Kære medlemmer,
Nyhedsbrev
Mød veterinærmedicinindustrien
Mandag den 12. marts 2018 kl. 15.00-21.30, Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København V
Er du veterinær kandidatstuderende i 2018?
Så vil Veterinærmedicinsk Industriforening (ViF) gerne se dig til en spændende dag med udstilling
og mange gode foredrag og workshops om veterinærmedicin. Dagen er gratis og relevant for alle
differentieringer.
Foredrag:
Kom rundt om veterinærmedicin ved en række oplægsholdere fra veterinærmedicinindustrien.
Dyrlæge i Forsvarets Sundhedstjeneste ved dyrlæge Julie Pio Kragelund, som vil fortælle om sit
meget anderledes job med blandt andet Sirius-hundepatruljen på Grønland, sprængstof- og
bevogtningshunde i Afghanistan og alt det midt i mellem.
Valgfrie workshops: Produktionsdyr eller Hest og Smådyr eller Biomedicin.
Se mere på http://tilmeld.dk/vifmode18 eller find eventet Mød Veterinærmedicinindustrien på
Facebook.

Omklædningsskabe under Universitetshospitalet for Familiedyr
Husk nu at dele skab 2 og 2 i garderoberummet i kælderen under Universitetshospitalet for
Familiedyr på Campus, hvor vi kan opbevare vores ting, når vi skal til øvelser. Det har allerede
været et problem for første års studerende, at kunne skaffe skabe til når de skal i Dissektionssalen
under Anatomi. Derfor bedes alle dele 2 og 2. Der er ingen mulighed for at deres ting kan
opbevares nogen andre steder under øvelserne, og det er derfor en uheldig situation, de står i.

Interesseret i studieordningsrevision?
Veterinære studenterrepræsentanter i undervisningsudvalg, institutråd, studienævn og lignende
inviteres hermed til det veterinære uddannelses seminar ”Kick off workshop for
studieordningsrevisionen”. Arrangementet foregår d. 18.12.2017 kl. 9-14 på Taastrup Campus.
Programmet indeholder bl.a. oplæg fra veterinærskolen i Oslo, medicin på SUND, veterinærskolen
i Utrecht og oplæg fra vores egen studieleder. Der vil være arbejdsgrupper med diskussioner om
studieordningsrevisionen.

Tilmeldning sker via nedenstående link.
http://vetschool.ku.dk/formularer/tilmelding-til-veterinaert-uddannelsesseminar/

Instagram
Er du ivrig bruger af Instagram, eller nyder du bare at blive opdateret og se, hvad der rører sig på
studiet? Så kunne du være en perfekt kandidat til VMF’s instagramprofil
Ugensdyrlaegestuderende! Den er for alle årgange og alle, der har lyst til at vise deres hverdag på
tudiet. Det er en rigtig god måde at vise vores fede studie frem til omverdenen og vækker stor
interesse både inden- og udenfor studiet. Hvis du kunne være interesseret, så skriv til
infoansvarlig@studmedvet.dk og opgiv dit fulde navn, årgang og hvilken uge, du kunne tænke dig.

Studiekort og klistermærker
VMF vil gerne minde folk om at huske deres studiekort, når de kommer til kontortid. Vi vil meget
gerne give jer klistermærker, men disse skal på sættes på jeres studiekort og kan desværre ikke
påsættes andre steder, hverken på telefoner eller i panden på folk.
Vi glæder os til at se jer til kontortid

Vores nye sekretariat
Vi har til generalforsamlingen fået sammensat VMF’s nye sekretariat. På posterne sidder:
Formand: Camilla Kallehauge ’15
Næstformand. Camilla Brohave ’13
Informationsansvarlig 2. år: Helle Watson Kjær ’15
Informationsansvarlig 1. år: Camilla Højris Hansen ’15
Kasserer 2. år: Steffen From ’13
Kasserer 1. år: Signe Leth ’15
SUND-repræsentant: Ameli Victoria Loft-Andersen ’13
Campusrådsrepræsentant: Tenna Sturm Lind Andersen ’15
Udvalgskoordinator: Lisa Smith ’14
VSN-observatør: Anna Poulsen ’15
Sekretær: Cecilie Meldgaard Poulsen ’17

Menigt medlem: Marie Bedsted ’14
Vi glæder os rigtig meget til det kommende år og alle de spændende opgaver, det byder.

Har du et studiejob?
Så er DDDs konsulenter klar med rådgivning
Et fagligt relevant studiejob kan være en rigtig god måde at prøve dit studie af i praksis.
DDDs konsulenter er klar til at give dig rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår, hvis du står over
for at skulle ansættes i et studierelevant job eller allerede er ansat. Det kan fx være rådgivning om
løn, opsigelse, ferieregler og indgåelse af en ansættelseskontrakt.
Læs mere på www.DDD.dk

Med venlig hilsen
VeterinærMedicinsk Forening

Nyhedsbrevet udsendes til alle medlemmer af VMF, og kan ikke afmeldes
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