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

RSV-møde

RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag – 03/12/19 – kl 17.15 – A2-70.03
Tilstede:
Referent: Caroline Ignatz Hinrichsen
1. Formalia – 17.15
▪ Godkendelse af dagsorden: Ja
▪ Godkendelse af referat fra GF: Ja
2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.40
Formanden
- Galla: tak til alle der kom, både VIP og alle andre.
- Fakultetsdirektør er klar over skimmel i kælderen på hospitalet, dette
prioriteres højt og der arbejdes på at have en handleplan klar ved udgangen af
året.
- Studiepræsterne: under halvdelen på RSV ved hvem det er. Årgansrepper må
gerne melde ud til hver årgang at tilbuddet eksisterer. Studiepræsterne kan
hjælpe med en samtale om bla. Stress. Godt sted at starte i forhold til psykolog,
og er et gratis tilbud.
- Sciencerådet: endnu engang forhandlinger med dem. Vi er i gang med en ny
aftale. Ikke behov for økonomisk støtte fra VMF til sciencerådet. Dog støtte til
tværfakultære arrangementer på campus.
- Univalg 19: tirsdagscafé. Der var ikke så mange, men det var fint. 18,1 % stemte
til UNIvalg på hele KU. 24,7 % af VET stemte. Fredsvalg ved VMF. Der bliver
trukket lod om kopper onsdag d. 4. december.
- EAEVE: akkreditering af veterinærskoler, genakkreditering sker i blok 3, 30/303/04. Dette ligger midt i eksamensperiode. Årgangsrepræsentanter melder ud
til hver årgang om der var nogle studerende, der vil deltage. Dette er et aflønnet
job. Ved interesse skrives der til VMF. Der skal bruges 7-8 per dag, og maks to
per årgang.
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Næstformand
-

Tasker: VMF får nye tasker til salg fra Haglöfs. Sponsor er tryg, de har sponsoreret
18742,5 kr. 60 tasker bliver lavet. Tasken koster ca 345 kr. Forventes klar til salg
midt december – sælges i kontortid.

Update fra DDD
Ideer kommende events:
- Hvis man har nogle ideer til events som kan arrangeres sammen med DDD, så
skriv til DDD ansvarlig Mikkel.
- DDD, ADO go FDF har visionsmøde. Hvis man har noget man vil have med, så
skriv til DDD-ansvarlig Mikkel
- Snart-kandidat-dag, senest tilmeldning d. 4/12.
- Hvis man har noget i forhold til DDD, så skriver man til DDD-ansvarlig, Mikkel

3. Update fra SUND – 17.40 – 17.50
- Tak til folk der stemte til univalg. Det egentlig arbejder starter d. 7. december.
Der arbejdes især på stressfri uddannelse.
4. Update fra SVH – 17.50 – 18.00
- MKR store husdyr: Der arbejdes med en masse evalueringer. Studienævnet
har læst evalueringerne. Nogle har haft eksamen uden at have haft KUM:
fremmødte til RSV med eksamen, har ikke haft problemer med det. Det har
været en fordel for nogle der har haft KIR tek inden eksamen. Dumpeprocenten
skulle være næsten halveret i år.
•

Studienævnet er ved at gennemarbejde om eksamensformen og
undervisningen skal fastholdes som den er nu, eller om det skal ændres
igen.

•

Nuværende forløb: 10 uger store husdyr med eksamen i de sidste uger.
9 uger med mindre husdyr + Kir med 3 ugers eksamen

•

Forslag: 16 uger med KIR afviklet løbende og herefter 4 uger (2 uger til
Store husdyr og 2 uger til Mindre husdyr eksamen).

•

Umiddelbart ikke stor opbakning til det nye forslag, pga. to eksaminer
lige op af hinanden, for lang tid fra undervisning til eksamen. Ønske om
at vente til, at der er flere resultater på den struktur der er nu.
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- Bachelordelen bliver lavet op i 2022, semesterstruktur. KUM Sore husdyr
kommer ned på bacheloren.
- Skriv til SVH næstformandsmailen hvis man vil have indflydelse på fagene
(MKR)
- Der ønskes at underviserne melder tilbage med kvaliteten af den viden de
studerende har i forbindelse med rotationer efter MKR.

5. Update fra Akademisk Råd – 18.00 – 18.10
- Møde i akademisk råd d.d. – forskningsfinansiering, budgettering til forskning
- En lille del omhandlende studerende: der er faldet en dom i Aalborg,
omhandlende ulovlig deling af digitale bøger. SUND vil forhindre deling af
bøger. Der vil blive udarbejdet en stillingstagen fra VMF om deling af
materialer med copyright, og samtidig delt info om, at deling af sådanne
materialer faktisk er ulovligt.
•

Sekretariatet drøfter hvad der skal gøres med denne situation internt
og melder ud.

•

Der kunne evt. laves en database over hvad der kan findes i REX og på
biblioteket.

- Esben og Josefines sidste møde i akademisk råd – Anna Poulsen tager over fra
nu af.
6. Fællesspisning – 18.10 – 18.35
7. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.35 – 19.00
Undervisningsudvalg
- IKV
•

Evalueringer på MKR (nye struktur), der kommer en på smådyr –
Essayform

•

Drøftede at afsløre i evaluering om hvilket hold man har været på, og
hvilken karakter. Giver karakteren værdi?

