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RSV-møde

RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
torsdag d. 27/04 2017 kl.17.15 i A2-70.03 (3-13)

Tilstede: 30
1. Formalia – 17.15



Godkendelse af dagsorden: Ja
Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ja

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 18.25
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [15. marts 2017]:
Utrecht
Formanden Leon var sammen med en gruppe andre studerende på besøg på veterinærskolen Utrecht i
Holland. Her mødtes han med deres pendant til VMF. Der var meget at lære fra dem, og nogle af
tiltagende vil blive delvist implementeret hos VMF. De har bl.a. flere sociale arrangementer, hvilket
betyder at de involverer flere af medlemmerne, navnlig dem der ikke går så meget op i det
studenterpolitiske.
Smediefest
VMF vil gentage succesen fra sidste år, og uddele øl-kuponer til Smediefesten. Der er afsat 3000 kr.,
svarende til omkring 100 øl, der vil blive givet til de studerende der kan fremvise et gyldigt VMF
klistermærke. Tidspunkt og sted vil blive offentliggjort på VMF’s Facebooksside.
Hans Henrik Dietz fortæller om akkrediteringspanelet
EAEVE panelet er et panel, der 14 gange om året sender en gruppe ud, til at vurdere veterinærskoler
rundt omkring i Europa. Sådan en gruppe består af eksperter fra forskellige lande, og der skal indgå
studerende, der vælges fra en liste af ansøgere fra hele Europa. Hans Henrik foreslår at alle med
interesse sender en ansøgning.
Opklarende spørgsmål om ansøgeren:
Hvad kræves der af ansøgeren? Man skal have en god indsigt i opbygningen af den veterinære
uddannelse, og gerne en holdning til denne. Heraf er det en fordel at være på de ældre årgange (3. år
og op), da de kender mest til dette. Dermed skal 1. og 2. årsstuderende ikke udelukkes, men de skal
have samme indsigt eller meget erfaring med husdyr eller veterinær praksis. Herudover skal man
kunne skrive og tale godt engelsk. Fransk eller tysk er også en fordel men ikke et krav. Man skal have
en bærbar computer med gyldigt MS Word, da der skal arbejdes med dokumenter heri. Der er erfaring
med at iPads ikke kan bruges.
Hvilke opgaver får man? Man deltager på lige fod med eksperterne, og skal sammen med en ekspert
gennemgå 11 kriterier der skal bedømmes. Herudover skal man tage kontakt til de studerende og
forhøre dem om skolen.
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Hvor lang tid er man afsted? 5 dage, mandag til fredag (med undtagelse af lande længere væk, hvor
man tager af sted søndag). Der er 14 ture om året, hvor man maksimum bliver udvalgt til én. Man kan
kun deltage én gang. Hvis det falder sammen med obligatorisk undervisning, skal det ordnes med
studielederen.
Hvor meget arbejdstid er der? Udover arbejdet på selve turen vil man få givet nogle tekster (omkring
50 sider), der forventes læst inden afrejse (de vil blive givet to måneder før).
Er det lønnet? Nej, men alle rejseudgifter dækkes (fly, hotel, m.v.).
Hvordan ansøger man? Gennem IVSA Danmark. Formanden Nina vil få givet informationerne og lægge
dem på IVSA’s hjemmeside. Gode ansøgninger vil blive optaget på listen over ansøgere der kan
udvælges til grupperne.
Næstformand
Update fra DDD
Samarbejde med DDD
DDD ønsker at udvide samarbejdet med VMF. Der er desværre mange studerende der ikke ved at DDD
også står til rådighed for dem, så det skal der laves om på. Som studiemedlem af DDD kan man nemlig
altid få råd og vejledning til CV-skrivning, jobsøgning og jobsamtale, eller rådgivning om løn og
ansættelse samt meget mere.
VMF betaler et kontingent pr. medlem til DDD, og DDD ønsker at alle de penge kommer tilbage til VMF
som minimum. Kontingentpengene bliver givet tilbage i form af eksempelvis gaver til 1. årsstuderende,
russer T-shirts m.m. DDD vil gerne høre om vi har input til nye tiltag hvor de kan gøre en forskel.
DDD holder visionsmøde til august hvor de nye tiltag skal indføres, og Ane deltager i et
bestyrelsesmøde til Juni hvor hun vil nævne vores forslag.
Samarbejdet lige nu mellem VMF og DDD er rigtig godt, og DDD vil gøre rigtig meget for at man som
studerende har et godt forhold til DDD.
Forslag til at styrke forholdet mellem de studerende og DDD fra RSV:
-

