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. 19.09.2018 i A2-70.04
Tilstede: 50
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 – 18.00
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [31. maj 2018]:
Kulturnat d. 12. oktober:
Der skal bruges en masse stud.med.vet til opgaver, hvor universitetet præsenteres for de
besøgende. Er man interesseret, kan man skrive til akna@sund.ku.dk for at høre mere og for
tilmelding.
VMF tasker:
Vi har ikke flere tasker! Vi er ved at bestille dem, de vil indgå i næste regnskabsår, grundet
der i år ikke er flere penge i budgettet til dem.
Input d. 4. oktober:
VMF har en stand. Vi kan godt bruge noget hjælp en time eller to – skriv til
vmf@studmedvet.dk
Beslutning:
Uddannelser rundt i verden skal akkrediteres. Formanden har valgt en til
akkrediteringsbesøg i uge 45 i London, det blev Steffen From, som blev valgt.
Undervisningsdag d. 25. januar:
Der skal her diskuteres, hvordan studiet kan optimeres sammen med de kursusansvarlige.
Man får et indblik i den nuværende studieordning og kan snakke om den kommende
revisionsproces. Er man interesseret kan man tilmelde sig på følgende link:
https://vetschool.ku.dk/om/undervisningsdag-25-januar-2019/
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Vedtægtsændringer:
Vi vil gerne ændre nogle af VMFs vedtægter.
-

Omstrukturering af arbejdsopgaver i sekretariatet, og dermed poster.

ÆNDRING – posten: menigt medlem nedlægges. Forskel til nye fordeling af poster: En
formand, en næstformand, en DDD ansvarlig. Næstformanden kan hjælpe den DDD
ansvarlige og formanden, hvis der er brug for det(således arbejdsbyrden kan fordeles lidt
mere). Der er stadig to kasserer; hhv junior- og en er senior-kasser, som sidder 2 år af
gangen. Junior oplæres af senior og bliver selv senior året efter. En sekretær, en
sundrådsrepræsentant, en informations og web-ansvarlig posten opdeles i 2: KaMa og
SoMe. Pt. er der to infoansvarlige, som er på en 2-årig post. Den vil vi dele ud til to 1-årige
poster, som deles op i Kanyle + mails (KaMa), samt en der står for sociale medier (SoMe).
Udvalgskoordinator posten forbliver som normalt. Campusrepræsentant udvides til også at
deltage i Studenterrådet, foruden Campusudvalget. Posten som næstformand i SVH forbliver
som førhen (observatørpost).
Bedre definition af, hvordan beslutninger tages i VMF (§ 17)

ÆNDRING – vi har haft forskellige problemer, som har givet længere beslutningsproces,
hvorfor VMF kommer med et forslag til at ændre beslutningstagelsesprocessen.
Et eksempel: Ansøgning om t-shirts til rusturene har før skulle på RSV førend det blev
godtaget – kan vi ændre på dette, kan vi gøre det nemmere. I og med RSV er øverste
bestemmende årgang (og RSV består af de antal VMF medlemmer der dukker op, kan der
opstå visse uhensigtsmæssige situationer, hvor VMF ikke kan gøre noget). Fx: I princippet
kan f.eks. hele årgang 14 komme til RSV og stemme for, at deres årgang skal have 30.000
kr. til årgangsfest, og er de et flertal til RSV, kan de få det igennem, uanset VMF sekrateriat
og VMF kassererne, da RSV har øverste beslutningstagelse. Vi vil gerne sørge for, at
kassererne har mere indflydelse på sådanne økonomiske beslutninger.
Hvordan kan de løses?
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-

Rusturs t-shirt skrives ind i budgettet – fast udgift der budgetteres med hvert år.

-

Vi er ikke beskyttet af et absurd scenarie hvor nogle kan komme og ansøge om store
pengesummer – kassererne er beskyttet af, at GF er øverste myndighed, og da de har
vedtaget budgettet, kan kassererne henvise til dette budget.

