion: Der arbejdes videre med det.

Næstformand


Nyt fra DDD
Næstformanden gennemgik den strukturændring som DDD skal stemme om til deres
generalforsamling i oktober. Således er strukturen nu:
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Og således vil strukturen formentlig se ud efter generalforsamlingen:

Generelt tænker DDD meget på os, og hvis vi har brug for hjælp til det mindste kan man altid skrive til
dem.
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Kontrakt med smediefesten ved Birgitte
Midlertidig kontrakt – de er flyttet fra IVSA til VMF for at den kan komme under alle de andre
faglige råd på campus. Indtil videre samarbejder alle, den bliver lagt op så den kan læses inden
vores generalforsamling, hvor den så godkendes eller ikke godkendes.



Rundspørge vedr. RSV møder ved Leon
Analyse – kan vi effektivisere møderne i VMF? Der bliver sendt spørgeskema ud, der skal
analysere dem der kommer og dem der ikke kommers bevæggrunde. Blandt alle de deltagende
vil der blive trukket lod om forskellige præmier.



Præsentation af poster
Alle poster er på valg, læs nærmere om de forskellige poster på vores hjemmeside:
www.studmedvet.dk . Der vil være valg d.12/10 ved generalforsamlingen.

3. Update fra SUND ved Line og Esben – 18.20 – 18.50
Nyt fra SUND
Hvad er Akademisk Råd (AR)?
”Akademisk Råd arbejder med strategier for forskning, uddannelse og viden-udveksling og rådgiver
dekanen om fordeling af fakultetets bevillinger. Rådet står desuden for sammensætning af de faglige
udvalg, der skal bedømme ansøgere til faste videnskabelige stillinger, det tildeler ph.d.- og
doktorgrader, og det udtaler sig om øvrige væsentlige akademiske forhold.”
Det Akademiske Råd på SUND består af 10 valgte VIP-medlemmer, 5 valgte studentermedlemmer og 3
valgte observatører for TAP-medarbejderne. Dekanen(Ulla) er fast medlem af rådet.
Tung post, møder en gang om måneden. Alle møder er åbne for alle, meget formel og der er meget man
skal sætte sig ind i af forskellige bilag. For at få en plads i Akademisk råd skal man vælges dertil, sidste
år blev Line valgt ind i akademisk råd ved universitets valget.
Dekan og prodekan er meget opmærksom på os studerende. Hvis man vil have noget op på dekanniveau skal man sende en mail til line eller Esben.
Nyt fra AR Juni
Der blev fremlagt en typisk dagsorden fra et AR-møde.
Der blev b.la. snakket om måder at effektivisere SUND på. Loftet og Ride huset er bygninger vi lejer af
staten, men som ikke bliver brugt effektivt nok. Esben vil ikke kæmpe for at beholde det, men hvis der
er andre der vil kæmpe kampen er de velkommen til det.
Dekanen(Ulla Wewer) har hørt vores ønske om et dyrlægeløfte. Det har været undervejs længe, men
er nu ved at være i mål. Det er tæt på at være et valgløfte fra Esbens side.
Nyt fra AR September
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Visionsoplæg om veterinær bæredygtig fremtid og en påmindelse til Ulla Wewer om dyrlægeløftet.
Hvad er Studenterforum?
Studenterforum består af studerende fra SUNDs uddannelser og prodekanen for uddannelse. I
Studenterforum er der en løbende dialog om alle forhold på fakultets niveau, der har betydning for
studiemiljøet, undervisningen og uddannelserne.
Dekanen og fakultets-direktøren deltager også to gange årligt i Studenterforum.
Via Studenterforum uddeles også hvert år midler fra. Ansøgningsfrist d.29 september. Der uddeles
også hvert år midler via Studenterforum. Ansøgningsfristen er d. 29 september. Har du været til noget
fedt med en faglig eller social gruppe på SUND kan du med fordel ansøge om penge til arrangementet
her.
Ansøgningerne bedømmes efter hvordan de kommer flest studerende til gode, så præsenteres de på
studenterforum af Line, hvor det skal være meget kortfattet og hurtigt. Hvis ansøgningen ikke er
overskuelig og efter vejledningerne så er der ikke tid til at gennemgå det.
Nyt fra Studenterforum Maj
Der vil måske ske ændringer på rusturene, de kan optimeres så de bliver så gode som muligt.
Her blev også spurgt ind til dyrlægeløftet, og der er en vision om at nå det til foråret 2017.
Nyt fra Studenterforum September
STUDIEMILJØUNDERSØGELSEN
SUND har det mest psykosociale studiemiljø. SUND er særligt tilfredse med at deltage i faglige og
sociale arrangementer uden for undervisning, studiefælleskabet mv. Esben er sikker på at
studievejledning i fremtid kan understøtte VMF Events ”Studieteknikskurser”.
43,3% af de SUND studerende oplever stress i dagligdagen, og 73,5% op til eksamen. Især egen
forventning giver anledning til stress. Der laves en indsats for at forebygge stress, for de veterinær
studerende er også vist at være de mest stressede på SUND.
Campusområdet: Frederiksberg Campus mindst tilfreds med indeklima og indretning
Administrationens kommunikationsstrategi – strategi over hvordan man skal kommunikere. Synes
RSV at kommunikationen er god? Ellers kan man skrive til Esben.
Forskellige projekter på SUND efter studiemiljøundersøgelsen:
–

Online e-læringsmoduler

–

Mindfullness kursus – pilotprojekt

–

Innovationshub
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–

Diverse el udtag i Tåstrup

–

Garderober på Frederiksberg (IKVH og IVS i gang)

–

Lys-projekt på Frederiksberg
samlet lysplan under udarbejdelse.