En repræsentant fra DDD deltager til et RSV møde i foråret (udover GF), samt til andet
morgenmøde i et nyt sekretariat.
”1.års-møde” i starten af 2. år, hvor der skal være noget information om hvad DDD er, og hvad
man som studentermedlem kan bruge dem til. Evt. i løbet af første år, så de introduceres tidligt.
Flere 1. årsstuderende ved ikke engang hvad VMF er.
Info-aftener med workshops i CV-skrivning, råd til jobsøgning o.lign.
Generelt søge inspiration i andre sider, såsom IDA og ”Succes i veterinær praksis”
Mere kommunikation med studiet, da der i dag er for få der ved hvad DDD går ud på.
Vejledning i hvad man kan gøre efter bacheloren. Praktik, kandidat eller andet.
En kandidatsstartsgave i form af et kittelhæfte med nyttig klinisk information.

Skriv meget gerne til Ane på xml718@alumni.ku.dk hvis du har andre forslag eller input.
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Campusrådsrepræsentant
Gimleaffæren
Gimle blev sidste år lukket for fest af fakultetsdirektøren Henrik Zobbe, men vi blev dengang lovet at
der ville blive kompenseret for det. Det er dog ikke sket, hvilket har betydet at flere af de årlige fester
(bl.a. Full Moon party af AU) ikke er blevet afholdt. Der arbejdes stadig hårdt på at få det ændret.
Kasserer
Forsikring
Der er blevet hentet nye tilbud på gruppeulykkesforsikring. Det seneste tilbud vil give højere
dækningssum til færre penge. Det er hos et andet selskab end TRYG, men det vil ikke have betydning
for de tilbud på privat ulykkes- eller indboforsikring DDD har forhandlet sig til hos TRYG. Der bliver
ledt efter flere tilbud, men det ser godt ud indtil videre.
Herudover har DDD skaffet en tillægsforsikring, der kan betragtes som en ”rejseansvarsforsikring”.
Den dækker kun nogle meget specifikke typer af rejser, vær opmærksom på det.
For at blive dækket af denne skal du have en indbo forsikring hos TRYG, gennem DDD’s rabataftale
(dette er ikke det samme som ulykkesforsikringen). Derudover skal du inden afrejse have
dokumentation for opholdet, og aftale det med økonomiansvarlig hos DDD, Alice Gottschalck.
Ved spørgsmål om denne forsikring kontakt VMFs sekretariat, eller læs mere om hvad forsikringen
dækker på www.studmedvet.dk
Udvalgskoordinator
Update fra studenterrådet
Der har været uddeling af SUND-puljen. Der er uddelt mange penge til undergrupper i VMF, hvilket er
godt siden veterinærmedicin kun er en lille del af studenterrådet. Det har været nogle gode
ansøgninger. Husk dog at der ikke gives penge til forplejning.
Studenterpolitiskordfører
Ridehuset
Der arbejdes hårdt på at Ridehuset bliver tømt, og gjort klar til at Smediefesten kan foregå i de lokaler.
Prognosen er god, og der vil komme svar snarligt.
Ambitionen er at lokalerne, udover brug til fest, skal blive til et socialt værested for
veterinærstuderende.

3. Update fra SUND – 18.25 – 18.35
Besparelser
Under den seneste sparerunde, der bl.a. betød lukningen af Rørrendegaard, gik det særligt hårdt ud
over farmakologistudiet. De har bl.a. mistet en masse sociale områder, og de vil blive lukket i løbet af
sommeren.
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Strategier
KU har en strategi for hele institutionen som skal revideres, så har du gode ideer til denne, så skriv til
Esben Eriksen eller Camilla Kallehauge. Det kunne være visioner om hvilke mål der skal laves for
uddannelsen. Find inspiration på KU’s hjemmeside http://velkommen.ku.dk/om/strategi/
SUND er også ved at lave en ny strategi, og dekanen er meget ambitiøs. SUNDrådet arbejder på at lave
en studenterstrategi. Igen, skriv hvis du har forslag.
Animal Science
Husdyrvidenskabsuddannelsen er delt mellem to fakulteter, så bacheloren (husdyrvidenskab) ligger
på SCIENCE, og kandidaten (animal science) ligger på SUND. Det har skabt stor frustration, så der blev
opstillet grupper der skulle udarbejde en løsning. De blev enige om at det ville være bedst at samle
uddannelsen på SUND, men det blev slået ned af bestyrelsen, til endnu større frustration. Grupperne
arbejder på at tage det op igen.