-

§ 17 stk. 4, RSV skal spørges om godkendelse, hvis der skal udbetales penge der ikke er
budgetteres med. Denne paragraf begrænser sekretariatet i at lave hurtige beslutninger.
o RSVs samtykke skal indhentes.
o VMF har et budget, men et budget skal ikke nødvendigvis overholdes.
o Den nuværende model er rimelig fleksibel.
o Beslutningskompetencen kan lægges til sekretariatet, så man kan tage hurtigere
beslutninger.
o Et fast beløb – alle forespørgsler om et beløb over xx kr., skal tages op ved større
forsamling.
o De fleste budgetter (inkl. VMFs) har ”uforudsete udgifter” – den er tiltænkt ting
der ikke budgetteret med.

§17 stk. 3:

Hvorfor vil vi ændre vedtægterne?
Vi vil ændre denne vedtægt, da det er udefineret hvad der ikke kan tåle opsættelse, til RSV
kan tage beslutningen. Sekretariatet står blot for den daglige administration, en bestyrelse vil
kunne tage beslutninger.
o Eksempelvis kan ansøgninger om penge søges på et morgenmøde (som vil blive
lavet om til åbne bestyrelsesmøder, med en tilgængelig dagsorden, hvor man kan
komme og ytre sin holdning som mening medlem af VMF), et eksempel er
ansøgning om penge til rusturs T-shirts.
Hvordan?
Placering af ansvar på VMFs bestyrelse, som vil kunne afsættes af Generalforsamlingen,
hvis de ikke finder deres bestyrelse tilfredsstillende.
Morgenmøder hver onsdag kl. 07.00 vil blive til åbne bestyrelsesmøder, med en tilgængelig
dagsorden, så man kan komme og ytre sin holdning
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Næstformand
Update fra DDD
I næste uge er der DDD årsmøde – første årsmøde, før har det kun været GF. Der
kommer måske nogle strukturændringer i DDD. Der er mulighed for at networke til
årsmødet.
3. Præsentation af poster – 18.00 – 18.20
Nuværende poster i sekretariatet præsenteres. De forskellige poster i vores underudvalg kan
ses på vores hjemmeside.
4. Præsentation af Studenterrådet – 18.20 – 18.35
Studenterråd: studenterpolitisk, samler alle faglige foreninger og fagråd, som har
repræsentanter i studienævnet og Akademisk Råd. Der laves meget koordinerende arbejde –
det primære arbejde er at hjælpe med at være en god faglig forening. Har man noget man
gerne vil ændre, er Studenterrådet der.
Studenterrådet har en kampagne om at handle – de har workshop d. 27. september.
Studenterrådet skal ud i en strategiproces. Dette skyldes, at de er i en form for identitetskrise
– hvad skal Studenterrådet bruges til, hvad skal Studenterrådet kunne?
Der er GF d. 27. oktober.
Skriv til Ida fra Studenterrådet, hvis man har nogle spørgsmål eller ønsker at deltage/ændret
nogle ting på studiet. (telefon: 50 52 09 53, IKBJ@SRKU.dk)
5. Update fra SUND – 18.35 – 18.45
Der har været sygdom, intet nyt.
6. Fællesspisning – 18.45 – 19.05
7. Update fra Akademisk Råd – 19.05 – 19.10
Sidste møde: et punkt på dagsorden; der blev diskuteret ved sidste AR, er at institutrådene er
blevet afviklet i løbet af det seneste år. Hvilket organ skal der være på SUND for at sikre
tilstrækkelig studenter- og personale inddragelse i beslutningerne, som man før tog op med
institutrådene? De to ting de studerende sagde, var, at man var glad for de modeller der er på
veterinærmedicin og farmaci mht. undervisningsudvalgene. Denne model til man udbrede til
medicin og andre uddannelser.
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8. Update fra SVH – 19.10 – 20.00
Principperne for SVH-arbejdet i 2018 er stadig:
- Bred medlemsinddragelse i idéudvikling, drøftelser og beslutningstagning.
- En studentergruppe, der tager initiativ, sætter dagsorden og bruger sin indflydelse.
•

[Orientering] Hvad er studienævnet (inkl. præsentation af poster)
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyvidenskab er en demokratisk organ med det
overordnede ansvar for tilrettelæggelsen (og afviklingen) af Bacheloren og Kandidaten i
Veterinærmedicin samt Kandidaten i Animal Science.
Optag, kurser, eksaminer, dispensationer.
Studienævnet består af en 50/50 fordeling af undervisere og studerende.