–

Cykelskur og cykelskab m. værktøj Tåstrup.

Forslag til nye studiemiljøprojekter:
–

Et sted at afholde smediefest, indeklimaet på Frederiksberg og flere grupperum,
omklædningsfaciliteter i Taastrup.

Organisering til næste Universitets-valg
Hvis Esben bliver spidskandidat til AR så vil han ikke stille op ved de Konservative studerende (KS) i
modsætning til de sidste 3 år. Dette er et spørgsmål om hvor vi i VMF får mest mulige fordele. Han ser
tre muligheder: Studenterrådet(SR), VMF’s egen liste eller Fælleslisten SUND (i samarbejde med de
andre SUND uddannelser).
Matilde Poulsen: Hvorfor SR over KS? KS blev valgt i sin tid fordi de var et alternativ til SR. KS gav
dengang sparring, men nu er de mere udhulet og der er ikke meget sparring længere. Hvis vi bare
gerne vil have en liste at stå på, så er KS ikke længere vejen frem.
Universitetsvalget udløser i alt 1 million. Ved at lave vores egen liste, vil vi få størst udbytte af disse
penge.
Præsentation af post: Studenterpolitisk Ordfører
Ny post i sekretariatet opstillet ved ekstraordinær generalforsamling i foråret 2016.
Posten varetager de veterinær studerendes politiske interesser udadtil. Det er en meget ny post, så
man skal hele tiden spørge RSV om der er opbakning til de ting man agter at gøre. Det kræver
interesse og flair for lobbyisme og politik.
Esben agter at færdiggøre det han startede, hvilket var tilstrækkelig finanslovsfinansiering.
Orientering om arbejdet for tilstrækkelig finanslovsfinansiering af vores uddannelse.
Målet er at komme i deputation i Folketingets Uddannelses og Forskningsudvalg.
En reform af bevillingssystemet er den ”gyldne” mulighed.

4. Update fra SVoH (Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab) 18.50 – 19.20
Fremskridt fra sidste år
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Anne er ny næstformand da Sebastian er trådt tilbage.
Bæredygtig veterinærfremtid 2.0 er nu implementeret, der er nu markant færre dispensations sager,
da der er mere frihed.
Farmakologi havde 80% bestået, og AF2 karaktererne var lige så gode som dem for AF1.
Reeksamensugen i blok 4 er blevet taget i brug. Bl.a. ligger den teoretiske AF2 i reeksamens ugen
ligesom farmakologi vil komme til at ligge der. Det er indført af Peter Holm så man har længere tid til
at læse op i, og vil være et fast tiltag fremover.
Nye regler på vej vedrørende BA-projekt og speciale
Førhen skulle man bestå 160 ECTS for at forsvare sit BA-projekt, men nu skal reglen ændres til 120
ECTS i stedet. Skal godkendes ved dekanatet før den træder i kræft.
Bæredygtig Veterinær fremtid 2.0 samt ny reform
De vil slå de tre institutter sammen og enten have 1 eller 2 institutter
I januar (ved vedtagelse i oktober ) vil vi få nye institutledere. Den der får rollen skal reorganisere det
hele. Der vil komme en underinddeling og under struktur. Vi ved endnu ikke hvordan det bliver helt
præcist.
Som det er nu er der en vision for fremtiden. Vi skal ikke gå ned i niveau, på trods af alle besparelserne.
Vi skal bevare kvaliteten af uddannelsen, for i fremtiden kan det blive nødvendigt at søge til udlandet
for finansiering, da vi ikke selv har så mange midler.
Revision af studieordning: den nye studieordning skal gennemarbejdes, vi har fået 3 pladser til
studerende (helst 2 kandidat studerende og 1 bachelor studerende, kun fra veterinærmedicin). Der
skal laves mange forbedringer! B.la. fleksibilitet til kandidaten. Det skal helst være nogen der ikke
sidder i studienævnet, da de i forvejen har masser af muligheder for at sige deres mening.
Fremtiden for veterinærmedicin
Vi vil opretholde standarden, men vi ved ikke om vi vil søge om den igen. Det kommer bl.a. an på
præsidentvalget i USA om de vil have udlændige til at komme ind i deres land og arbejde.
For at tiltrække studerende fra udlandet vil vi komme til at undervise fag på engelsk. Drømmen er at
man vil kunne få et helt semester i svin på engelsk, da Danmark er kendt for dette felt.
EAEVE – den europæiske akkreditering udløber snart og skal søges igen. Dog er der kommet nye
regler der skal imødekommes. Disse udfordringer vil der blive lagt vægt på, da vi i fremtiden vil være
EAEVE akkrediteret.

