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

Ekstraordinær generalforsamling
RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 23/10 2018 kl. 17.15 i A2-81.01

Tilstede: 35
Referent: Cecilie Poulsen
1. Formalia – 17.15
 Valg af dirigent: Marie Bedsted
 Valg af stemmetællere: Signe Leth, Lisa Smith
 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 Godkendelse af referat fra GF: Godkendt
2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.30
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [11. oktober 2018]:
Næstformand
Update fra DDD
3. Update fra SUND – 17.30 – 17.40
SUNDrådet afholdte GF i går, hvor der blev valgt nyt formandskab bestående af Ruben fra
folkesundhed som næstformand, og Adam fra medicin som formand.
Sandra og Esben var til stede, og fik Ameli til at sidde i Sundrådet og Studenterforum. Signe
ville gerne sidde i studenterrådets bestyrelse, så der kommer en plads til hende i
bestyrelsen gennem Sundrådet.
Der blev stillet op til Akademisk Råd, hvor der efter lidt forhandlinger blev besluttet, at
Esben får en plads som nr. 5 på valglisten, og Josefine får en plads som nr. 6. Kommer der
fredsvalg, får begge en plads i rådet.
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4. Update fra SVH (Studienævnet) – 17.40 – 17.50
Der er nogle differentieringskurser i slutningen af kandidatuddannelsen. Der er 155 pladser,
i år er der 203 der har søgt. Man har udvidet antallet af pladser til 177 – så forventer man at
nogle framelder sig deres valgte differentiering for at få en alternativ differentiering. Det
giver også lidt flere pladser. Det forventes, at nogle studerende vil blive tilbudt et alternativt
organiseret forløb, hvor KU laver et forløb til dem, men de fleste kurser foregår i
erhvervsprojekter, med f.eks. kliniske ophold på et dyrehospital, og man er ansat på deltid i
en tidsbegrænset stilling, hvor man har en vejleder til projektet.
Det er en ekstraordinær situation, som ikke sker hver gang.
Årgang 14 er den første årgang, som har kørt med studiefremdriftsreformen hele
bacheloren igennem. Grundet denne lavede man en ændring, så man måtte tage pause, det
er der mange der har benyttet sig af, og det gør nu, at mange har søgt differentiering på
samme tid.
Der er gang i revidering af kursusbeskrivelserne – det ønskes at præcisere, de steder hvor
man ønsker feedback på opgaver, men ikke får det.
Ønsket er, at underviserne skal sørge for, at der bliver givet feedback til de studerende.
Mangler:


AF multiple-choice tests mangler feedback



Infektionsmikrobiologi multiple-choice tests mangler feedback



Patofysiologi multiple-choice tests meget begrænset antal forsøg



Farmakologi afleveringer mangler feedback



Bakteriologi prøve



MKR multiple-choice tests



Alle peer-review mangler ordentlig feedback



Imaging – tests man kan tage, afsluttes med en test der har de samme spørgsmål.
Her kan man heller ikke få svar på hvad der er korrekt.



Rapporter i kødkontrol samt besætningsrådgivning mangler feedback



Sparsom feedback på de journaler, instrukser etc. man laver i Taastrup – mest hest.
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Kliniske undersøgelser – mangler feedback. De kliniske undersøgelser laver man tit
for sig selv og når man beder en kliniker/videnskabelig personale om at gøre det igen
med en, kan det være svært at få det gjort.