•

Forespørgsel på kanditatstuderende (”ny i klinikken” skilt), dårlig idé,
underviserne bliver nødt til at være klar over at der altid kan være
”nye”. Der er allerede farvekoder på hvor langt man er. Brug ens
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tillidsrepræsentant eller sig det til underviserne, hvis man er utryg i
starten af kliniktiden.
•

Specialefrister: bliver lavet om fra 6 til 4 måneder. 1 måned til
bedømmelse. Kan måske laves om til 2 uger, så der er er mere tid til
specialet. Problemer med, at der ikke er nok tid med dataindsamling.
Snakker om Ny ECTS vurdering, da det nu bliver kortere. Der kommer
intro til speciale inden det går i gang. Gælder fra september 2020.

•

Ny studieordning: udskudt endnu et år til 2025.

•

Politiet har kontaktet IKV: vil gerne ud og fortælle om det. skriv til
Charlotte hvis event vil lave et arrangement.

- IVH
•

Møde blev aflyst i november, der er møde i februar.

Event
IVSA
KRUUSE-udvalget
- Hvem er vi? Donerer veterinære artikler til studerende, der deltager i
velgørende projekter. Desuden behjælpelige til skills-lab, suturaften og private
elever
- Siden sidst: ting revet ned af hylderne, tømt i lageret. Der er nu fyldt op med
nye forsyninger. Der er bl.a. kommet venflons, bleer, operationskitler, sprøjter,
- Send en ansøgning til kruuse@studmedvet.dk hvis man ønsker at få del i dette
– efter endt rejse skal der sendes en rejsebeskrivelse til os med billeder af
KRUUSEdonationer ”I brug”
Medlemspuljeudvalget
- Uddeling
•

Medlemspulje: 72490 kr fordelt på 15 ansøgninger

•

Kongrespujlen: 28275 kr fordelt på 10 ansøgninger

•

Vaccinereglen: det er OK at samme person sender flere ansøgninger for
forskellige ting. Hvis ansøgningen lever op til regelsættet, tildeles fuldt
beløb. Næste ansøgning tildeles halvdelen af fulde beløb, tredje
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ansøgning tildeles ¼ af det fulde beløb. Maks 1500 per mand første
gang man ansøger.
•

Underudvalg ved VMF: ikke tildelt penge i år. Såfremt de ønsker at søge
skal de: informere sekretariatet, med motiveret ansøgning, mindst et
morgenmøde forud for RSV, hvorefter det skal godkendes på
næstliggende RSV. – søges via RSV i stedet for via medlemspujle. Det
indgår herved i en del af budgettet for underudvalget.

•

Det er vigtigt at lave en gennemarbejdet ansøgning, hvis man vil have
nogle penge.

8. Status yngste årgang – 19.00 – 19.10
• Det går meget fint, vi kæmper med engagementet til fællesarrangementer
• Avej er gået fint – 3700 i overskud
• Eksamen fint nok – ældre årgange, særligt vejledere skal være mere påpasselig
med at fortælle at det er nemmere end det egentligt er, specielt zoologi
• Opfordring til årgangen at komme til tutormøder.
• Der skal mærkes efter på stressniveauet blandt de nye studerende
• Modulcases – underviser vil ikke uploade svar, heller ikke efter modulcases.
Opfordring til at møde op til modulcases.
• Der er mulighed for at få skiftet hunden ud til dissektion, hvis den bliver meget
klam.
9. Up-coming fra øvrige årgangsrep. – 19.10 – 19.20
Årgang ’14: Spredt for alle vinde, aftalt dato for dimission, 17 april. De er ved at arrangere
afslutningsfest
Årgang ’15: Det går fint. Alle har fået differentieringer, småfrustrationer ved eftertilmeldning
ved diff, hvis man ikke har alle rotationer. Der er en del der skal skrive speciale om lidt,
specialeoplægget lå oveni en rotation, der var i Ribe og ingen info angående dette bagefter.
Årgang ’16: Alle er kommet nogenlunde igennem MKR store husdyr. Så småt startet på
smådyr. Hvis man dumper KIR ligger reevaluering i uge 5 – derved inddrives begge
mellemuger, utilfredshed angående dette.
Årgang ’17: Det går fint. Bacheloraften er blevet flyttet til d. 18. december.
Årgang ´18: Kommet over 1. år og der er faldet ro på. Spot i parasiter lige om lidt. Svært for
underviserne at få svar tilbage fra studerende, når der bliver spurgt i plenum.
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10. Eventuelt – 19.20 – 19.30
- Absalon canvas kursusrum genåbner alle gamle kurser. Skriv til årgangsrep
hvis der er specielle kursusrum, man gerne vil have genåbnet.
- Er alle årgangsrepræsentanter på mailen? Det er kun årgang 16 der har svaret
tilbage. Alle årgangsreppere skal skrive mail til infoansvarlig. Hvis andre mangler at
blive koblet op på mail eller frakoblet mail, så skriv til infoansvarlig, Stine Dalmo.
- Skriv ud til årgangene at Josefine Sinkjær er tillidsrepræsentant for de studerende.
- Der er et spørgeskema ude at vende angående vores uddannelse – der må gerne
svares på det.
- På vegne af IVH-mailen: en søster til en gammel vetstuderende, som ikke er i
blandt os lænere, vil gerne donere bøger til værdigt trængende. Sekretariatet
modtager bøgerne, og fordeler dem efter bedste evne.
- Modtages VMF nyhedsbrev af medlemmer? Nej, sekretariatet tjekker om det står i
vedtægterne, at det skal sendes ud - hvis ikke, er det besluttet at sløjfe dette
- Input: Der mangler nye medlemmer, gerne bachelorstuderende. Input består
primært af kandidatstuderende for tiden.
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