5. Fælles spisning – 19.20 – 19.30
6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 19.30 – 20.30
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VMF Event
I den kommende tid vil der være to arrangementer, VETFOKUS d. 22 sep. og allergi aften d. 28 sep. Der
er mere på tegnebrættet.
IVSA – kongres i Østrig ved Leon
IVSA Danmark, 4 fra bestyrelsen var på kongres i Østrig. Det var lærerigt og en stor oplevelse at mødes
med alle de andre afdelinger i verden.
IVSA international – hele bestyrelsen er nedsat af studerende verden over. De mødes ved
begivenheder som dette, og har også SKYPE møder. Nina blev valgt ind som sekretær for en afdeling i
IVSA’s bestyrelse.
Udbyttet ved disse kongresser er kontakter, og at få aftaler om forskellige udvekslinger op at stå.
Opfordring: Hvis du er wildlife interesseret, så kontakt Leon. Der er en masse events du kan deltage i.
Rejselegat: kan søges af alle VMF-medlemmer (da det inkluderer IVSA medlemskab) og man skal have
været ude og rejse inden for det seneste halve år, for at søge det. Når man kommer hjem skal man
fortælle om sin rejse. Næste rejseaften er d.26 oktober.
Spørgsmål: 67th IVSA kongres i 2018 – kan vi holde det i Danmark? Det er en 10 dages lang kongres.
DK er fremgangsland med smertebehandling og Etik, og det vil vi vise medlemmerne af IVSA. Er der
stemning for at vi afholder det?
Konklusion: ja, vi støtter op om dette foretagende.

Undervisningsudvalg
IKVH
Matilde Poulsen: speciale evalueringer, opfordring til at holde mange møder med din vejleder, så i får
forventningsafstemt.
IPH
IVS
Farmakologi er gået godt, lav dumpeprocent. 80% bestod.

Institutråd
IKVH
IPH
Snakkede om institutfordeling, samt hvilke potentialer vi ser at en institutleder skal have – bæredygtig
veterinær fremtid. Samt fordele og ulemper ved et institut eller to.
IVS
Diskuterede bæredygtig veterinær fremtid og håndteringen af dette.
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Diskussion - er det godt med to eller et institut?
For os studerende giver det ikke mening, vi kommer ikke til at mærke det.
NVM - tager til Oslo i morgen. Følg nordiskveterinær mesterskabs hjemmeside og som ugens
dyrlægestuderende.

7. Status yngste årgang – 20.30 – 20.40
Var ikke tilstede.

8. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 20.40 – 20.55
Årgang 11
Skriver speciale og er på deres differentieringer.

Årgang ’12:
Har rotationer så årgangen ser ikke hinanden og der er intet nyt at rapportere.
Der kommer formentlig ikke noget valg af ny årgangsrepræsentant, da der ikke har været nogen der
har bedt om det.

Årgang ’13:
De knokler med MKR.
Ved årgangsvalg blev Line valgt til at fortsætte sammen med Mia B.

Årgang ’14:
Nye årgangsrepræsentanter – Benjamin og Sandra, med Marianne som suppleant.
Lidt hold problemer i speciel patologi, men ellers er det spændende.

Årgang ’15:
Nye årgangsrepræsentanter – Andreas fortsætter sammen med Ole, Monica vil fortsat følge med på
sidelinjen og hjælpe til.
Fagene løber nu sideløbene, det fungere godt, og nu er begge eksaminer skriftlige. Der er blevet skåret
lidt i undervisningen.
9. Eventuelt – 20.55 – 21.10
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Farma-cafe ved Anna Moestrup: godt initiativ, vil gerne arbejde videre med det så det også er der for
årgang 15’. Hun er i kontakt med Monica. Anne vil meget gerne have hjælp fra ældre årgange til at
være der på dagen og evt. hjælpe med det farma de nu bedst kan.
Indbrud på FB's kontor, Lones og VMF’s kontor. Politiet er kontaktet, samt der er en dialog i gang med
driften. Dette kan betyde stramninger af nøgler mm.
Der er blevet indmeldt en del antastninger af piger ved grønnegårdsvej. Hold øje med hinanden, og
hjælp hinanden. Hvis man er ude for noget, så anmeld det! De stjæler fra cykelkurve, men er også set
indenfor på universitetet. Vi skal have en vejledning over hvad man gør hvis der sker noget. Ring 114
hvis du ser noget der ser forkert ud! Vi er så mange studerende, så vi skal passe på hinanden og holde
øje med hinanden.
Medlemsfordele – de biologi studerende får 20% rabat i fjeld og fritid for b.la. at købe fjeld reven
bukser. Hvis der er nogen der gerne vil hjælpe med at indhente tilbud, så meld jer til Marianne eller
VMF.

9

