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

RSV-møde

RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Torsdag d. 8/12 2016 kl.17.15 i A2-81.01

Tilstede: 55
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 [12. oktober]:
o

Indbrud på kontoret
Grundet gentagne indbrud på kontoret får vi nu nye låse og nye nøgler hertil.
Man vil kunne hente sine nye nøgle til kontortid, der i uge 50 var udvidet.
Der er gælder nye regler for brugen af nøglerne:
- der skal udfyldes et nyt dokument, der giver bedre kontaktinformation på
nøglemodtageren.
- der deles færre nøgler ud, så de fordeles som følgende:
- 12 til VMF
- 1 til hver rustur (3 i alt)
- 1 til VMF event
- 1 til VMF Input
- 1 til Galla
- 1 til Kruuseudvalget
- 1 til Sallys hest
- 1 til Life koret
- 7 til IVSA
- 2 til smediefesten
- 5 til jagtforeningen

o

Ny School director Hans Henrik Ditz
Hans Henrik Ditz er ny School Director, og der vil være mulighed for at komme med forslag
til hans funktion, og hvad han kan forbedre for os.
Vi ønsker at han skal styrke internationale bånd, så det bliver nemmere at opsætte
internships. Bedre gennemsigtighed, og måske skal der udarbejdes en ”opskrift” på
hvordan man sætter et internship op.
Der blev også nævnt alternativ differentiering ift. exchange.
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Næstformanden
Update fra DDD
Den nye struktur er vedtaget og træder i kraft fra d. 1 januar.
Den nye struktur betyder at sektionerne nu kaldes faggrupper, og nogle af de tidligere sektioner
er slået sammen til nye faggrupper. Håbet er at kommunikationen mellem grupperne bliver bedre.
Har man gang i noget samarbejde med DDD, kan det ske at det bliver en smule kaotisk i januer,
men derudover burde det ikke påvirke os som studerende.
Som det er nu for vi som VMF medlemmer det første års medlemskab i DDD gratis. De overvejer i
DDD at ændre det til at denne rabat trækkes over 2-3 år, så man får en gradvist faldende rabat,
der stadig svarer til et helt års rabat. På den måde sluses betalingen ind, så man ikke pludselig står
med en kæmpe udgift. Der blev ikke stemt til mødet.
Næstformanden minder om at vi også kan bruge fagforeningen som studerende, hvis vi oplever
problemer på jobbet, også selvom det ikke er dyrlægerelevant.
Fremover kommer årsmøder i faggrupperne til at foregå som et ugelangt event, hvor der afholdes
årsmøde og generalforsamling for de forskellige faggrupper.
Øvrige
o

Nabomøde ved Lisa Smith
VMF har deltaget i møder mellem en række repræsentanter for campus
(campusdirektøren, AVF, SCIENCErådet, mf.) og naboerne til campus, hvor der blev talt om
støjgener omkring campus. Generelt blev konklusionerne:
- A-vej er okay, men husk at slutte festen kl. 24. Hver mand gør sin indsats, og tager hjem
eller tager videre. AVF sørger for at sende folk hjem hvis de bliver hængende.
- Smediefesten er også okay, og kan blive.
- Rådet skal ikke bruges til fest! Kun faglige og sociale arrangementer der slutter kl. 22/24
- Gimle bliver lukket for fest. Man kan muligvis stadig booke det til sociale arrangementer,
men altid uden alkohol og larm.
Flere foreninger er gået sammen om at starte en ”Aktion ny Gimle”. Der er møde torsdag d.
15. december kl. 15.
Der er lavet nye regler for brugen af VMF’s mødelokale på rådet: Fremover skal det bookes
hvis man ønsker at bruge lokalet i tidsrummet fredag/lørdag kl. 18.00-8.00. Lokalet må
ikke bruges til fest. Book i kaldender på www.studmedvet.dk  kalender  brug af kontor