4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 18.35 – 19.00
Undervisningsudvalg
Det er blevet bestemt at der skal være to undervisningsudvalg, et for hvert institut. I IKV vil de
studerende kun være veterinærmedicinstuderende, mens det i IVH vil blive en blanding af andre SUND
uddannelser. De indvalgte i de gamle udvalg vil blive kontaktet og fordelt mellem de nye udvalg.
Styregruppe for studieordningsrevisionen
Der skal indstilles en styregruppe for studierevisionen, dvs. en gruppe der skal udarbejde planen for
studiet i fremtiden. Den vil bestå af 10 personer hvor 3 er studerende på veterinærmedicin. Gruppen
nedsættes på studienævnsmødet til juni.
Er du interesseret i at være med, så skriv til Anna, studienævnsnæstformand: rzm927@alumni.ku.dk.
MKR 2017
Reeksamen vil ligge i august - efter sommerferien (ikke længere efter blok 3)
Holdfordeling rykkes en uge, således at der altid vil være en uge fri inden eksamen. Nogle år vil det
ligge således, at den første uge med undervisning ikke indeholder 5 dage, og her vil mellemugen blive
inddraget.
Kvote 2
Der er ved at blive udviklet en ny procedure til kvote 2, der tidligst vil træde i kraft i 2019. Der bliver
ikke umiddelbart ændret i 50/50% kvote 1/kvote2 optaget.
Studienævnet vil i den forbindelse:
- Fastsætte en beskrivelse af hvad der egentlig ønskes af kvote 2 ansøgeren og lægge den på nettet.
(Ønskes der flere drenge, flere svineinteresserede, flere der ikke dropper ud?).
- Gennemgå interview proceduren, for at sikre at der er en sammenhæng mellem spørgsmålene og
hvad komitéen søger. Der findes allerede en, men den skal revurderes.
- Kigge på om karakterkravet skal ændres fra 6 til 7. Dette skyldes at undersøgelser har vist at
snittet betyder noget, og at der er for mange af de der bliver smidt ud har lavt snit. Man vil, som
man også kan i dag, kunne søge dispensation for optagelse hvis man har lavere snit end
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karakterkravet. Herudover vil karakteren også indgå som en faktor i bedømmelsen, hvor den i dag
ikke har betydning for den samlede score. Her indgår det i overvejelsen at der skal kigges mere på
de enkelte karakterer for de adgangsgivende fag og ikke på det samlede snit.
- Undersøge om optagelsesprøven skal ændres. Man overvejer at få en generisk test, Unitest, der
laves af et udestående firma. Sådanne tests bruges allerede på andre universiteter i Danmark. Den
tager 2,5-3,5 timer og indeholder 95-150 spørgsmål. Dette ville være en fordel at testen kan tages
andre steder en København, som Århus eller Odense. En ulempe er at den ikke indeholder
veterinært specifikke spørgsmål, men i stedet tester evne til ræsonnement og ”tænkning”. Det er
en slags grov IQ test.
Kommentar fra tilstedeværende:
- Der udtrykkes bekymring for om en sådan test vil sortere de ”rigtige” fra i optagelsesprocessen,
da det vel ikke siger noget om hvor god en dyrlæge man kan bliver?
- Det vil være godt med en ny test, da den nuværende er dårlig.
5. Fælles spisning – 19.00 – 19.30

6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 19.30 – 19.45
Undervisningsudvalg
De der sidder i de gamle udvalg er endnu ikke blevet kontaktet, så de venter på at blive fordelt i de nye.

IKV
IVH
Instistutråd
De er ikke blevet kontaktet siden de blev fordelt i de nye råd.