•

[Orientering] Nye studenterinitierede tiltag i SVH siden sidst
Når man omlægger en skriftlig eksamen om til mundtlig, skal de tilmeldte der skal til
mundtlig eksamen i stedet for skriftlig eksamen, have tilsendt et ark over, hvorledes den
mundtlige eksamen forløber.
Differentieringsstuderende:
Studielederen skal have dialog med studieadministration om studienævnets beslutning. De
studerende skal kunne eftertilmelde sig til forårs- og efterårsdifferentieringsholdene i de
respektive SUND eftertilmeldingsperioder, således der kan undgås at der er ”tomme”
pladser på et diff. hold. Det er det vægtede BA-karaktergennemsnit, som i forvejen anvendes
ved selektion ifm. overbookede differentieringer, der afgør, hvem der får pladsen.
Dette betyder, at får man en plads på en differentiering, men vil man på udveksling i
udlandet, vil pladsen forblive tom og ikke udnyttes af studerende. De tomme pladser skal
gerne udnyttes. Man kan tilmelde sig i eftertilmeldingsperioden 2 uger før differentieringen
starter, og dermed fyldes pladserne ud.

•

[Orientering og drøftelse] Igangværende Kursusbeskrivelsesrevidering 2019-20
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Grønt = er sket, gult = sker nu, rødt = sker i fremtiden.
Oversigt over initiativer:

Minkområdet er mere eller mindre klaret.

På besætningsdifferentieringen er der 4 uger, hvor man selv kan vælge hvad man vil
af projekt. Her kan man have minkundervisning i de 4 uger. Desværre er det kun
studerende på besætningsdifferentieringen der kan følge de 4 uger med mink.
Ændringen betyder, at der bliver lavet et kursus med minkbesætningssundhed for
relevante KU-studerende, der ønsker at deltage i kurset.
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Besætningsekskursioner

Krav: Et antal studerende skal ud og se en fjerkræsbesætning(min. krav for akkreditering). Man har
et ønske om, at der skal indlægges en kvægekskursion på BA. Underviserne har foreslået BKT store
husdyr eller besætnings- og folkesundhed. De studerende foreslog epidemiologi. Det er endt med, at
der arbejdes videre med en ekskursion i epidemiologi. Fjerkræsbesætning skal der muligvis også
laves en ekskursion til – det fremgår ikke af referat, men en af de to svineekskursioner i etik skal
evt. være en fjerkræsekskursion.
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Strukturering af BA år 3

Første halvår er meget hårdt, blok 3 laver man ikke så meget udover BKT. Noget af
belastningen fra første halvår skal over i blok 3.
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BA projekt forbliver i blok 4 – der skal være 5 fulde uger til at skrive BA projekt,
hvor man næsten ikke har anden undervisning
Vil gerne strække kurset med spec. Pat og fjerkræ praktisk del, så de studerende kan
have flere obduktionsøvelser. Der er ikke obduktionsøvelser i blok 1 og 2, men kun i
blok 3 og 4.
Husdyrernæring bliver i blok 1 – de har på nuværende tidspunkt problemer med
undervisning i både spec. Pat og husdyrernæring i ferier og mellemuger, og det er ikke
muligt for dem at rykke rundt på det. Kan øvelserne strækkes ud? De studerende der
har haft 1. semester siger, at de vil have mere flyttet til et andet sted.
Når man afleverer BA projekt har man tid derefter til avl/retsmedicin, og
efterfølgende læse 1 uge til eksamen i spec. Pat og fjerkræ, går til spot-øvelser, og et
par dage efter kan man have BA forsvar. I stedet for intensivt kursus i retsmedicin, er
der tid til at dele det hele lidt mere ud.
Mht. torsdagsøvelser: indtil blokuge 5 eller 6 i blok, eller alle uger op til BA forsvar.
Der kan evt. laves flere torsdagsøvelser i spec. pat.
Der er 1 uge i løbet af blok 1+2, og 4 dage med fjerkræ. I blok 3 har man
opsummerende dage med Elvang og Louise, og 2 dage med fjerkræ.
Nogle af de dage i blok 1+2 bliver flyttet til blok 4 – de studerendes tanke med dette
skift er, at alle studerende skal have øvelser i blok 4. Det skal spredes ud, så der er
øvelser i blok 4. Det vil ligge sammen med avl/retsmedicin, og måske mens man
skriver BA projekt – kan være et forstyrrende element, mens man skriver BA projekt.
Er det noget der er muligt, eller vil man hellere kunne fokusere på BA projekt? Det
kan blive meget forstyrrende, at man skal ned og f.eks. obducere hest. BA projekt er
en træning til speciale, så det ville være forstyrrende at skulle fokusere på andet også i
den periode. Skal vi hen mod, at der er 7 dage efter BA aflevering med en form for
SITUS uge, eller der er ”torsdagsøvelser” i den uge mellem BA og eksamen?
Dilemma: vil man helst have at der er lidt øvelser med et 5-ugers BA projekt, eller der
er 4-4½ uge, med ren undervisning før eller efter?
Kommentar:
God idé med en SITUS uge efter BA projekt – indtil da kan øvelserne være frivillige
under BA projektet.
Man skal passe på med at fjerne for mange øvelser, da de er gode til at hænge teorien
op på.
Der er torsdagsøvelser hele blok 1+2.
Kvalitetssikring af praktikophold
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MKR

