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DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG   

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

Studienævn for Farmaci 
 

     Den 12. april 2017 

                                                                                                             SN/JK 

                                                                      

Deltagere: 
 

Medlemmer af studienævn:  

Kim Brøsen (KB), Judith Kuntsche (JK), Lisbeth Loff Feldtstedt (LLF) og Pernille Lundsgaard  

Jensen (PLJ). Simon Jürgensen Hansen (SJH), Ann-Louise Hald (ALH) deltog i mødet fra punkt 4 

– Orientering fra studerende.  

 

Observatører:  

Faglig vejleder Camilla Puggard Lynnerup (CPL), studievejledningen fra NAT, studieleder Erik 

Bjerregaard Pedersen (EBP), formand for farmaceuternes forening Catalin Maria Frydendal (CMF) 

og vicestudieleder Anton Pottegård (AP). 

 

 

Referat af møde fra den 6. april 2017 
 

 

1. Faste punkter 

 

Nr.  Beskrivelse Beslutning 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2 

 

Godkendelse af referat fra møde den 9. 

marts 2017 

Referatet blev godkendt. 

 

 

 

2. Orientering fra … 

 

1 Studieleder 

Information om studiestartsundersøgelse – 2016 

- EBP informerede om kort om studiestartsundersøgelsen, hvor 27 ud af 80 svarede. 

Gennemgående god kritik blandt dem der svarede. Det var overvejendes kvinder, 

som havde deltaget i undersøgensen (24 ud af 27).  

Der var et af punkterne i undersøgelsen, som kan give anledning til videre 

overvejelser / arbejde – det drejer sig om spørgsmålet om forståelse af det at være 

studerende.  

Det fremgår af undersøgelsen at pendlerne ikke deltager særlige meget i de sociale 

aktiviteter. 

 

Aftagerpanelsmøde den 15. marts 2017 

- Mødet drejer sig en del om praktikophold. Tilbagemeldingen fra medlemmerne i 

aftagerpanelet var 

o at de ikke ønskede at studieopholdet blev for fragmenteret (delt i for mange 

perioder) 

o at de studerende skulle være parat /klar til at starte i praktikopholdet 

 AP orienterede om at han har afholdt møde med direktør for OUH - 
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Peder Jest – om input til/erfaringer med studerende i praktikophold 

på OUH. Tilbagemeldingen var at studerende i praktik bør arbejde 

med at integrere/gøre sig selv mere synlig, være lidt mere opsøgende, 

være proaktik ift. arbejdsopgaver. Der arbejdes videre med dette. 

o at de syntes det kunne være relevant at der udvikles et samarbejde mellem de 

medicin studerende og de farmacistuderende.  

 CMF oplyser at Farmaceuternes forening vil tage kontakt til de 

faglige vejledere på medicin og til Medicinerrådet.  

 

Uregelmæssigheder 

- EBP orienterede om at Finn Kirpekar (studieleder for naturvidenskab) har haft en 

samtale med Studiechef Annette Lund for at få afklaret om det tidsrum hvor 

studerende, som har snydt, udelukkes fra universitetet, tæller med i den samlede 

studietid. Det viser sig at være tilfældet. Punkt om snyd/konsekvenser tages op på 

næste studienævnsmøde på baggrund af dette og input fra den faglige vejleder 

baseret på erfaring fra deltagelse i flere eksaminer.  

 

2 Vicestudieleder 

Orientering om SUUF 

- Den nuværende formand er blevet vicestudieleder på Biomedicin og har på den 

baggrund informeret at hun ikke har mulighed for at fortsætte som formand.  

AP vil arbejde på at overtage posten som formand.  Der har netop været afholdt 

møde i SUUF og indtrykket er at der er mange der gerne vil gøre meget godt, men at 

der hidtil ikke har været et forum for dette. AP arbejder med at arrangere et møde for 

alle kursusansvarlige på kandidatuddannelsen 

 

3 Studienævnsformand og studiekoordinator 

 

Studiekoordinator: 

- Orientering om SUND godkendelsesprocedure for studieordning og 

studieordningsændringer 

o SN orienterede om proceduren for dette på SUND. 

 

Eksamensdatoplan for NAT 

- SN orienterede om den nye procedure for fastlæggelse af eksamensdatoer. 

o LLF forslog at ændre eksamensdatoen for SU517 idet den ligger meget tæt på 

KE504. JK vil se på muligheden sammen med NUUF. 