5. Nyt fra Akademisk Råd – 17.50 – 18.00
Akademisk Råd havde møde for to uger siden. Der var mange punkter på dagsorden.
Hvert år skal dekanen på SUND lave en afrapportering over uddannelseskvaliteten på SUND.
Der har været problemer med kapacitet på rotationerne, og studielederen havde udpenslet
studieøkonomien, som giver problemer i fremtiden, hvis vi fortsat skal opfylde kravene for
akkreditering. De vil ikke gå videre med det første, da det forhåbentligt er løst. Det andet går
dekanen videre med til rektor.
6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.00 – 18.20
Øvrige udvalg
Galla
Første omgang billetter sættes til salg i dag, 23/10, anden gang torsdag, 25/10.
Temaet er ”Mord på slottet” og bliver beskrevet som 1890 slotstema med Sherlock Holmes.
Input
Evalueringsmøde mandag.
Undervisningsudvalg
IKV
Møde i næste uge, skal gennemgå evalueringer. Kommer med opdatering til næste møde.
IVH
Næste møde er først i januar.
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7. Vedtægtsændringer – 18.20 – 18.30
Ændring af §21 stk. 6 e:
”e) Har man ikke tidligere været RI skal man deltage i Tværfaglig Forenings (TVF) ruskursus.”
Ændres til:
”e) Har man ikke været tidligere RI, skal man deltge i RusInstruktørKursus (RIK) afholdt af
RusInstruktørKursus-udvalget (RIKu).”
Ændring vedtaget.
8. Valg af RSV poster – 18.30 – 19.00
Kasserer VMF
Ingen stiller op.
Sekretær VMF
Rikke Skovsgaard Nielsen (årgang 16) er valgt.
Ena Borchseniusens legat repræsentant + suppleant
Katja Jungdal (årgang 17) er repræsentant.
Signe Leth (årgang 15) er suppleant.
9. Fællesspisning – 19.00 – 19.20
10. Drøftelse og vedtagelse af VMFs forslag til ny studieordning – 19.20 – 20.00
Kommentarer:
Speciel patologi skal ligge før klinisk farmakologi
-

Den kliniske del af farmakologi kunne også have ligget på kandidaten. Det ligger i
god relation til MKR.

-

Farmakologi skal deles op – det basale skal ligge tidligere, og det kliniske kunne
være med basal klinisk teori. Det skal ikke flyttes på kandidaten, det vil der ikke
være plads til.
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-

Kunne det ligge sammen med speciel patologi i stedet for før?

Samle alt produktionsdyrsrådgivningen og fjerkræ på kandidaten.
-

Er der tid til det?

-

Vil dissektioner fra spec. Pat også blive rykket? De passer godt ind hvor de er lige
nu.
-

Halvdelen af besætningsrotationen er paraklinik – kunne man lave en
uge med mink, en uge med fjerkræ, en uge med kvæg etc.?

-

Obduktionerne burde blive hvor de er lige nu.

Andre forslag med kommentarer:
- Samle kødkontrol og mikrobiel fødevaresikkerhed og gøre kurset
projektorienteret.
-

Pt. ligger mikrobiel sammen med farma – den bliver nedprioriteret,
da farma er så stort et fag.

-

Lægge noget mere mikrobiel fødevaresikkerhed ind under
infektionsmikrobiologi – god sammenhæng.

-

Kunne det være i forlængelse af spec. Pat – læg det i den sidste
halvdel af 3. år.

- Samle genetik og avl
-

Ville evt. ende med at flytte genetik fra 1. år til 2. år

- Dyr tidligere på uddannelsen
-

Tidlig klinik, dyrehåndtering og etologi
-

Evt. senest på 2. år, hvor der er et lille kursus der introducerer
til klinik.

-

Evt. helt ned på 1. år på anatomi. Der er mange døde dyr, men
det kunne være rart at kunne palpere på levende dyr. Evt.
indarbejde det i SITUS. Evt. kunne man låne klinikhunde. Ikke
praktisk kursus, men rent anatomisk.
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-

-

Er det bedre at vente til lidt senere, hvor man har flere
redskaber?

En del af KUM med basal klinisk.
-

Det man lærer i basal klinisk er tit at karakterisere de ting man
laver i klinisk undersøgelse.

-

En god idé at blande det – man kan godt håndtere, hvis det
blandes med BKT.

-

En del undervisere er lidt tilbageholdende, da de frygter de
studerende har glemt det fra KUM, når de kommer på
rotationerne.

-

Tit bliver BKT lidt diffust – ”det kommer på MKR”. Kunne være
godt at kombinere noget, så der var bedre sammenhæng.

Obligatorisk tid i praktik, også på bacheloren.
-

AVMA akkrediteret – er det noget vi kunne få i fremtiden?

-

I England har de obligatoriske klinikophold i skoleferierne. De
skifter i forskellige klinikker. De skal både ud i besætninger og
ud i klinik.

-

Noget af det går ud på at lave semesterstruktur – vi mister
mellemugerne, dem kunne man evt. inddrage til
praktikophold.
-

God idé, at der er tvunget ophold i både klinik og
besætning. Svært, da det er træls hvis nogen har et
ønske om kun at komme i praktik i klinikker, da de
allerede ved hvad de vil efter studiet.

-

Risiko for at landmændene og klinikkerne vil blive
trætte af at have praktikanter.

