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DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG   
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

Studienævn for Farmaci 
 
     Den 22. juni 2017 
                                                                                                             SN/JK 
                                                                      
Deltagere: 
 
Medlemmer af studienævn:  
Kim Brøsen, Jo de Mey, Jakob Møller-Jensen, Judith Kuntsche og Pernille Lundsgaard Jensen. 
 
 
Observatører:  
Studieleder Erik Bjerregaard Pedersen, faglig vejleder Cathrine Simone Kahya, formand for 
farmaceuternes forening Catalin Maria Frydendal 
 
Afbud: 
Simon Jürgensen Hansen, Ann-Louise Hald, Lisbeth Loff Feldtstedt  
 
Referent: 
Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) 
 
 
 

Referat af møde fra den 8. juni 2017 
 

 
1. Faste punkter 

 
Nr.  Beskrivelse Beslutning 

 
1 Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt. 
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Godkendelse af referat fra møde den 10. maj 
2017. 

Efter tilføjelse af information om at 
materiale fra punktet Motivering af 
studerende til kontinuerlig læring 
videresendes til NUUF og SUUF blev 
referatet godkendt 
 

 
 

2. Orientering fra … 
 
1 Studieleder 

Analyse over performance for optag 2014 - bilag 
EBP orienterede om PS’s analyse af 2014-optaget og det arbejde der er sat i gang på 
baggrund af analysen.  

- Der arbejdes bl.a på uddannelsen. med en bedre fordeling/koordinering af 
arbejdsbelastningen på på tværs af semestret på bl.a. 3. semester. Der er sat 
adskillige tiltag i gang, som man forventer kan hjælpe på problemer for de senere 
årgang.  
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Møderække med ledelsen fra NAT 
- Der er fastlagt en møderække med  hhv. undervisningsudvalg / studienævn / 

Akademisk råd og ledelsen på NAT til september. EBP ønsker forslag fra 
studienævnet til dette møde. Disse skal sendes snarest muligt til EBP.  

o Strukturelle problemetikker på 1. studieår 
o Problematikken med 2 fakulteter og 2 forskellige undervisnings traditioner 

 
Optagelse – kvote 2 

- EBP orienterede om resultatet af optagelse på kvote 2. 111 har afleveret UNItest 
(fået point)  og der er tilbudt plads til 36, så der – baseret på tidligere års erfaring - 
valgt en stor overbookning. 59 er sat på venteliste og 16 har fået afslag på optagelse.  

 
2 Vicestudieleder 

Deltog ikke i mødet. 
 

3 Studienævnsformand og studiekoordinator 
 
Studiekoordinator: 

- eksamensdato for FA807 – januar 2018. SN orienterede om at eksamensdatoen for 
dette fag vil blive lagt i re-eksamensperioden, da underviser ikke har mulighed for at 
deltage i ugen, som er afsat til de ordinære eksaminer.  

- SN orienterede om at BMB534, som er et muligt valgfag på den teknologiske profil, 
har ændret placering fra forårssemestret til efterårssemstret. SN opdaterer 
studieordning og hjemmeside.  

 
4 Studerende 

Intet under dette punkt. 
 

5 NUUF / SUUF 
Referat fra møde i NUUF den 24. april 2017 blev taget til efterretning.  
 

 
 
 

3. Sager til behandling 
 
Nr. Beskrivelse Behandling i studienævn 

beslutning og tovholder på 
handling 

Status på handling 

1 Klage over Klinisk farmakologi og terapi C for vinterstartere 
 
Studienævnet har 
modtaget en klage over 
Klinisk farmakologi og 
terapi C for vinterstartere.  
Henvendelsen handler 
primært om at studerende, 
som er startet i februar 
ikke føler de har samme 
forudsætninger for at følge 
kurset, som de øvrige 
studerende. Dette bunder i 
at februarstarterne ikke har 
fulgt faget KFTA. 
Henvendelse er den 1. juni 
2017 videresendt til den 

Studienævnet diskuterede den 
indkomne klage og 
underviserens kommentarer. 
Studienævnet mener 
underviseren har udarbejdet en 
god redegørelse, hvoraf det 
fremgår at der har været 
udfordringer bl.a. på grund af 
ny underviser. Der har været 
forsøgt at rette op på disse fra 
underviserens side og 
studienævnet forventer at en 
del af problemerne vil være 
løst til næste år. 
 