 

4 Studerende 

Orientering fra faglig vejleder.  

- CPL orienterede om at hun har sagt sin stilling op med udgangen af april.  

 

 

Henvendelse fra studerende vedr. BB524. 

- PLJ er blevet kontaktet af en studerende vedr. BB524. På grund af en ændring af 

eksamensformen opleves det at der kan være problemer ifm. af overlap mellem 

fagets MCQ-test og re-eksaminer i andre fag. Der var enighed om at PLJ skal give 

besked til den studerende om at udarbejde en skriflig henvendelse til studienævnet. 

Punktet vil blive taget op efter evt. modtagelse af en sådan. 

 

5 NUUF / SUUF 

 

Intet under dette punkt 
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3. Sager til behandling 

 

Nr. Beskrivelse Beslutningen og tovholder 

på handling 

Status på handling 

1 Opfølgning på ekstraordinært møde den 13. december 2016 

 

JK har med baggrund i det 

ekstraordinære møde den 13. 

december 2016 udarbejdet et 

forslag til fremadrettet 

handlingsplan i forhold til de 

drøftede emner på mødet. 

 

  

Et af emnerne, som blev 

diskuteret på mødet var 

muligheden for at 

sammenlægge mindre 5 

ECTS kurser til 10 ECTS 

kurser for at mindske 

eksamenspresset på semestre 

med 6 kurser.  

JK forslår at samle de 2 

biomedicin kurser på 5 

ECTS på 3. semester til et 

større kursus på 10 ECTS.  

 

JK orientede om forslaget, 

som der var enighed om. Det 

blev besluttet at bede NUUF 

se på muligheden og 

udarbejde et konkret forslag 

SN sender henvendelse til 

NUUF. 

Et andet af emner fra mødet 

den 13. december drejede sig 

om muligheden for at bruge 

løbende evalueringer. 

JK orienterede om at 

underviserne i BMB504 har 

arbejdet med dette og på den 

baggrund foreslås at 

underviserne invitere til 

næste møde for at fortælle 

om deres tiltag.  

 

Studienævnet tilsluttede sig 

forslaget og forslog om det 

var mulighed ligeledes at 

invitere en repræsentant for 

Universitetspædagogik til 

mødet.   

 

SN inviterer underviserne fra 

BMB504 og undersøger 

muligheden for deltagelse fra  

Universitetspædagogik. 

 Skemalægning af 

studiefasetimerne.  

 

JK orienterede om at dette 

allerede gøres af nogle 

undervisere.  

Studienævnet diskuterede 

om dette var en god ide. 

Enighed om at bede NUUF 

om at diskutere dette.  

SN sender henvendelse til 

NUUF 

2 Talentprogram på farmaciuddannelsen  

 

Studieledelsen har på 

baggrund af de tidligere 

drøftelser i studienævnet og 

på baggrund af SDU’s 

Principper for 

talentudvikling af studerende 

udarbejdet forslag til 

Talentprogram for 

farmaciuddannelsen.  

Studienævnet diskuterede 

det fremsendt forslag og 

besluttede følgende: 

- karakterkrav på 

kandidatuddannelsen – 

gennemsnit på 9 

- Karakterkrav på 

bacheloruddannelsen  - 

gennemsnit på 8 

SN arbejder videre med at få 

dette på plads administrativt. 
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 - mundtlig forsvar på begge 

opgaver.  

 

Efter tilføjelse af nogle få 

ændringer blev forslagene 

godkendt. 

 

3 Den gode rapport / opgave 

 

Studiesiderne på 

Naturvidenskab er ved at 

blive opdateret og i den 

forbindelse arbejdes der – på 

baggrund af ønske fra 

studerende - med at etablere 

en  vejledning for 

udarbejdelse af Den gode 

opgave.  

NAT ønsker i den 

forbindelse at studienævnet 

tager stilling til om farmaci: 

 Ønsker at udarbejde en 

specifik version til netop 

jeres studerende med 

udgangspunkt i NAT 

versionen af vejledning? 

 Ønsker den generelle 

NAT version på jeres 

studieside? 

 Ikke ønsker fanebladet ’ 

Den gode 

rapport/opgave’ på jeres 

version af studiesiderne? 

