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

RSV-møde

RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Torsdag d. 31/05 2018 kl. 17.15 i A1-01.14
Tilstede: 17
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 – 17.45
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [8. maj 2018]:
Kulturnat d. 12. oktober – har man et fedt bachelorprojekt eller kandidatspeciale, som man vil vise
en poster omkring, kan man gøre dette. Det kunne f.eks. også være en poster fra IVSA el. lign.
Sundrådsmøde: De vil gerne lave ”gå hjem” møder, med et digitalt perspektiv. Vi skal være bedre
rustede til den verden, der er efter vores uddannelse. Det er meget bredt mht. emner, har man
idéer, kan man skrive til Camilla Kallehauge. Idéer fra sekretariatet er bl.a. telemedicin.
DDD er i gang med en innovationsworkshop i september. Det skal handle om hvordan man starter
sin egen biomedicinvirksomhed – evt. kunne det være en fordel, hvis det var ”hvordan starter man
en virksomhed”.
Næstformand
Update fra DDD
Stor opbakning til DDD årsmøde – der er allerede flere tilmeldt end der er brug for. Der bliver
fordelt pladser efter årgang (kandidatstuderende er foretrukket), samt ansøgning. Man får besked
om en plads senest d. 1. august.
3. Update fra SUND – 17.45 – 18.00
Studiemiljøindsats – psykosocialt vil SUND gerne lægge fokus på den nye 1. års studerende,
hvor det skal gøres mere klart hvilken uddannelse de er i gang med, hvordan forløbet af denne
ser ud og hvilke valg de skal tage i løbet af uddannelsen. Digital studiemiljøindsats er at der
kommer nyt KU net. Der skal ikke være tvivl om hvordan man finder rundt inde på vores
uddannelsesside.
Vi har fået 110.000 kr. fra SUND.
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4. Update fra Akademisk råd – 18.00 – 18.10
Der var møde d. 29. maj. Dette var et møde med mange punkter der var mest interessant for
forskerne. Der var en status fra uddannelsesrådet for Folkesundhedsvidenskab. Der er 10
forskere i rådet, som vælges efter en fordelingsnøgle. SUND har fået centre, som har en
observatørplads lige nu. SUNDs 3 centre får en valggruppe for sig selv og skal vælge 1
repræsentant. Rådet og dekanen vil gerne holde fast i fordelingen 2:1 mellem forskere og
studerende, så dermed skal der vælges seks studenterrepræsentanter fra 2019 og fremover.
5. Update fra SVH inkl. workshop– 18.10 – 18.50
SVH præciserede, at adgangskravene til rotationer først gælder fra blok 3 2019.
Man kan ikke foretage holdbytte det første år/1. semester. Studielederen skal følge op på, om
man kan bytte hold i 1. blok/1. semester.
Der blev set på en afrapportering fra en MKR arbejdsgruppe, hvor hovedpointerne var
følgende:
-

De kursusansvarlige vil ikke lave om på eksamenstypen pt.

-

Der skal være en introduktionsaften for 3. års bachelorstuderende.

-

Der vil blive forelæsninger i MKR om fredagen.

-

Der arbejdes med et pensum-overload – man prøver at justere ned, så de studerende
anbefales at læse 80 siders pensum pr. 3 timers forelæsning

-

Der arbejdes med eksaminer og læringsmål for at præcisere, hvad det er man skal få ud af
MKR.

-

Store husdyr 9 x 3 essayspørgsmål – dette laves om til 12 x 2 essayspørgsmål.

-

Mindre husdyr eksamen har kørt med negativ notation, hvor der trækkes et point pr.
forkert svar. Dette fjernes fra næste år, hvor der korrigeres for, at man kan gætte sig frem
til svaret.

-

IKV har holdt et eksamensseminar ang. ”det gode eksamensspørgsmål”.

-

Der er forsøgt lavet et alignment mellem BKT og mellem store og små dyr.

-

De har prøvet at tilpasse øvelsesforløbet så godt som muligt. Øvelserne kan ikke
komprimeres yderligere. KUM mindre husdyr skal vare 3 uger, tilsvarende for KUM store
husdyr og KIR tek.

-

Eksamener bør/kan ikke rykkes. Det kan ikke lade sig gøre at lægge eksamener før kurset
er afsluttet, og de vil ikke inddrage mellemuger.
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-

Ifølge underviserne er de studerende på Almen Klinisk Praksis familiedyr fagligt godt
rustede til at være på hospitalet.

-

Konklusionen blev, at MKR gør det bedst muligt på nuværende tidspunkt.