-

Det koster at have folk i praktik ift. forsikring – stedets
forsikring skal dække, hvis der sker noget, og det kan
gøre, at deres præmie bliver dyrere, hvilket kan gøre
det mindre attraktivt at have praktikanter.
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-

-

Kunne man lave et sommerkursus, hvor studiet har
forskellige udbud, og man kan ansøge om en plads,
men det er ikke obligatorisk.

Undervisning på engelsk
- 0-30 point på BA, i et semester, hvor det samtidig skal give os mulighed for
udveksling. Helst 3. år.
- 0-30 point på KA. Vor det samtidig skal give os mulighed for udveksling. Ikke
kliniske rotationskurser.
- Speciale på både dansk og engelsk.

-

Specialer 15-45 point – man kan selv bestemme om man vil have et speciale på 15
point eller 45 point.
- Nogen vil hellere bruge 15 point på at være i klinik, de kan lave et ”mini
speciale”.
- Fleksibilitet for de studerende.
- Skal der være mere fleksibilitet?
-

-

De fleste synes, at minimumskravet kan være 15 ECTS point

Differentieringer
- Stadig et samlet modul?
- Mere valgfagsagtigt med valg mellem f.eks. en hoveddel og en mindre del?
- En konsekvens kan være, at man ikke kan få et helt samlet forløb på f.eks.
hesteklinik, så vil man vælge hestemodul 1 og derefter noget der følger efter
det.

-

Fagområder der skal fylde mere eller mindre?
- Mulighed for det store husdyrs forsøgskursus på andre differentieringer end
biomedicin – det kan ske, hvis man selv kunne sammensætte sin
differentiering ved valgfag.
- Ernæring – de fleste føler det er vinklet forkert, og de beregninger man lærer
er basis, så enten skal man lære alt det kliniske nu, eller gøre noget andet.
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Man føler ikke lige nu man kan vejlede om ernæring. Kunne man fjerne
ernæring? Kommer man i praksis er det tit veterinærsygeplejersker der
vejleder om ernæring, i besætninger er det animal science.
-

De skulle evt. nærmere fokusere ernæringen mod mere klinisk
relevans end det er nu.

-

Folk lytter til dyrlægen – det er nødvendigt at vi kan noget om
ernæring. Særligt hos hest, svin og kvæg.

-

Kunne det gøres til en del af fysiologi – eller kunne man give en
introduktion der?

11. Status yngste årgang – 20.00 – 20.05
Ingen til stede.
12. Up-coming fra øvrige årgangsrep. – 20.05 – 20.15
Årgang ’13: Intet nyt – massere af speciale.
Årgang ’14: Intet nyt. Går ud fra det går godt. Tre fra fødevarestyrelsen var med ude og
observere til føtotomi, for at sikre at det hele blev gjort korrekt.
Årgang ’15: Der kommer et møde ang. hvilke muligheder der er ved MKR, hvis man dumper.
De ved ikke hvornår mødet er endnu. Nogle er blevet syge med cryptosporidium efter
gårdbesøg.
Årgang ’16: Siden 1. RSV møde har der været en midtvejsevaluering – et par stykker mente
der var en negativ stemning omkring nogle fag. Ca. halvvejs i et fag kan man komme med
positivt og negativt samt ønsker om faget. Det har fungeret godt. God respons fra de
studerende og de kursusansvarlige der har modtaget det.
Årgang ’17: Intet nyt. Der har været efterårsferie. Der er stadig problemer med skemaerne.
Der er skrevet til kursusansvarlige og administrationen flere gange, men de sender den bare
rundt til hinanden, og siger vi skal holde os til undervisningsplanerne, men de passer heller
ikke altid. Underviserne modsiger sig selv, så det er ikke til at finde ud af hvilket skema der
skal bruges ved nogle øvelser. Der skal evt. sendes en fælles mail afsted igen. Der er dog ikke
modtaget mails på det sidste ang. skemaet fra de studerende, så det antages at de fleste har
skemaer der fungerer uden problemer.
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13. Eventuelt – 20.15 – 20.30
Årgang ’18 skal snart have anatomiøvelser – der er ikke mange ledige skabe under
dyrehospitalet, så de skal ryddes hvis de ikke er i brug (det er ikke i brug, når man ikke har
relevant undervisning, hvilket er anatomi og MKR). Skriv en seddel med studienr. samt
undervisningsperiode.
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