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RSV-møde

RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 16/02/2020 17:30 online over Zoom
Tilstede:
Referent: Caroline Hindborg
1. Formalia – 17.30
▪ Godkendelse af dagsorden: ja
▪ Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: 3/12-2021 er godkendt
2. Sekretariatet informerer
Formanden
Rådet er blevet ryddet, rengjort og malet. Vi er stadig ved at finde ud af hvordan det skal remøbleres.
SCIENCE rådet har endelig taget sig sammen til at vedligeholde rummene, som vi betaler en god sum
for at være i.
MSD og FVE scholarship uddelt. Helene Groede fra årgang ’18 har modtaget scholarshippet.
EAEVE er blevet udsat endnu engang til september. Der er dog stadig brug for studerende til at re jse
ud, men her skal man være OBS på de givne regler med corona. Man kan google EAEVE og finde en
applikation til udrejsning. Ellers kan man kontakte IVSA. De vil gerne have næsten færdige studerende
med maks 1,5 år tilbage - man kan godt søge tidligere, men skal ikke forvente noget.
Trivselsoplæg finder sted på torsdag 18/2-21. det begynder 16:15-ca. 17
Næstformanden (intet af tilføje)
Update fra DDD. Lønstatistik: Der var Snart Kandidat dag, hvor der var efterspørgsel efter den årlige
lønstatistik, da denne har været begrænset til dem, det er relevant for → nu er der dog adgang til den
nyeste for de studerende.
3. Update fra SUND
Corona fylder rigtig meget, og der er en del campus planer som stadig er i gang. Derudover har KUR sat
sig for en trivselsundersøgelse også samt nye tiltag.
Josefine Sinkjær er suppleant i denne gruppe, så man kan henvise sig til hende, hvis man har inputs til,
hvordan forelæsningen kan forbedres.
SUND har først møde i næste uge, så der er ikke meget nyt → men Adam har fået en plads i Akademisk
råd.
4. Update fra SVH
Dagmar er trådt ud, og Kathrine Liv Poulsen fra årgang ’20 er kommet med.
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Fordeling af differentiering: Dette er et vigtigt punkt i øjeblikket, da SVH gerne vil have ændret
fordelingsprincippet.
-

Der er en problematik med hvordan pladserne bliver fordelt. I dag bliver det fordelt efter
prioritering først, herefter fordeles det efter karakter, og til sidst fordeles de overskydende på
2. prioritet, hvis der er plads, og ellers til 3. prioritet. 2. prioriteter fordeles også efter karakter,
hvis der er for mange.

-

Normalt ligger søgning på hest og familiedyr meget stabilt, og det gør det også i 20/21.

-

Svar på nogle generelle spørgsmål:
o

Karaktergennemsnittet er uvægtet,

o

De ældre studerende bliver ikke forfordelt

o

Der trækkes lod mellem studerende med samme snit, hvis dette ligger på grænsen.

-

Problemerne i studienævnet er om hvorvidt fordelingen foregår korrekt, og der er tvivl om
hvorvidt differentieringer som hest og smådyr er bedre, eller om de bare er mere
eftertragtede. Derudover bliver tesen om, at man bliver en god dyrlæge lige meget snit
undermineret, når man skal bruge sit bachelor gennemsnit for at komme ind på heste- eller
smådyrsdifferentiering. Nogle undervisere mener ikke, at der er fagligt grundlag for
prioritering med karakter på disse differerentieringer, det er bare sådan det altid har været.

-

De studerende der har deltaget i spørgeskemaet, mener 50/50 om det er rimeligt og om det er
urimeligt, men der er mange som ville gå mindre op i karakterer, hvis der ikke var snit på
differentieringen.

-

I studienævnet foreslås det at man stadig skal søge med prioritering, men at der trækkes lod
for prioriteterne. Men de vil meget gerne høre om der er andre muligheder (dog ikke motiveret
ansøgning).

-

Der er endnu ikke grundlag for at sige hvornår disse ændringer kan komme igennem, da det er
en process, som stadig er i opstartsfasen.