o

Skabe i kælderen ved Camilla Brohave
Vi holder tømningsaktion af skabene til sommer, d. 1 juli 2017. Der kommer en række
advarsler om dette indtil da, og dette er den første. Driften kan ikke gøre det af jurisiske
årsager, så derfor påtager VMF sig det. Det er blevet gjort før, og vi (VMF) ønsker ikke at
have denne opgave på os, så vi håber at kunne udfase det.
Indtil skal der overholdes nogle retningslinjer for skabene:
- Skabene må kun benyttes hvis man har et kursus ved IKVH, og skal tømmes straks efter
endt kursus
- Skabet skal mærkes med navn, studienummer og kursus
- To personer per skab
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Herudover blev det foreslået at skabene reserveres til f.eks. førsteårsstuderende der skal
have anatomi, da de bliver stressede hvis de ikke kan få et skab.
Som led i udfasningen skal der informeres mere til de nye årgange, og vi skal alle blive
bedre til at tømme skabene, så en aktion bliver unødvendig.
o

Dyrlægeløftet og uddannelsesloft ved Esben Eriksen
Når vi dimmenterer på studiet får vi et diplom og eksamensbevis af SUND, og får vores
dyrlægeautorisation af Fødevarstyrelsen. Herudover aflægger vi et dyrlægeløfte
elektronisk.
Esben har længe arbejdet på at vi skal have en officiel cermoni hvor vi aflægger vores
dyrlægeløfte. Det har dog nu vist sig at være ret besværligt, da vi dimmenterer ret spredt
over året, så det vil være umuligt at finde en dato der kommer alle til gode.
Hvis vi skulle have en fælles dato vil der være mange der ikke kan arbejde med det samme
efter endt uddannelse.
SUND vil gerne holde en cermoni for os, hvor diplom og eksamensbevis uddeles. Her vil vi
fortsat aflægge løftet elektronisk til Fødevarestyrelsen forinden, hvor vi også får vores
autorisation, og cermonien er blot en formalitet for dem der også ønsker det.
Kort om uddannelsloftet:
Angående det nye lovforslag L69, har VMF nogle forpligtende samarbejder, der kræver at
vi tager stilling til det. Esben vil tage vores beslutning videre i sit arbejde.
Der bliver stemt og VMF er i grove træk imod L69.

3. Update fra SUND – 18.00 – 18.15
Nyt i SUNDrådet og Studenterforum
Der har været 2 møder siden generalforsamlingen.
SUNDrådet har fået en ny formand: Rasmus
Til møderne i Studenterforum blev der diskuteret følgende med relevans for os som
dyrlægestuderende:
- Fusion af institutterne – ingen konsekvens for os
- SUND budgettet, der betyder fortætning og forbedring af lokaler. Nogle bygninger opsiges
og andre optimeres. Rørrendegård opsiges. På Frederiksberg Campus arbejdes der på at
øge trygheden, i form af mere belysning.
- Mærsk bygningen åbner snart. De nederste etager bliver brugbare for studerende med
auditorier og en fælles kantine for studerende og forskere.
- Fakultetsdirektøren og dekanen undersøger et samarbejde med Deakin Universitet i
Australien.

4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 18.15 – 18.25


Der er sket en fusion af de veterinære institutter, så der er nu er to i stedet for tre. De hedder
Institut for Klinisk Veterinær Medicin (IKV) og Institut for Veterinær Medicin og Husdyrvidenskab
(IVH)
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Der er kommet besked fra KU og SUND, om at vi ikke længere må have underskud, hvilket vi har
haft indtil nu. Der skal reduceres udgifter for 7 millioner de næste par år. Vi har fået 10 millioner
som engangsbevilling, der skal spredes ud over de næste tre år, således at besparelserne kan
indfases. 6 millioner i 2017, 3 millioner i 2018, 1 million i 2019.