MKR:
Mismatch mellem rotationernes forventning til de studerende der kommer ud af MKR, og hvad
de studerende lærer. Det kan stresse de studerende, at de er nødt til at bestå MKR mindre
husdyr, for at kunne starte på f.eks. AKP-FD (Almen Klinisk Praksis FamilieDyr).
Diskussion om forventning om adgangskrav til rotationer:
Det er svært at opnå adgangskrav lige nu, fordi MKR er så tungt et fag. Hvis man kunne lette
MKR lidt ville adgangskrav være fair, når man vidste de var mulige at indfri. Vil det have en
effekt på de mennesker der er gået i gang med rotationer? Nej for eksamensresultater skal
foreligge inden rotations-start, men tvivl ligger ved om de kan nå at skrive resultaterne ind.
Rotationskapacitet – hvis du dumper en MKR skal du ikke i gang med dine rotationer før den er
bestået efter blok 3. Det kan have en effekt på plads i den anden ende, da du vil blive forsinket
med en blok, og vil skulle følge sin sidste rotation sammen med årgangen under som da vil
have været igennem MKR eksaminerne. Dette er i tilfælde af, at man altså består sin reeksamen
efter blok 3.
Dermed vil nogen blive presset til at vente med deres rotation, indtil de har bestået MKR, så
der skal sørges for en jævn belastning, så der også ses fuld booking på blok 1 og 2.
På junimødet kommer der forslag, senere kommer der afrapporteringer fra
undervisningsudvalget, og senere tages valgene om, hvad der skal være i de nye
kursusbeskrivelser. Ændringer træder i kraft i september året efter.
6. Fællesspisning – 18.50 – 19.10
7. Ansøgning om midler til konference om uddannelse v. Camilla Kallehauge – 19.10 – 19.25
AMEE (Association for Medical Education in Europe) er en konference fra d. 25.-29. august, der
vil fremme gode kliniske uddannelser.
Det foregår med heldagsprogram med symposier, poster-sessions og workshops. Det er hårdt
arbejde med minimal personlig vinding. Der vil blive aflagt rapport ved første RSV efter turen.
Denne konference er en god investering for veterinæruddannelsen, da vi nu gennemgår en
studieordningsrevision, hvilket er et stort emne på konferencen, og der kan hentes en masse
information og inspiration hjem. Målet er, at vi i fremtiden kan sende flere
studenterpolitikkere afsted, ønskeligt betalt af studienævnet. Tilbud om hvem der sendes
afsted er blevet givet til alle studenterrepræsentanter i vores Studienævn, alle studerende i
studieordningsrevisionsgruppen samt alle studerende i VMFs sekretariat.
Studienævnet har givet 12.000 kr., der ansøges om 11.000 kr. fra VMF.
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Da der er under 20 personer til stede til mødet, er RSV ikke beslutningsdygtig, hvormed
sekretariatet sidder med beslutningen. Der er dog positiv opbakning fra RSV.
Afstemning om midler: Det er vedtaget.
8. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 19.25 – 19.55
Undervisningsudvalg
IKV
Der er ikke sket så meget siden sidst, der er møde igen d. 12. juni.
IVH
Ikke tilstede.
Event
Der er holdt 20 arrangementer siden september.
I dag var der AF prøvespot – det var rigtig godt.
IVSA
Der blev holdt Dogwash – 56 hunde blev vasket og fik klippet klør, IVSA indtjente 7800 kr. inkl,
kaffe og kagesalg. Pengene doneres til Hundens Bedste Ven under DKK. Pengene kan næste år
doneres til en anden organisation.
Næste arrangement er Artemis-aften. Der blev uddelt legat til fortovscafé. Der fortælles fra
modtagerne om deres rejse. Der kommer et oplæg fra Kruuse udvalget, samt et oplæg omkring
Kongress/Symposium deltagelse.
IVSAs hjemmeside opdateres med vigtige datoer – både globalt og hvad de her i Danmark har
af arrangementer, ansøgningsfrister til legater etc.
Verdenskongressen for smådyrsdyrlæger holdes i år i Singapore. De søger IVSA frivillige – alle
der er medlem af VMF, er medlem af IVSA. Det er d. 25-28. september. Der er ansøgningsskema
på hjemmesiden. Man bliver udvalgt afhængig af antallet af ansøgere.
Texas-exchange – 10 deltagere, værter fra d. 5.-15. juli, tur til Texas d. 6.-16. august.
Af kommende begivenheder er IVSA Global Kongres i Krakow, samt rejseaften i blok 1 med
uddeling af rejselegater, hvor der uddeles ca. 20.000 kr. i alt. For at søge, kan man finde krav på
hjemmesiden. Ansøgningsfrist kan ses på hjemmesiden samt facebook.
Der skal laves nyt design til T-shirts – der lanceres en konkurrence, hvor man kan vinde
gavekort til Academic eller Frederiksberg Shoppingcenter. Vinderen er den af det bedste
design.
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9. Status yngste årgang – 19.55 – 20.05
God kommunikation med forelæsere. Sidste forelæsning i dag, og prøvespot ved Event i dag,
hvilket var super godt!
10. Up-coming fra øvrige årgangsrep. – 20.05 – 20.25
Årgang ’13:
Det går godt, biomedicin er trætte af larm ude ved plænen. Der er taget fat i en skole, men de
mente ikke det var deres elever.
Årgang ’14:
Intet nyt.
Årgang ’15:
Der skrives bachelor.
Årgang ’16:
Læser farma.
11. Eventuelt – 20.25 – 20.40
Der er et agency i UK, som gerne vil hjælpe med jobs i England til færdiguddannede dyrlæger.
Der er reklameret om det på hjemmesiden (fanen Færdiguddannet) og facebook.
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