Der er en stor ubalance mellem det faglige udbytte fra de to MKR kurser.
Når man har en forelæsning på 3 timer, kan underviseren max forvente at stoffet kan
dækkes af 30-40 lærebogssider, svarende til 4 forberedelsestimer, da den studerende
forventes at læse 10 sider/time.
De studerende får en overfladisk indlæring, da ambitionsniveauet er absurd højt. Vi
lærer en masse udenad, kan ikke overskue hvad der skal ud af pensum og prøver at
lære tingene ud fra underviserens slides. Denne indlæring er underviserne heller ikke
interesseret i, og de er ved at forstå, at vi alle får mindre ud af det, hvis der er for høje
krav.
Det er smådyr-fagene (MKR og BKT) der ikke kan finde ud af sideantal ift.
undervisningerne. MKR mindre husdyr har ikke haft en politik, det har store husdyr,
de har haft 80 sider pr. forelæsning – 220 forberedelsestimer for faget, men er blevet
rettet væsentligt ind. Da det ellers har givet problemer ift hvornår skal man forberede
sig til KUM og KIR?
•

[Drøftelse] Hvad vil du have SVH skal tage op?
Hvilke initiativer skal de studerende tage i Studienævnet – skriv en mail til SVH, hvis du har
en idé.
Tjek op på de forskellige andre fag ift. hvor mange sider de oplyser som pensum pr.
forelæsning.

•

[Orientering] Nyt om det veterinære studieordning og anden uddannelsesworkshop
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Grøn = studienævn siger ja med tilføjelser
Rød = gå hjem og tænk over det igen
Skal styrke kommunikationsevner, den nye struktur skal være semesterstruktur, med den
tilføjelse, at der skal være kursusprogrammer der sikrer de studerende løbende evalueres, og
har eksaminer eller løbende tests der kan give ECTS point, så de studerende ikke skubber en
stor læsebyrde til slutningen af semesteret, samt de får feedback ift. læringen.
Placering af reeksamener skal være mere fleksibel.
Semesterstruktur har mere fleksibilitet end blokstruktur.
•

[Valghandling] Nye medlemmer til Styregruppen for den veterinære studieordning
Der er til RSV d. 19. september 2018 valgt tre nye medlemmer; Sabina Melisa Brinck, Bjørg
Skovmand Helstad og Helena Klamer.

9. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 20.00 – 20.30
Undervisningsudvalg
IKV
Ingen tilstede.
IVH
Der er blevet evalueret sidste halve års fag – snak om valg af nye censorer og kort om
studieordningen. Til næste møde snakkes der om hvordan man kan lave grupperne bedre fra
undervisningens side af. Der er nogle der kunne tænke sig at undervisningen streames, dette
tages op til næste uge.
Event
Event i studieår 17/18 haft forskellige arrangementer, bl.a. zoonose aften, krybdyrsforedrag,
suturaften, besøg på Hørsholm Hestepraksis, Sirius aften, kvægaften med Boehringer
Ingelheim samt andre events.
Af upcoming events er der et par stykker der er planlagt:
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-

Temaaften om håndtering af stress d. 20. november. Mere info kommer snart.