Der er nogle ændringer i forhold til kandidaten.
- Der skal strammes op på specialet, da der i dag er problemer med at mange spilder et
eksamensforsøg ved at glemme at aflevere specialet.
- Det er på det seneste blevet klart at der er nogle udfordringer med MKR. De studerende kan ikke
følge med som det er nu. Det skal forbedres, så det passer bedre til den nye studiereform. En
studerende på årgang 13 påpeger at der har været meget dårlig kommunikation mellem de
studerende og undervisere, og at disse har fået anden information end den studienævnet har.
- Fremover vil man kun kunne skifte differentiering, hvis man skfiter til en en der ikke allerede er
fyldt.



Forslag til kususændring i Immunologi, almen patptologi og patofysiologi: Eksamen skal muligvis
ændres fra 4 timer med hjælpemidler til 3 timer uden hjælpemidler, med patofysiologi som
løbende eksamen. Dette vil tidligst træde i kræft næste år.
Det er ikke muligt at dele eksamen op i en del med og en del uden hjælpemidler, da det er for dyrt.
Studienævnets holdning er at det ikke er i orden. Der blev stemt om ændringsforslaget:
Forsamlingen er imod ændringen i hele taget. Forsamlingen er mindre imod at afskaffe
hjælpemidlerne.



Der diskuteres en ny studieordning, hvor der er en række krav, der skal opfyldes. Der kommer
nogle krav ”oppefra” og en række krav fra studienævnet.
KU’s bestyrelse kræver:
- Vi skal overholde EAEVE’s standard for akkreditering i Europa
- Vi skal være udgiftsneutrale (ikke mere underskud)
- Der skal være færre konfrontationstimer (færre forlæsninger)
- Der skal ske en reduktion i eksamener (flere integrerede bedømmelser og færre
enkelteksamener)
Studienævnet kræver:
- Der skal være mulighed for meritgivende sommerkurser
- Der skal være en engelsksproget blok på bachelor og kandidaten (ift. udveksling)
- Der skal være jævnere fordelt kursusbelastning
- Der skal være bedre sammenhæng mellem kurser
- Der skal være mere samarbejde med ligendene studier
- Øvelseshold skal være på 5-6 for at gøre skemaplanlægning lettere
Der er en række pejlemærker for ændringerne:
- 60% af bachelorer og kandidater skal gennemføre på nommeret tid og 85% på nommeret tid + 1
år
- Konfrontationstimer skal reduceres til 15 timer per uge (obligatoriske øvelser ikke medregnet)
- E-learning skal udgøre min. 20% på bachelor og min 10% på kandidat
- Mindst 10% af en årgang skal udveksles med internationale studerende
- 30% af de kandidatstuderende skal udføre meritgivende erhvervstilknyttet aktivitet
- Antallet af afsluttende eksaminer skal halveres og erstattes af færre samlede eksaminer -10% af
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årgangen skal gennemføre meritgivende sommerkurser
-Problemorienteret case arbejde skal udgøre 10% af bachelor kurser
Kommentar fra forsamlingen: Der bør være færre eksterne undervisere; det er rasende dyrt!
5. Fælles spisning – 18.25-18.45