 

Studienævnet kiggede på det 

fremsendte materiale og var 

enige om at farmaci ønsker 

at gøre brug af dette. 

Der var ligeledes enighed 

om at det ville være en god 

ide at få udarbejdet et 

lignende SUND-materiale. 

SN giver besked til NAT om 

studienævnets beslutning. 

4 Praksisbeskrivelser  / ændret praksis 

 

På sidste studienævnsmøde 

gennemgik EBP NAT’s 

samling af 

praksisbeskrivelser.  

Det blev her besluttet at SN 

til næste møde laver et 

forslag til 

praksisbeskrivelser for 

Farmacistudienævnet på 

baggrund af studienævnets 

nuværende praksis og 

praksisbeskrivelser fra NAT.  

 

    

Studienævnet diskuterede de 

udsendte praksisbeskrivelser 

og godkendte disse. 

Der var enighed om at 

information om den nye 

praksis skal sendes ud til alle 

studerende på farmaci med 

information om hvordan 

praksis er ændret og at dette 

er gældende fra 1. juni 2017. 

 

SN laver forslag til 

informationsmail og sender 

– i første omgang - denne 

rundt til kommentering hos 

studenterrepræsentanterne og 

studievejledningen . På 

baggrund af deres 

tilbagemeldinger sendes 

forslag til studienævnet til 

endelig godkendelse. Det 

forventes at informationen 

kan sendes ud i starten af 

maj. 

 

5 Brug af NUUF/SUUF ifm. indkomne evalueringer – udsættes til næste møde 

 

Det har hidtil været praksis 

at SN sender de indkomne 

evalueringer og 

dertilhørende 
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handlingsplaner til 

NUUF/SUUF til udtalelse. 

Tanken var at NUUF/SUUF 

kunne komme med bidrag, 

som skulle indgå i 

studienævnets behandling af 

evaluering og handlingsplan. 

Dette fungerer desværre ikke 

godt. Hvad gør vi? 

 

6 Henvendelse fra fagansvarlig for SU519 – Fysiologi og farmakologi for farmaceuter – 

Modul 4 

 

Studienævnet har modtaget 

en henvendelse fra den 

fagansvarlige for SU519, 

som er bekymret over det 

manglende fremmøde til 

undervisningen.   

 

Studienævnet diskuterede 

henvendelse.  

Det er den samme tendens 

der ses i flere af de andre 

kurser. 

 

AP orienterede om at der i 

SUUF arbejdes med at finde 

ud af hvad årsagerner til det 

manglende fremmøde kan 

være.  

 

Studieledelsen vil – på 

baggrund af SUUFs 

arbejde/resultater tage 

punktet i studienævnet.   

 

7 Ændring af studieordning på kandidatuddannelsen – Klinisk farmakologi og terapi C 

 

Det har ifm. gennemgang af 

studieordning for 

kandidatuddannelsen vist sig 

at der ikke er information 

om kompetencer i 

studieordningen for kurset 

Klinisk farmakologi og 

terapi C. Derudover har den 

nye fagansvarlige ønsket at 

ændre på målbeskrivelserne 

for faget.  

 

Det fremsendte forslag blev 

godkendt. 

SN giver besked til 

fagansvarlig og ændrer 

studieordning.  

8 Målbeskrivelser for ISA – (projektorienteret forløb)  

 

Med baggrund i den nye 

uyddannelsesbekendtgørelse 

fra november 2016 har SN 

udarbejdet forslag til 

ændring af studieordning for 

kandidatuddannelsen, idet 

denne fremover skal 

indeholde en beskrivelse af 

ECTS-omfang og 

læringsudbytte for ISA 

(projektorienteret forløb).  

 

Det fremsendte forslag blev 

imødekommet. 

SN sikrer at fagbeskrivelser 

indarbejdes i 

studieordningen i løbet af 

kort tid.   

9 Eventuelt 
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Intet under dette punkt. 

 

  

 

4. Behandlinger af ansøgninger 

 

  

 

 

5. Sager siden sidst 

 

  

   

 

6. Behandling af ansøgning 

 

 Imødekommelser: 

 

 

Afslag: 

 

Retur uden behandling: 

 

 

 

Judith Kuntsche 

Studienævnsformand 


