V E T E R I N Æ R ME D I C I N S K F O R E N I N G
DYRLÆGEV EJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende
Onsdag d. 14.02.2018 kl. 17.15 i A2-83.01
Tilstede: 35
Referent: Cecilie Meldgaard Poulsen
1. Formalia – 17.15
 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt
2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.50
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [8. januar 2018]:
Scienceaftalen: Ved sidste møde blev der talt om samarbejdsaftalen mellem VMF og Science. VMF
havde ikke underskrevet aftalen for 2017, men havde ikke informeret dem om, at VMF meldte sig
ud af aftalen. VMF har derfor set det nødvendigt at betale de 100.000 kr. Science har dog fået en
tidsfrist for et nyt møde, overholdes denne ikke, vil VMF aflevere et skriftligt dokument, hvori det
står, at VMF fremover ikke vil være en del af samarbejdsaftalen. Den aftale der er betalt denne
gang, er tilbageført, hvormed der er betalt for 2017.
Institutrådene er lukket, og arbejdsbyrden ligger primært på undervisningsudvalget. De har som
udgangspunkt ikke behov for flere studerende i udvalget – bliver det for meget arbejde, må dette
meget gerne meldes tilbage.
Holdinddelingen på BA er ved at blive ændret til 24 hold á 7-8 studerende pr. hold på årgangene.
Man kan bytte over på et andet hold, som man derefter vil være på fast; man står derfor ikke i
situationer hvor der dannes nye grupper hver gang. Det kan dog være problematisk med antallet
på hvert hold i enkelte fag, men dette arbejdes der med at finde en løsning på.
Der er kommet overordnede regler vedr. billeder/optagelser af forelæsninger. Det er kun til privat
brug. Man må gerne optage uden at spørge om lov, man må dog ikke tage billeder af dyr. Såfremt
nogle af forelæserne melder ud, at de ikke ønsker der bliver optaget/taget billeder, må der ikke
tages billeder/optages af nogen art under den gældende forelæsers undervisning.
Maillister – der er mange lister der ikke bruges. VMF vil gerne slette RSV-mailen, og fremover ligge
dagsorden på hjemmesiden, hvorefter dagsorden deles på facebook.
Der stemmes om at slette RSV-mailen: Det er vedtaget, at RSV mailen slettes.
Næste RSV møde vil VMF gerne flytte fra d. 5/3 til d. 19/3. Event har et arrangement denne dag,
der stemmes om at flytte RSV mødet fra d. 5/3 til d. 20/3: Næste RSV møde bliver d. 20/3, hvor der i
stedet for sandwich bestilles pizza.
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Næstformand
Update fra DDD
Der er A-vej med DDD d. 16/3. DDD er primært i baren, og der skal bruges hjælp fra nogle fra RSV
og sekretariatet til at stå i garderoben etc. Der vil være nogle konkurrencer i løbet af dagen.
Tilmelding til vagter kommer ud senere, når DDD har udfyldt de vagter de kan.
3. Update fra SUND – 17.50 – 18.05
SUNDrådet har ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges ny formand.
Inden for studenterforum er der d. 5/3 workshop vedr. den nye strategiplan for KU.
4. Update fra Akademisk Råd – 18.05 – 18.15
Ikke noget nyt.
Der er et møde i marts – Esben søger en suppleant til dette møde, da han ikke selv kan være til
stede.
5. Update fra SVH – 18.15 – 18.25
Ikke noget nyt.
Diskussion/debat vedr. engelsk undervisning
Kurser på engelsk – noget vi gerne vil have mere af?

-

-

-

For
Det kan være med til at
gøre SUND mere
attraktiv, kan evt. give
flere samarbejdsaftaler i
engelsktalende lande
Skærper de studerende,
kan give større interesse
ifm. forskning
I starten af studiet ville
det være en god idé, da
det herved bliver normalt
at skulle til
engelsksprogede
forelæsninger
Bacheloren og specialet
skulle kun være mulig at
skrive på engelsk

Imod
-

-

-

Mange bryder sig
ikke om at
forelæsningerne
er på engelsk,
særligt hvis
emnet er lidt
svært i forvejen
I et fag som
anatomi er det
nødvendigt at vi
kan navnene på
engelsk, dansk og
latin
Udbyttet fra
kurserne kan evt.
blive mindre.