Hvad tænker dyrlæger om karaktererne? → dem der er blevet snakket med på INPUT siger at
karaktererne ikke fortæller noget om, hvor god en dyrlæge man er, da meget af vores karakterer ligger
basis i det boglige og ikke det praktiske, da vi først får praktisk på kandidaten.
Eftertilmeldingsperioden → hvad foregår der med den? Der er mange tompladser grundet dem der
søger alternativ differentiering, også er skrevet på en ”reel” differentiering herhjemme. Det virker til at
være et stort problem med tompladserne, så det mangler der også gode ideer til.
Kan man måske baserer differentiering ud fra karakterer på MKR, da dette afhænger meget af
praktiske øvelser? Det bliver måske for snævert et spektrum, men kan man så trække de karakterer
ud, som er relevant for differentiering (fx BKT og MKR)? → Dette virker ikke umiddelbart som en
løsning.
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Man skal være opmærksom på at der måske kommer et større ansøg på alternativ differentiering, hvis
det bliver lodtrækning, og i så fald kan vi stå med mange flere tompladser.
Hvordan er RSVs holdning om dette med lodtrækning og karakterer?
-

Skal der bruges prioritering og karakterer? 68%

-

Skal der bruges prioritering og lodtrækning? 32%

Hvis nogen ligger inde med en god ide, må de meget gerne tage fat i SVH

5. Update fra Akademisk Råd
Veterinær medicin vandt valgkampen for Akademisk råd. De har møde med hvordan 2020 er gået i
forhold til de målsætninger, der har været - det går godt.
”Named person SUND” koncept for dem, der skal skrive speciale. Der er en indberetnings pligt til at
indberette hvis vejleder/underviser gør noget videnskabeligt forkert.
6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer
IKV: De havde møde denne måned, med snak om corona. De fleste kurser kører som de skal,
med en smule ændringer. Flere af underviserne har påpeget at de studerende, på trods af
klinisk undervisning, kun har meget lidt corona smitte.
Summeschool er lukket for udenlandske studerende, så dette giver flere pladser til vores egne
studerende, både dem der er bagud og dem med alternativ differentiering.
I forhold til MKR ligger store husdyrs eksamen i første blok og mindre husdyr ligger i anden
blok.
IVH: intet
IVSA: Online symposium i næste weekend. Ellers kører der nogle konkurrencer på instagram
og facebook, og så bliver det trukket en vinder, til forskellige fede gaver.
Kruuse-udvalg: Update på Kruuse-rummet. De har haft penge liggende fra SUND fra flere år
tilbage, som aldrig er blevet brugt til renovering. Der var rigtig mange kasser og rod, og nu er
der blevet ryddet op, ting er sat i orden, og der er gang i uddeling af de forskellige ting.
Man er velkommen til at kontakte Kruuse udvalget på kruuse@studmedvet.dk, hvis man skal
afholde nogle arrangementer, enten herhjemme eller i udlandet.
Event: Brainstorm over online events/aktiviteter → der er holdt en smule online events, men
de mangler nu gode ideer til nye aktiviteter. Skriv endelig med alle ideer!!

3

V E T E R I N Æ R M E DI C I N S K F O R E N I N G
DY RL Æ G EV EJ 9
1 87 0 F RE D ERI KS B ER G C
E - MA I L : V MF @ S TU D ME DV E T. D K
W W W .S TU D ME DV E T. DK