IKV
IVH

Event
De har fået penge fra studenterpuljen til både suturaften og skills lab. De overvejer at udvide
arrangementerne til næste år, da de har været meget populære.
Afholder faglig temaaften om kaniner og gnavere.
Afholder igen prøvespot for 1. års. Der har været lidt problemer grundet den nye struktur af kurset,
men de håber på at kunne løse dem, og afholde det som sædvanligt.

7. Status yngste årgang – 19.45 – 20.00
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Ikke så meget at berette. Der blev for nyligt afholdt årgangsmøde, hvor der ikke blev påpeget noget,
udover at sojamælken i kantinen burde udskiftes med havremælk.
De er lidt bekymrede over AF eksamen, da der er ikke er nogen der ved meget om den nye form. Der er
ingen gamle eksamenssæt for denne model, men underviserne vil lave nogle prøvesæt.
Der er ikke helt stress på endnu, men den kunne komme senere.

Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 20.00 – 20.15
Årgang ’11: De er færdige, så Matilde er ikke til stede.
Årgang ’12: Ingen til stede, men det går vidst godt.
Årgang ’13: Stille og roligt. Repræsentantskabet ligger ved de rotationsansvarlige.
Hos almen smådyrspraksis er der blevet valgt to nye repræsentanter, da de gamle afgår.
På akutmedicin skete der et uheld under en føtotomi, så nogle studerende blev syge med
cryptsporidier (igen). Flere blev smittet, og nogle blev indlagt. Utrolig uheldig, men enestående
situation, så ingen grund til angst for kurset fra yngre årgange.
Paramedicin bestået med 100%, så det går vældig godt. Ellers går det godt på de andre
rotationer.
Årgang ’14: Eksamen i speciel patologi foregik på samme dag (har tidligere været over 3
dage), så de sidste der var oppe kom ind til udtørrede præparater der var svære at bedømme.
Det er blevet nævnt for de kursusansvarlige, som vil genoverveje proceduren til næste år. Nu
er alle dybt begravede i deres bachelorer, men glæder sig til midtvejsfest på lørdag.
Årgang’ 15: Det går godt. Der var nogle mindre problemer med holdinddeling til mikrobiel
fødevaresikkerhed. Underviserne var selv klar over problemet, og det blev løst uden det helt
store drama. De glæder sig til farma-eksamen, der eftersigende skulle være blevet nemmere.
Farmacafe fungerer godt, men fremmødet måtte godt være større.
8. Eventuelt – 20.15 – 20.30
CALIS:
Der afholdes CALIS symposium d. 6 maj. Der vil være mange oplæg om alt muligt inden for One Health,
klima m.m. Det koster 50 kr. men vil blive givet igen mange gange i form af muleposer, mad osv.
Budget til RSV
Der blev ytret utilfredshed med det sænkede budget til RSV-møderne, og den dertil manglende
sodavand. RSV er for medlemmerne, det er okay at spendere mere
Kruuseudvalget
De er et udvalg der får en masse veterinært udstyr der ikke kan sælges fra Kruuse, som de giver videre
til studerende der skal ud og rejse. Husk endelig at kontakte dem hvis du skal på veterinærfaglig
udlandstur. Nu med facebook gruppe.
Salys hest
De har fået mange indstillinger, og har netop denne uge valgt vinderen, hvilket vil blive præsenteret på
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fortovscafeen til Smediefesten. Alle undervisere der er blevet indstillet, har været utrolig glade og
beærede over indstillingen.
VMF Input
De mangler oplæg til News Hour, hvor en bachelor-, en kandidat- og en Ph.D. studerende præsenterer
deres projekter. Kunne du tænke dig at præsentere dit projekt, eller kender du nogen der måske vil, så
kontakt input på input@studmedvet.dk.
IVSA
IVSA dogwash er næste weekend (6.-7. maj). Kom forbi med din hund, eller meld dig som hjælper på
dagen.
Esben
Studenterrådet holder d. 10 maj kl. 17-21 et ”kursus i magtudøvelse” for alle studenterforummer
under studenterrådet. Alle medlemmer af VMF er velkomne.
Studenterrådet holder ligeledes generalforsamling d. 18. maj kl. 17-21, hvor der skal deltage en
veterinærstuderende udover Esben. Skriv til Esben på studpolitik@studmedvet.dk hvis du vil med.
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