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RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 12/02 2019 kl.17.15 i A2-70.04

Tilstede:
Referent: Rikke Skovsgaard Nielsen
1. Formalia – 17.15
▪
▪

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

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.35
Formanden
•

Visionsmøde
Sekretariatet har været på visionsmøde siden sidste RSV. Det handlede om hvad de
enkelte medlemmer af sekretariatet gerne vil opnå det kommende år. Det blev
efterfulgt af teambuilding og mad.

•

Forsikring
De forskellige forsikringer blev uddybet. Se evt. Studmedvet.dk under forsikringer.

•

o

Ulykkesforsikring

o

Under praktik på universitetet i DK

o

Praktikophold i udlandet

Mød Veterinærindustrien arrangement
o

d. 4/3 SU d. 14/2
Dette er især for kandidatstuderende og der er mad.

Sekretariatet - siden sidst [5. December 2018]:
Næstformand
•

Studienævn
Det nye studienævn er etableret, med Astrid Sangiorgio som næstformand.

Update fra DDD
•

Kittelkort
DDD vil gerne sponsorere en ny omgang kittelkort.
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•

KSI
KSI er en idrætsforening med mange grene. VMF har igangsat planlægningen af en
idrætsdag d. 6. April.

3. Update fra SUND – 17.35 – 17.50
•

Digitalisering: SUND vil gerne øge mængden af digitaliseringen og ensrette
Absalon. De vil gerne lave interaktiv undervisning som supplement.

•

Studenterforum: man kan ansøge om penge hvis man er medlem af VMF inden
4. April 2019. Man kan søge om aktivitetsstøtte, så hvis man skal holde et
arrangement.

4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) – 17.50 – 18.00
MKR
•

Baggrund for indførelse af nye regler
Underviserne mener, at der har været spekulationer i eksamen. Særligt er storehusdyr blevet udskudt til sommerferien. Dette kunne mærkes helt generelt på
rotationerne iflg. Underviserne hvor de studerende ikke har været “i top”.

•

Årgang 15’ spørges ind til hvordan de har oplevet det
Det er ikke kun spekulationerne omkring gode karakterer som er årsag til dette.
Der er utrolig meget stress omkring: “hvad nu hvis” ift. At dumpe. Her er
konsekvenserne store ift. Forsinkelser af uddannelsen.
Der bliver foreslået hvorvidt eksamen i store dyr skal rykkes en uge tidligere, så
der er mere mellemrum imellem de to eksaminer, da der ikke er nok tid til at
læse op til smådyr.
Administrationen vil ikke gå med til, trods folk dumper MKR og efterlader en
tom plads på rotationerne, at fylde pladsen op med andre som kan tage pladsen.
Det er for stor en administrativ byrde, desværre.
Det bliver foreslået at gøre mere ud af quizzer på absalon som dermed udvider
Kursusattesten. På denne måde bliver den nuværende MKR eksamen ikke til en
stop-eksamen.
Lige nu er der risiko for at gå og vente i et år, hvis man dumper ordinære
eksamen og reeksamen. Det er uacceptabelt iflg. De tilstedeværende til RSV. Dog
er stop-eksaminer ikke ualmindelige, da de også findes på andre SUNDuddannelser.
Der bliver foreslået at adskille reproduktion fra MKR, og evt. Lave denne til en
quiz undervejs. Måske dette ville afhjælpe presset.
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5. Update fra Akademisk råd: 18:00-18:20
Ikke tilstede
6. Fællesspisning: 18:20-18:30
7. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.30 – 19:10
Galla
•

Regnskab
Budgettet for Galla 2019 er samme som sidste år. Der er overskud i år. Det er en
god idé at have penge på bundlinjen da det ikke er muligt at få pengene fra
billetsalget udbetalt inden arrangementet er afholdt. Da der var færrest penge på
bundlinjen var det omkring 5000 kr.
Forslag til næste år:
1. Gør det mere synligt hvor byttepengene er i regnskabet.
2. Ændring af formatet for regnskabet.
Regnskabet for galla er godkendt.
Ønskes flere detaljer omkring regnskabet, kontakt da galla på
vmfgalla@hotmail.com.

•

Valg af føl
Björk er bar-scene boss har fået Isabell som føl.
Monika er mad og bord boss og har fået Karoline som føl.
Mathias er ny boss for administration og regnskab. Hans føl er Kristian.
Katja er pynt og garderobe boss og det nye føl er Mathilde.

