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DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG   

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

Studienævn for Farmaci 
 

     Den 17. september 2017 

                                                                                                             SN/JK 

                                                                      

Deltagere: 
 

Medlemmer af studienævn:  

Judith Kuntsche, Emma Bjørk Olsen og Pernille Lundsgaard Jensen. Da studienævnet ikke var 

beslutningsdygtigt på mødetidspunktet, har referat med indstillinger været rundsendt til skriftlig 

sagsbehandling.  

 

Observatører:  

Studievejledningen fra NAT – Rune Wulff Christensen og studieleder Erik Bjerregaard Pedersen  

 

Afbud: 

Kim Brøsen, Jo de Mey, Frank Kjeldsen, Ann-Louise Hald og Line Delcomyn 

 

Referent: 

Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) 

 

 

 

Referat af møde fra den 7. september 2017 
 

 

1. Faste punkter 

 

Nr.  Beskrivelse Beslutning 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen blev godkendt. 
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Godkendelse af referat fra møde den 8. juni 

2017 

Referatet blev godkendt. 

 

3 Meddelelser og referater 

- Orientering om regelændringer på 

Uddannelses- og 

Forskningsministeriets område – 

Tysklandsstrategi og erkendtlighed - 

bilag 

- Afgørelse fra Det 

naturvidenskabelige fakultet i 

klagesag vedr. 

eksaminationsgrundlag i SU517 – 

Fysiologi og farmakologi for 

farmaceuter – Modul 2: Hjerte, kar 

og nyrer - bilag 

- Information om forsinkede 

studerende på Det 

sundhedsvidenskabelige fakultet - 

bilag 

Meddelelserne blev taget til efterretning.  



2 

 

- Retningslinjer for lyd- og 

billedoptagelse af undervisning på 

SDU – bilag 

- Årets høring fra UG.DK – bilag 

 

 

2. Orientering fra … 

 

1 Studieleder 

 

Adgangskrav på bacheloruddannelsen.  

Med de strammere krav fra 2017, så er det ganske få færre studerende, som er blevet 

optaget. Den ønskede effekt er dermed opnået med det højere adgangskrav.  

På grund af lav optagelse på NAT-uddannelserne, så arbejdes der på NAT på at få 

udarbejdet fælles lavere adgangskrav for alle NAT-uddannelser.  

Da disse krav samlet set anses som en skærpelse af adgangskravet (i 

optagelsesteknisk  forstand), betyder det at disse nye adgangskrav (på grund af 

varslingsreglen om 2 år) først vil være gældende fra 2020. Dekanen på NAT har 

givet tilsagn om at tage ændringen op til revision næste år på baggrund af optaget i 

2018.  

 

Ændringer og beslutning for afvikling af optag i 2018 på NAT 

Der er nu fastlagt datoer for åbent hus for hhv. bachelor-  (24. februar kl. 11 – 15) og 

kandidatuddannelser  (7. februar kl. 12.30 – 16.30) i 2018.  Unitest afvikles i 

weekenden den 7. og 8. april 2018. Direktionen har besluttet at alle der deltager i 

UNITEST testes i alle 5 domæner (på farmaci var det i 2017 kun i 3 domæner).  

 

2 Vicestudieleder 

 

Deltog ikke i mødet. 

 

3 Studienævnsformand og studiekoordinator 

 

Reviderede udgaver af Samling af SDU’s regler om studiefremdrift smat instruks til samme  

SN orienterede om dette. 

 

Afgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i klagesag vedr. særlige prøvevilkår  

SN orienterede om at Uddannelses- og Forskningministeriet har givet studienævnet 

medhold i deres afgørelse. 

 

4 Studerende 

 

PLJ og ALH fra studienævnet vil gerne holde et oplæg om studienævnet ifm. en forelæsning 

for 2. og 3. års studerende. De studerende arrangerer det selv. 

Studienævnet synes det er en rigtig god ide.   

 

Derudover holder Farmaceuternes forening et arrangement for nye studerende, hvor der 

introduceres og informeres om studienævnet. 

 

5 NUUF / SUUF 

 

Referat fra møde i NUUF den 8. juni 2017 blev taget til efterretning.  

 

 

 

3. Sager til behandling 
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Nr. Beskrivelse Beslutningen og 

tovholder på handling 

Status på handling 

1 Ændring af studieordninger - kandidatuddannelsen 

 

Målbeskrivelse – speciale: 

Målbeskrivelsen for specialet var 

ikke udformet efter de gældende 

regler ift. opdeling i viden, 

kompetencer og færdigheder.  

Der er nu blevet udarbejdet et 

forslag, som ønskes godkendt af 

studienævnet. 

 

Forslaget blev diskuteret 

og indstilles til 

godkendelse. 

Godkendt af studienævnet. 