Ruskøerne: Tilmelding slut i dag, så der skal trækkes i løbet ad ugen og planlægningen
begynder af næste rustur. De går efter at vaccinerne er trpdt i kraft når vi når så langt, og ellers
har de alternativerne fra sidste år. De skal til møde med rigtige voksne fra studie
planlægningen
Salys hest: Ikke så ramt af corona som andre, men de mangler info fra smedjefesten om
hvorvidt de kan holde fortovs cafe i år. Der er kommet penge fra VMF til nogle gode præmier,
så alle der indstiller har mulighed for at vinde gennem lodtrækning. Fristen for indstilling er
ikke fastlagt endnu.
Kittelkort: Der skal laves nye kittelkort i år, så der kommer et smådyrs, et heste kort og et
besætnings kort. Der kommer et skema ud en af dagene, som dem der har arbejdet med
kittelkort i klinikkerne gerne må svarer på. De mangler flere til at være med i kittelkort
foreningen.
7. Status yngste årgang ’20: Det går overordnet godt, og de gør hvad de kan, for at holde
motivationen oppe. De har lov til at dissekerer og deres undervisning bliver optaget, så alt i alt
går det godt.
8. Up-coming fra øvrige årgangsrep.
Årgang ’19: De hører ikke så meget fra nogle. De er lige startet på farma og stat/epi, hvor det
er svært at finde rundt i skemaet. Her opfordrer forelæserne til at man skriver direkte til dem,
så der er ikke noget nyt.
Årgang ’18: De nye forelæsere vil ikke optage i BKT store dyr og etologi. Der er en masse små
klager, da de generelt er meget trætte af at være hjemme, men det er dejligt at være ude med
lidt flere praktiske øvelser.
Her er der nu færre mennesker ti hestene ude på Tåstrup, så det går rigtig godt.
Årgang ’17: Rotationer er startet, de er færdige med MKR. Der er ikke så god kommunikation
på årgangen, så de er i tvivl om de mangler en rotations ansvarlig → dette er normalt, så det
skal de have fat i, så der er et link mellem rotation og forelæsere. De har det reelt set godt.
Rotation D syntes ikke at undervisningskvaliteten i kirurgi er optimal, da de ikke har så meget
undervisning, som man før har haft. Nogle af de andre rotationer er flyttet til sommerferien, så
derfor ved de ikke om de får samme kvalitet ud af undervisningen. Ældre studerende ser dette
som et gentaget problem, da det generelt er uvist, hvor meget der kommer gennem klinikken
af kirurgiske indgreb.
Rotation A har det godt.
Rotation B har AKP store dyr og syntes Tåstrup gør det rigtig godt. De kommer nok til at
mangle Århus turen, men i Tåstrup går det rigtig godt.
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Årgang ’16: De er i gang med differentiering og speciale. Der er meget opdeling, så der
kommer ikke så meget igennem, hverken godt eller dårligt. Men alle virker glade for at være
kommet så langt.
9. Eventuelt
Feedback på eksamen på PBV: kom gerne med feedback på hvordan det er gået på PBV. Der ligges
ikke op til diskussion.
-

Årgang 18 var der i Januar, og der var gode retningslinjer, som blev overholdt. Vagterne var
også gode til at overholde reglerne og sprede folk ude på pladsen, så man heller ikke der
stimlede sammen.

Ekstraordinær god online-undervisning: Har du oplevet sindssyg god online undervisning, så send
det gerne til os på vmf@studmedvet.dk! Vi vil rigtig gerne give feedback videre til forelæserne så de
kan optimere deres forelæsning så meget som muligt.
INPUT har opstartsmøde engang i næste uge, så hvis man er interesseret i det, så kan man skrive til
Cecilie og komme med til mødet. Hvis man ikke kan komme med på opstartsmødet, er der stadig
mulighed for at komme med senere, og man er ikke forpligtet bare fordi man melder sig til mødet.
INPUT ligger i november i år. Man kan skrive på input@studmedvet.dk
Ugens dyrlægestuderende: Skriv endelig hvis man har noget spændende at fortælle om eller noget
man vil høre om.
Kanylen: Et hyggeligt lille udvalg, hvor man diskuterer sjove emner og ideer der kan komme med i
bladet. Der mangler nye ideer og ansigter i udvalget. Skriv endelig til kanylen@studmedvet.dk, hvis du
er interesseret i at være med i Kanylen. Der er snart møde igen, hvor man kan melde sig til og se hva d
der sker.
Refundering af mad: Send kvittering til kasserer@studmedvet.dk og husk kvitteringen, samt
registrering og kontonummer. Og gerne skriv hvor mange mennesker du har betalt for, som har været
med til RSV (i mailen og IKKE på kvitteringen).

5