SN svarer på henvendelsen 
fra de studerende. 
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kursusansvarlige mhp. 
kommentarer.  
 
 
 

Studienævnet vil på baggrund 
af henvendelsen: 
 
- bede underviseren om at 

tilpasse undervisningen 
næste år således at de 
studerende kan følge kurset 
uden at have fulgt KFTA. 
Studienævnet foreslår at der 
laves en let introduktion til 
KFTA, som indarbejdes i 
studieguiden med anbefalet 
supplerende læsning, så 
februarstartere har en chance 
for selv at læse op på dette. 
Der kan evt. fremlægges 
noget materiale fra KFTA, 
som interesserede studerende 
kan bruges ifm.  selvstudie.   

 
-  fortsætte diskussionen  om 

fastholdelse/nedlæggelse af 
studiestart i februar  på det 
kommende studienævns-
møde. Der skal indhentes 
datamateriale over 
studerende optaget i hhv. 
2014-2015 som baggrund for 
diskussionen. 

 

SN videresender 
studienævnets anmodning til 
underviseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SN sørger for datamateriale 
til næste studienævnsmøde.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Studiestart – kandidatuddannelsen – E17 
 
I henhold til Principper for 
studiestart, så skal der laves 
et introduktionsforløb for 
alle ny-optagne studerende 
på en kandidatuddannelse.  
Der blev i februar 2017 
afholdt et studieintroduktion 
for nye studerende. SN 
udarbejder på baggrund af 
dette et forslag til 
studieintroduktion for 
september 2017.  
Farmaceuternes forening 
afholdt sidste år et socialt 
arrangement for de nye 
studerende.  
Vil de mon være 
interesserede i at gøre dette 
igen i efteråret? 
 

Studienævnet godkendte 
forslag til studieintroduktion. 
 
Farmaceuternes forening 
tilkendegav af de gerne vil 
arrangere både et fagligt og 
et socialt arrangement for de 
nye studerende.  
 

SN fastlægger i samarbejde 
med faglig vejleder dato for 
studiestart.  Aftaler ligeledes 
med Farmaceutisk forening 
om studieintro.   
 

3 Re-eksamensdatoer for august måned 2017 
 
Studieadministrationen på 
Det naturvidenskabelige 

Tilbagemeldingen fra 
studienævnet var at der 

SN giver tilbagemelding til 
NAT.  
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fakultet har sendt re-
eksamensdatoer ud til 
orientering/godkendelse i 
studienævnet.  
 
 
 

mangler dato for ek-
eksaminer for FY528 og 
SU515. 
Derudover er der overlap 
mellem: 
FF501 / MM556  
BB524 / SU519 
 
Resten af de forslåede datoer 
er OK.  
 

4 Indkomne evalueringer og handlingsplaner 
 
Der er indkommet følgende 
evalueringer og 
handlingsplaner: 
 
2. semester: 
FA501 – bilag 
FF503 – bilag 
FY528 - bilag 
 
4. semester:  
BB523 – bilag. 
Kursusansvarlig i BB523 har 
udover handlingsplan også 
send sin egen evaluering til 
studienævnet.  
 
 

Studienævnet besluttede at 
udsætte behandlingen til 
næste møde, så alle 
evalueringer for de 2 
semestre kan nå at blive 
indsendt og dermed 
behandles samlet.  
 
 

 

5 Brug af NUUF/SUUF ifm.  evalueringer – 
 
Det har hidtil været praksis 
at SN sender de indkomne 
evalueringer med 
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 efter hensigten.  
 
 
Da der generelt er lave 
svarprocenter på 
evalueringerne vil 
studienævnet diskutere 
hvorledes 
undervisningsudvalgene kan 
inddrages i at forbedre 
svarprocenterne. Kan dette 
evt. gøres ved at de 
studerende fra disse udvalg 

Der var i studienævnet 
enighed om at vende 
processen, så evalueringer 
og handlingsplaner efter 
behandling i studienævnet 
fremsendes til NUUF og 
SUUF. 
 
Semesterevalueringerne skal 
fremover behandles samlet 
på studienævnsmødet. 
 