SN sikrer opdatering i 

studieordning.  

Kompetenceprofil til 

eksamensbevis: 

Registrering og Legalitet gjorde i 

midten af juni måned opmærksom 

på at det var nødvendigt med en 

opdateret kompetenceprofil. 

Kompetenceprofilen fra 

Studieordning for 

Kandidatuddannelsen i farmaci – 

2015 er for lang til at kunne 

anvendes i STADS. 

Studieledelsen har udarbejdet 

forslag til en forkortet profil, som 

ønskes godkendt af studienævnet. 

 

Forslaget blev diskuteret 

og indstilles til 

godkendelse. 

Godkendt af studienævnet. 

SN videresender til 

Registrering og legalitet.  

Ændring af studieordninger - bacheloruddannelsen 

 

Tilføjelse af afsnit om 

internationalisering fra NAT: 

Der er kommet en henvendelse 

fra Det naturvidenskabelige 

fakultet om der er interessere i at 

få tilføjet et afsnit om 

Internationalisering til 

Studieordning for 

bacheloruddannelsen i farmaci. 

 

Forslaget blev diskuteret 

og indstilles til 

godkendelse. 

Godkendt af studienævnet. 

SN giver besked til NAT-

FAK. 

2 Vejledning for kandidatspecialet på kandidatuddannelsen i farmaci 

 

Vejledning for kandidatspecialet 

er  – på baggrund af henvendelse 

fra en vejleder – blevet opdateret 

ift. eksaminationstid. Ændringer 

ønskes godkendt af studienævnet.  

Forslaget blev diskuteret 

og indstilles til 

godkendelse. 

Godkendt af studienævnet. 

 

SN sikrer at tekst i  

kursusbeskrivelsen og 

blanketsystemet er korrekt.   

 

3 Klage over fordeling af studieophold 

 

Studienævnet har modtaget en 

klage fra en studerende over den 

måde, som fordelingen af 

studieopholdene foregår. Klagen 

er blevet videresendt til 

Klage og udtalelse fra de 

ansvarlige blev diskuteret. 

De tilstedeværende 

medlemmer tilslutter sig 

udtalelsen  og indstiller at 

Godkendt af studienævnet. 

SN sender svar til den 

studerende. 
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kommentering hos de ansvarlige 

for fordeling af studieophold, som 

har lavet en udtalelse om sagen.  

 

der svares på henvendelse 

iht. udtalelsen.  

 

4 Undervisningsevalueringer – bacheloruddannelsen – 2. semester 

 

 

 

 

 

 

FA501 – Farmaci grundkursus  

 

 

 

 

 

 

 

 

FF503 – Kemi, biologi og 

molekylær biologi  - Den 

empiriske eksperimentelle 

videnskab 

 

 

FY528 – Fysik for Biologi og 

Farmaci 

 

 

 

 

 

 

BMB528 – Mikrobiologi for 

farmaci 

 

 

De tilstedeværende 

medlemmer diskuterede de 

indkomne evalueringer og 

handlingsplaner. 

 

Det fremgår af 

handlingsplanen at der 

arbejdes på de 

udfordringer der er på 

kurset – bl.a. placering af 

eksaminer.  

Der indstilles til 

godkendelse 

 

Det indstilles at 

handlingsplanen 

godkendes.  

 

 

 

Det indstilles at 

handlingsplanen 

godkendes. Derudover 

støttes undervisernes 

ønske om at genindføre 

mundtlig eksamen på 

faget.  

 

Det indstilles at 

handlingsplanen 

godkendes.  

 

Der skal arbejdes på at det 

bliver mere synligt for de 

studerende at fysik og 

matematik er relevant for 

farmacistuderende.  

Det indstilles at bede 

NUUF om at arrangere at 

farmaceuterne fra NAT og 

undervisere fra Fysik og 

Matematik mødes for at 

arbejde med denne 

problemstilling til 

forbedring af dette.  

 

Alle indstillinger er 

godkendt af studienævnet.  

Undervisningsevalueringer – bacheloruddannelsen – 4. semester 

 

 

 

De tilstedeværende 

medlemmer diskuterede de 

Alle indstillinger er 

godkendt af studienævnet. 
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SU515 – Videnskabsteori for 

farmaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA503 – Lægemiddelformulering 

og fremstilling B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAT509 – Farmaceutisk 

Innovationsprojekt  

 

SU517 – Fysiologi og 

farmakologi for farmaceuter – 

Modul 2: hjerte, kar og nyrer 

 

indkomne evalueringer og 

handlingsplaner. Der var 

enighed om at der var en 

udfordring på 4. semester 

idet svarprocenten var ikke 

var god. 

 

Handlingsplanen indstilles 

til godkendelse. Derudover 

indstilles at bede NUUF 

om at se på muligheden for 

at hjælpe, så der bliver en 

større viden om farmaci på 

kurset og dermed mere 

tydelig relevans for de 

studerende.  