-

-

Præmisser
Samme kursus
udbydes flere gange
om året
Det skal være
kliniske kurser
Kompetente
undervisere
Det skal ikke være
kurser, hvor danske
kompetencer er
nødvendigt, f.eks.
anatomi og
retsmedicin.
Kurset skal være af
en vis størrelse
(point til en blok el.
strække sig over et

-

Hvilke kurser?
Anatomi
Førsteårskurser
(primært rød)
Sent i uddannelsen
(primært grønt)
Alle diff. På engelsk
(primært rød)

Hvor meget?
- Hele kandidaten på
engelsk (overvejende
rød)
- Der er nogle
problemer, da
kunderne vil
forvente at man
kan de danske
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helt semester),
omkring 15 ECTS.
Hvis kurset er
engelsksproget, skal
det stadig være
muligt at tage
eksamen på dansk.
Der bør være en
form for kontinuitet

fag- og
lægtermer
- Mindst 30 point
på kandidaten
(primært grønt)
- Nok point til at
udveksling ”giver
mening” (3-6
måneder)
(overvejende grøn)
- Der skal også være
noget engelsk
undervisning på
bacheloren, mindst 1
kursus
- Et maks. på et
semester i løbet
af bacheloren.
(enighed om, at
der skal være et
maks på
bacheloren)
- Klinik egnet/ikke
egnet?
Konklusion: Det kan konkluderes, at der er positiv stemning for engelsk undervisning, dog med visse
forbehold.
6. Fællesspisning – 18.25 – 18.45
7. Ruskoordinatorgruppen søger støtte til T-shirts til rusturene – 18.45 – 19.00
De tre rusture søger i alt 18.072 kr. Dette dækker russer t-shirts inkl. moms samt moms for
instruktør T-shirts. På T-shirts vil der være reklame for VMF i form af VMFs logo på T-shirts. Tshirts gør det bl.a. let for russerne at genkende instruktørerne.
VMF har sat 15.000 kr. af til t-shirts i budgettet, som vil blive givet til rusturene.
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8. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 19.00 – 19.30
Undervisningsudvalg
IKV
Der har ikke været møde endnu.
IVH
Der har ikke været møde siden sidst. Der er dog blevet lavet et spørgeskema ang.
eksamensforberedende kurser som ASPIRI, SupKu etc. Spørgeskemaet forventes at komme ud inden
for de kommende uger.
INPUT
INPUT er den veterinære virksomhedsmesse arrangeret af studerende, hvor diverse
dyrlæger/virksomheder bliver inviteret til at have en stand.
Vil man gerne være med i INPUT, kan de kontaktes på input@studmedvet.dk.
Første møde er d. 6/3.
Event
Event har holdt en del arrangementer for nyligt, bl.a. suturaften, som kommer igen til foråret, besøg på
den blå planet, siriusaften samt kvægaften med Boehinger Ingelheim.
Af kommende arrangementer er en praktisk akupunkturweekend samt ”Mød veterinærindustrien”.
Derudover er flere idéer på tegnebrættet, bl.a. en hospitalsrundvisning i Taastrup, et oplæg med Kim
Rasmussen fra Knuthenborg, samt en suturaften + skillslab.
9. Status yngste årgang – 19.30 – 19.40
Der er intet nyt, det går ganske fint.
10. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 19.40 – 19.55
Årgang ’13: Ikke noget nyt, lidt sene skemaer på hestediff. Der har lige været et OneHealth
kursus på 3 dage, hvor der var dårlig koordinering ud til de studerende ang. hvornår de skulle
have det, da det køres to gange om året. Retsmedicin til sommer er flere forvirrede over – de
har det på bacheloren, og igen sidst på kandidaten? På kandidaten er det dog en udvidet del,
hvor du har kompetencer fra kødkontrol, og dermed har bedre viden ang. dyrevelfærdsdelen af
kurset.
Årgang ’14: Spredt ud lidt over det hele, er i gang med de forskellige rotationer.
Rotationsansvarlig på A får mange spørgsmål, som folk selv burde kunne finde svaret på,
hvilket giver et pres på rotationsansvarlig. B har det godt, der er ikke de store problemer.
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Tonen i Taastrup synes ikke at være et stort problem. C har problemer med studiekort og
adgang til nogle af dørene, men det kan rotationsansvarlig ikke gøre noget ved. Samme
problem ses ved rotation D.
Årgang ’15: Der har været nogle problemer med holdene i spec. pat og BKT store dyr, hvor der
var øvelser begge steder på en gang grundet holdbytte. Mange tænker at vente med at melde
sig på kandidaten – der kommer noget information til årgangen fra studievejledningen ang.
dette.
Årgang ’16: Stille og roligt, lidt problemer med et skema der kom sent.
11. Eventuelt – 19.55 – 20.10
Alle med en RSV post skal komme til RSV, og der skal dermed ikke lægges arrangementer på de
fastsatte RSV datoer. Datoerne kan ses i VMFs kalender på
http://www.studmedvet.dk/?page_id=2438.
IVSA Global har kongres til sommer i Krakow i Polen. Tilmelding er åben nu frem til d. 13.
marts. Det kommer til at ligge i august. Prisen er 400 Euro – det er IVSA Globals
generalforsamling. IVSA støtter gerne alle medlemmer der tager afsted.
Der afholdes et arrangement der hedder ”forskningens døgn” primært i Taastrup, både på
hospitalet og i City 2. De mangler nogle studerende, der kan vise forskellige aspekter af
forskning. Det er d. 21. april fra 10-14. Det er primært kandidatstuderende eller 3. års
bachelorstuderende.
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