6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.45 – 19.15
Akademisk råd
Studiemiljøundersøgelser reduceres nu til hvert tredje år hvor det før var hvert år.
Data fra seneste undersøgelse, der er foretaget over hele SUND: 41% svarprocent, primært bachelor
studerende.
- Vi på veteterinærmedicin bruger generelt mest tid på studiet.
- Over halvdelen har en læsegruppe eller læsemakker, og de der har er generelt gladere ved
studiemiljøet end de der ikke har en.
- Studerende er tilfredse med campustilgængelighed, samt sociale og faglige arrangementer udenfor
undervisningen
- Studerende er utilfredse med muligheden for at finde en læseplads, indeklimaet og indretning af
undervisningslokaler, samt muligheden for at møde studerende uden for undervisningen.
- Der er en del med funktionsnedsættelse, og mange af disse ved ikke at der tilbydes hjælp
(socialpædagogisk støtte). Hjælp er eftersigende ikke så let at finde. Kommentar: Man kan gooogle
”ordblindhed KU” og finde en side hvor der står meget om det.
- Der er hyppigere mobning på SUND end resten af KU (3,7%, 0,3% mere end KU). Omrking hver 10.
studerende føler sig ensom, heraf er det hovedsageligt dem der ikke har en læsegruppe. Ensomme
studerende er generelt mere utilfredse.
- Fakultetet er meget stresset, idet 43% føler sig stresset i hverdagen. 3/4 føler sig stresset op til
eksamener. Konsekvenser af dette er at studerende trækker sig fra sociale arrangementer, overvejer at
droppe ud, bliver forsinket, søger læge, bliver sygemeldt og i få tilfælde indlægning. Dette er yderst
problematisk.
Undervisningsudvalg
IKVH
Der er forsinkede resultater fra evalueringer for blok 4 2016. Årgang 13 havde bedste
evalueringsprocent. Husk at evaluere.
Der laves forbedringer på Peter Bangs Vej
Ny proces ang. Kursusevalueringer (ikke relevant for medlemmer, men for dem i udvalget)
Undervisningsudvalget har diskuteret den nye studieordning
Institutterne lægges sammen, og det samme skal undervisningsudvalgene, hvilket betyder at der sker
vedtægtsændringer.
IPH
IVS
Møde på tirsdag. Der skal evalueres kurser og eksamener.
Institutråd
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IKVH
IPH
Der har været møde, men der er ikke blevet snakket om noget relevant for os studerende.
Der blev snakket meget om en rapport, der var til dels utilstrækkelig.
De vil blive involveret i nogle fortætninger.
IVS

7. Status yngste årgang – 19.15 – 19.25
Skabene skabte en del problemer. De fik at vide at det var VMF’s opgave.
Årgangsrepræsentanterne har deltaget lidt i nogle anatomimøder, men blev hurtigt smidt ud.
Der havde været problemer med at der blev stillet for mange spørgsmål til forelæsninger og på
facebooksiden. Repræsentanter lavede en ekstra facebookside til faglige spørgsmål, men fik hug for at
lave for mange facebooksider. De fik råd i hvordan de sætter sider op.
De studerende sender beskeder til forelæsere der skal sendes gennem repræsentanterne. Det var
blevet nævnt til årgangsmøder, men repræsentanterne må udtrykke sig mere klart. Det er vigtigt at
den kommunikation sker gennem repræsentanterne, da underviserne ellers vil blive trætte af
årgangen. Husk at gøre det klart hvad repræsentantmailen er, så ofte som muligt.
Generelt må repræsentanterne mande sig op og skære igennem. Det duer ikke altid at være sød.

8. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 19.25 – 19.40
Årgang ’11: De glæder sig til snart at være færdige. De holder en fest d. 4. marts. Find eventet
på facebook: ”Dimmensionsfest for årgang 11 – efterfest”
Årgang ’12:
Årgang ’13: MKR er okay. Langt de fleste har fået deres 1. prioritet, men dem der ikke har, har
i stedet fået deres 4. prioritet. Måske skal systemet ændres, så flest mulige studerende får en
højt prioriteret rotation. Som det er nu er der mange der bliver meget glade, men samtidig få
der bliver meget kede af det.
Årgang ’14: Husdyrernæring: Folk er sure over eksamensspørgsmål, men er ikke kede af
eksamensformen. 6% dumpet. Utilfredshed med at have eksamen og forelæsning samme dag.
Årgang ’15: Det er stadig uvist hvordan det kommer til at gå med den nye opbygning.
Vi skal til næste årgangsmøde snakke om hvordan ændringen er gået. Har de to kurser faktisk
været sideløbende, eller er der ingen sammenhæng mellem emnerne. Det skal tages op på
undervisningsudvalget.
9. Eventuelt – 19.40 – 19.55
Tina K. og russer T-shirts:
Evaluering af russernes T-shirt. Russerne er overvejende positive.
Skal vi fortsat have disse? Stemt ind med et JA.
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