 

Handlingsplanen indstilles 

til - på baggrund af 

nedenstående 

kommentarer/anbefalinger 

til den fagansvarlige  – at 

blive godkendt.  

 

Studienævnet udtrykker 

tilfredshed med at hun vil 

indføre en fast ugentlig 

træffetid med en fornuftig 

tidsramme, så det sikres at 

alle studerende har 

mulighed for at få kontakt.  

 

Studienævnet er bekymret 

over at de studerendes 

tilfredshed med kurset, 

som er et af kernefagene 

på uddannelsen, ikke er 

udpræget god. 

Studienævnet opfordrer - 

på den baggrund – den 

fagansvarlige til at arbejde 

med undervisningsformen 

for at øge de studerendes 

tilfredshed.   

 

Studienævnet anbefaler 

derudover at de anvendte 

slides lægges på BB.  

 

Handlingsplanen indstilles 

til godkendelse 

 

Handlingsplanen indstilles 

til - på baggrund af 

nedenstående 

kommentarer/anbefalinger 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KE505 – Organisk kemi 

 

 

BB523 – Farmaceutisk 

toksikologi A 

til den fagansvarlige  – at 

blive godkendt.  

Studienævnet anbefaler at 

formindske 

gruppestørrelsen ifm. 

gruppearbejdet. 

Studienævnet er tilfreds 

med initiativet om at der 

afholdes 

koordineringsmøder blandt 

underviserne.  

 

Handlingsplanen indstilles 

til godkendelse. 

 

Handlingsplanen indstilles 

til godkendelse. 

Studienævnet sætter pris 

på forslaget om at 

koordinere med de øvrige 

fag på 4. semester – både 

tidsmæssigt og 

indholdsmæssigt, 

Undervisningsevalueringer – kandidatuddannelsen 

 

 

 

 

 

 

FA805 – Eksperimentelle 

metoder inden for teknologisk 

farmaci og biofarmaci  

 

Klinisk farmakologi og terapi C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsøkonomisk evaluering 

 

 

De tilstedeværende 

medlemmer diskuterede de 

indkomne evalueringer og 

handlingsplaner. 

 

Handlingsplanen indstilles 

til godkendelse. 

 

 

Handlingsplanen indstilles 

til at blive godkendt med 

følgende bemærkninger til 

den fagansvarlige: 

Studienævnet er 

opmærksom på hendes 

ønske om at gøre KFTA 

som en forudsætning for 

KFTC og forstår dette 

ønske, som dog ikke kan 

imødekommes pt. Der er 

mange gode forslag til 

forbedring af kurset, som 

studienævnet sætter pris 

på.  

 

Handlingsplanen indstilles 

til godkendelse. 

 

 

Alle indstillinger er 

godkendt af studienævnet.  

5 Evaluering af hele uddannelsen – punktet udsættes til næste møde 
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6 Retningslinjer for gennemførsel af eksaminer 

 

Der har været nogle udfordringer 

med eksaminer i sommerperioden 

(en eksamen, hvilket normalt ville 

kræve godkendelse af 

studienævnet, blev flyttet til et 

meget uheldigt tidspunkt) 

Der ønskes derfor dels udarbejdet 

retningslinjer hvordan der kan 

planlægges/gennemføres 

eksaminer (fx tidsrammer, 

løbende evalueringer) dels 

afklaring af i hvilke tidfælde 

studienævent skal inddrages i 

planlægningen. 

Studienævnsformanden laver et 

udkast som ønskes behandlet af 

studienævnet.  

 

De tilstedeværende 

medlemmer diskuterede 

det fremsendte forslag og 

besluttede at indstille dette 

til godkendelse.  

 

 

Godkendt af studienævnet. 

SN sikrer fremsendelse i 

samarbejde med EBP og 

JK.  

9 Eventuelt 

 

Intet under dette punkt. 

 

  

 

4. Behandling af ansøgninger 

 

  

Imødekommelser: 

Afmelding af valgfag (1) 

4 prøveforsøg (3) 

Udsættelse af indskrivningsperiode (2) 

Ændring af valgfag (1) 

Udsættelse af afleveringsfrist (1) 

Startmerit (2) 

Forhåndsgodkendelse af 6. semester (1) 

 

Afslag: 

Afmelding af eksamen (1) 

Ændring af starttidspunkt for speciale (1) 

Start på speciale (1) 

Ændring af valgfag (1) 

 

Retur uden behandling: 

Forlængelse af frist for gennemførsel (1) 

Udsættelse af frist for beståelse af førsteårsprøve (1) 

 

 

 

Judith Kuntsche    Susanne Nicolaisen 

Studienævnsformand    Studiekoordinator 