INPUT
•

Regnskab
Der er overskud på 70.000 kr fra input 2018.
PR har i år overskredet budgettet da der er indkøbt bannere til fremtiden.
Budgettet for 2019 kan være væsentlig mindre da der er et ønske om at være
momsfrie. Men hvis Input vælger ikke at være momsfrie, så vil budgettet være
samme som budgettet for 2018.
Det betyder altså at budgettet for 2019 er lidt usikkert endnu om det skal være
momsfrit eller med moms.
Budgettet er godkendt. 1 stemte nej.

Kittelkortsudvalg
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•

På nuværende tidspunkt er Patrick Duncan og Camilla Kallehauge ansvarlige for
dette udvalg. Den nuværende styregruppe skal arbejde med kittelkort, fornye dem
og evt. Udskifte afsnit og rette fejl.

•

Der er udsendt et spørgeskema til den nuværende årgang 4. Ift. Hvordan det har
fungeret.

•

De ønsker nye medlemmer som gerne må være på kandidaten. De nye medlemmer
vil få et sæt selv både til smådyr og store dyr.
Opgaverne er primært at stå for at indsamle evalueringer og skabe de nye
kittelkort. Kontakt på mail kittelkort@studmedvet.dk eller på facebookgruppen.

IVSA
•

Der er Rejs-ud aften den 26/2 kl 17:15

•

Copyright-sag: Der er blevet anvendt et billede med copyright på som ikke var
tilladt. Det skal IVSA nu hæfte for. Obs til andre udvalg om at passe på.

•

Der er mange up-coming events hos IVSA fx Japan Exchange, Dogwash 2019 og
Memo workshop.

Undervisningsudvalg
IKV
Intet nyt
IVH
•

Mikroskopi
Studerende på kandidaten har udtalt at de mangler undervisning i mikroskopi på
bacheloren, så de er forberedte til kandidaten fra start af.
Der er et kursus på kandidaten (KUM) kort efter start hvor man lærer at bruge et
mikroskopi helt korrekt.
Der bliver foreslået at det kursus som bliver afholdt for kandidatstuderende
kommer ned på bacheloren evt. Som opstart på speciel histologi. Eller også skal den
ligge både på kandidaten og lige før speciel histologi på 1. År. Dette kursus bliver
afholdt af laboranterne ude på Tåstrup.

•

Den nye bachelorstudieordning
Den nye bachelorstudieordning er vedtaget og starter i 2020. Hvis man har
kommentarer til hvilke læringsmål som er irrelevante for studiet skal man tage
kontakt til IVH. Hvis man er i tvivl om hvordan den nye studieordning ser ud, skal
man kigge i sidste RSV referat.
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Til næste RSV vil der blive meldt en dato ud hvornår der vil blive afholdt et møde
omkring den nye bachelorstudieordning. Kontakt Josefine Synnestvedt eller Lisa
Smith hvis man vil være med i denne styregruppe for den fremtidige
bachelorordning.
8. Status yngste årgang – 19:10 – 19:20
•

Der har været møder med anatomi og fysiologi forelæserne, hvilket har
fungeret godt.

•

De har lige fået deres første rigtige karakterer.

9. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 19:20 – 19.35
Årgang ’17: De har påbegyndt statistik. Meget af deres undervisning foregår i CPSC1.
Årgang’ 16: Årgangsmøde inden juleferien – her blev RSV talt op. Til spec pat teori
eksamen havde årgang 16 en dårlig oplevelse med at der åbenbart ikke var adgang til
USB. Årgang 16 fik adgang denne gang, men fremover må man ikke have USB med.
Man skal printe sine noter! På eksamensdagen stod der i kursusbeskrivelsen at alle
hjælpemidlerne var tilladt, men USB var overraskende nok ikke tilladt. Nu er
beskrivelsen ændret således at USB ikke er tilladt til Speciel patologi og
fjerkræsygdomme - teori.
Årgang’ 15: De er startet på rotationerne og der skal vælges ansvarlige.
Årgang’ 14: Der er travlt med alt muligt. Ift. Rotationerne har der lige været en
eksamen i akutmedicin hvor pensum ikke var listet specifikt. Hele bøger var listet som
pensum.
10. Eventuelt – 19.20 – 19.35

•

Fælles kalender for campus
Der er ofte dobbeltbooking af datoer. Derfor ønskes der en kalender hvor man
kan få overblik over hvornår foreninger afholder arrangementer.

•

Flere studerende i styregrupperne
Der mangler virkelig studerende i styregrupperne for veterinærmedicinsk
udannelses fremtid. Det må gerne være folk som har indblik i hvad der er blevet
diskuteret på RSV som deltager.

•

Instagram
VMF har en profil med ugens dyrlægestuderende. De efterspørger flere
studerende.
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