-

Anatomi og fysiologi aften for 1. årgang med henblik på gode studieråd, bøger mm.
Dato kommer snart.

Er man interesseret i at være med i VMF Event, skal man være medlem af VMF – man kan
finde Event på Facebook samt skrive en mail – kontakt over Facebook foretrækkes.
Hvis man er interesseret i events fra VMF Event, kan man komme med til de forskellige
arrangementer, så længe man er medlem af VMF og har gyldigt klistermærke.
IVSA
Rejseaften d. 24/10
Rejselegater uddeles, der er åben for ansøgninger til d. 6/10. Reglerne kan læses på IVSAs
hjemmeside.
Generalforsamling 22/11
IVSA deltager også til INPUT d. 4/10.
Kongres med IVSA global i Polen, der var mange generalforsamlinger, meget fagligt-,
kulturelt-, socialt-indhold på kongressen.
Medlemskontingentet til den globale IVSA som betales årligt, stiger lidt i pris.
Tilmelding til næste exchange – turen går til Grækenland. Ligger i mellemugen. Tilmelding
på facebooksiden. Der kommer en senere exchange til Budapest.
10. Status yngste årgang – 20.30 – 20.40
Det går godt – der har ikke været nogle klager endnu – de har måske ikke opdaget at der er
årgangsrepræsentanter endnu. De har oprettet facebookgruppe for årgangen.
11. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 20.40 – 21.05
Årgang ’13: det går fint, nogle laver speciale, andre på differentiering.
Årgang ’14: på rotationer, spredt ud. Der er ikke kommet noget ind fra rotationsansvarlig.
Billeddiagnostik og akutvagter: studerende i Taastrup føler ikke de har fået lov til at lære
tingene. De skal selv spørge om de må udfører procedurerne – der er lidt mismatch mellem
hvad man skal og hvad man gerne vil, og så skal man spørge om man kan komme til at gøre
det. Har fået differentieringer i dag – og så ikke alligevel. Det er skrevet ind, men deadline
er 1/10, nogle har fået svar, andre har ikke.
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Årgang ’15: det går godt, er delt ud på fem hold. Folk kan stadig ikke huske årgangsmailen.
Der er valgt nye reps.
Årgang ’16: Der sker ikke så meget, der er valgt nye reps. Lidt træt af skema i ferier og
mellemuger, men dem der skal have øvelse, har ikke opdaget det endnu.
Årgang ’17: der er sket store ting – Bjørg var ene årgangsrepræsentant det meste af sidste
år, da den anden droppede ud uden at sige det. Der er valgt nye, så der nu er tre. Vi døjer
med skemaet, som ikke passer. Folk glemmer der er en årgangsmail.
12. Eventuelt – 21.05 – 21.20
INPUT – d. 4. oktober. Ville være godt, hvis nogen kunne møde kl. 7 og hjælpe med at stille
op – der er morgenmad og kage. Kontakt Signe Leth ved interesse (input@studmedvet.dk)
INPUT er en virksomhedsmesse i starten oktober hvor veterinære virksomheder er inviteret,
det afholdes i Marmorhallen. Det er fra kl. 11-14 messen foregår, hvor man kan snakke med
de forskellige virksomheder. Der er konkurrencer, slik, merchandise og gaver. Har man
ekstra tid, er det meget påskønnet om man kan hjælpe en time eller to ved VMF’s stand til
Input– skriv til vmf@studmedvet.dk. Man skal hjælpe med forskellige spørgsmål og hjælpe
Newshour – kort oplæg fra bachelor, speciale og PhD. Senere er der oplæg fra forskellige
virksomheder om aftenen, hvor der er påkrævet tilmelding og der serveres mad.
Fester på Rådet – første A-vej var der fest på Rådet; det må man ikke. Der er skrevet ud til
alle foreninger på Rådet.
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