 
 
Flere forslag til højnelse af 
svarprocenter blev diskuteret 
og det blev besluttet at der 
ved udsendelse af evaluering 
sendes mail til den 
ansvarlige underviser om 
tidspunkt for udsendelse af 
evalueringsskemaet. På den 
måde kan underviseren give 
de studerende tid til svare på 

SN opdaterer Køreplan for 
undervisningsevaluering ved 
farmaciuddannelsen og 
fremlægger denne på næste 
studienævnsmøde.  
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kommer til de sidste 
undervisningstimer og 
orienterer om evalueringen 
og formålet med denne? 
 
 
 
 
 
 
 

evalueringen ifm. 
undervisningen.  
Der skal samtidig sendes en 
opfordring til underviseren 
om at lægge en annoncement 
på BB om udsendelse af og 
tidspunkt for evaluering. 
 
Studienævnet har en 
forventning om at disse tiltag 
vil forbedre svarprocenten.  
 

6 Uregelmæssigheder  
 
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. Dette viser sig at 
være tilfældet.  
 
Punkt om snyd/konsekvenser 
tages op på næste 
studienævnsmøde på 
baggrund af dette samt input 
fra den faglige vejleder 
baseret på erfaring fra 
deltagelse i flere eksaminer.  
Der har – efter 
studienævnsmødet – været 
en del korrespondance 
mellem forskellige parter 
vedr. eksamenssnyd. Denne 
mailkorrespondance er lagt 
som bilag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studienævnet drøftede 
punktet og herunder 
orienterede den  
faglige vejleder om eksamen 
i BB524, hvor der ikke blev 
brugt exam-monitor til en 
eller flere af de 3 
deleksaminerne.  
 
JK informerede om at det 
naturvidenskabelige fakultet 
generelt ikke understøtter 
løbende evalueringer/ 
eksaminer, som ikke 
afholdes i 
eksamensmånederne. januar 
og juni, hvilket er et problem 
ift. snyd ved denne type 
eksaminer.  
 
Det blev besluttet at det på 
næste møde skal drøftes 
muligheden for planlægning 
af faste tidspunkter for 
løbende evalueringer, for at 
sikre at der ikke bliver 
overlap med undervisningen 
/ lave en 14 dages periode op 
til 1. juni på 6. semester, 
hvor der ikke er 
undervisning / prøver.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JK udarbejdet forslag som 
baggrund for drøftelse til 
næste møde.  
Brug af hjælpemidler / exam 
monitor etc. ved de løbende 
evalueringer inkluderes i 
forslaget.  
 

Tilbagemelding fra 
Studievejledningen på NAT 
vedr. spørgsmål fra sidste 
møde om mulighed for at 
bede de studerende før hver 
eksamen om at svare på dels 
om de er raske og dels om de 
vil snyde til eksamen.  
 

Det naturvidenskabelige 
fakultet oplyser at det ikke er  
muligt at bede de studerende 
forud for eksamen om at 
svare på om de er raske til 
eksamen.  
Forslag om at de studerende 
ifm. skriftlige eksaminer skal 
skrive under på at de ikke vil 
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snyde vil fakultetet arbejde 
videre med og studienævnet 
sser meget positivt på 
initiativet.  
 

 
4. Kvalitetspolitik 

 
 Delpolitik for overgangen til job og karriere - bilag 

 
I henhold til Organisering af det fremtidige arbejde med implementering af 
kvalitetspolitikken ved Studienævn for farmaci skal Delpolitik for overgangen til job og 
karriere behandles på juni mødet.  
SN lavet et oplæg til dette punkt.  
 
SN orienterede om dette.  
 

 
5. Behandling af ansøgninger 

 
  

Imødekommelser: 
Ændring af BA-titel (1) 
4. prøveforsøg (2) 
Afmelding af eksamen (1) 
Udsættelse af afleveringsfrist BA (1) 
5. prøveforsøg (1) 
 
Afslag: 
Forlængelse af indskrivningsperiode (1) 
5. prøveforsøg (1) 
4. prøveforsøg (1) 
 

 
6. Sager siden sidst 

 
  

Sagerne blev taget til efterretning.   
 

7. Punkter som forventes først at kunne blive behandlet på det næste møde, men hvis der er tid 
kan disse behandles før ... 

 
 1 
 

Optagelse på kandidatuddannelsen i farmaci.  
 
Punktet blev ikke behandlet på mødet.  
 

 
Susanne Nicolaisen    Judith Kuntsche 
Studiekoordinator    Studienævnsformand 


	Studienævn for Farmaci

