
 

 

 

08 juni 202010. juni 
2020 

 
rfchristensen@health.sdu.dk 
T +4565503043 
 
 

Syddansk Universitet 
Campusvej 55 
5230 Odense M 
T +45 6550 1000  
www.sdu.dk 
 

Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultetssekretariat 

 

 
Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra de sidste 
møder  

 

Dagsorden er godkendt.  
 
 
Referatet er godkendt.  

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  10. juni 2020. Kl. 13.00 – 16.00 

Sted  Zoom 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Studerende Lene Schrøder Motzkus 
Studerende Sebastian Jakobsen 
Studerende Stephanie Yen Tran  
Studerende Hanin R Harbi  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 
Gæster 
Mads Skydsgaard Hansen 
Iben Højgaard Jensen 
 

Afbud fra  Studerende Hanin R Harbi  
Studerende Stephanie Yen Tran  
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Mads Skydsgaard Hansen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Ingen kommentarer.  
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
Undervisning til efteråret 
Der har været møde i FKF-ledelsen (NAT), hvor det blev drøftet, 
hvordan der skal undervises til efteråret, hvis der stadig skal hol-
des 1 meter afstand. Forhåbentlig kan der gives plads til 1. års-
studerende, som ikke har været vant til at være på universitetet.  
Der forventes at finde en løsning på lab. evt. med mindre hold.  
 
På SUND arbejdes der med, at forelæsninger afholdes online, 
mens holdundervisning gennemføres på SDU.  
 
Der er ikke truffet beslutninger for efteråret hverken på SUND el-
ler NAT.   
 
Studieophold 
Studieledelsen har behandlet et forslag fra de fagansvarlige for 
studieopholdet vedr. muligheden for, at de studerende på tekno-
logisk profil kan komme en uge i praktik hos en medicinalvirk-
somhed. Dette er dog ikke muligt inden for rammerne af EU-lov-
givningen for praktik på farmaciuddannelsen.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Styrelsen har lavet en dispensation til den nuværende lovgivning, 
hvor det bliver muligt for studerende udefra at starte på z-ram-
men på kandidatuddannelsen, uden at have færdiggjort deres ba-
chelor på et andet universitet. De skal være færdige med bache-
loruddannelsen inden for det første semester, ellers vil de blive 
udskrevet fra kandidatuddannelsen.  
 
Studienævnet ønsker, at studerende udefra optages efter samme 
regler som ”egne” studerende.   
 

d) Orientering fra studerende 
Der har været en proces for studienævnene (studerende) vedr. 
valg af årets underviser på SUND. Oplevelsen har været, at un-
dervisere fra ”små” uddannelser ikke havde en chance, da der 
blev udvalgt undervisere, som de studerende kendte. Det kan 
overvejes, om kursusevalueringer skal inddrages i beslutningen.  
RFC tager dette med tilbage til fakultetsledelsen.   
 

4. Kvalitetssikring og 
-udvikling af uddan-
nelse og 

a) Anmodning til studienævn vedr. minimumstandarder for oli-
neundervisning 
Sagsfremstilling 



 

 Side 3 

undervisning (§ 18, 
stk. 4, nr 1) 

Direktionen anmoder studienævnene om at drøfte form og ind-
hold for fremtidig online-undervisning, og i tilknytning hertil beslut-
ter hvilke krav, studienævnet finder, at man med rette kan stille til 
sådan undervisning. Det er væsentligt at understrege, at den kon-
krete udformning af krav må bero på en fagkyndig drøftelse og 
beslutning i de enkelte studienævn.  

 
Bilag: 1, 2 og 3. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter anmodningen fra direktionen og beslutter 
eventuelle krav til den fremtidige online-undervisning.  
 
Referat af punktet 
Det er studienævnets ønske at lave anbefalinger til online under-
visning og ikke minimumsstandarder.   
Studienævnet finder det vigtigt, at der er en god balance mellem 
online undervisning og fysisk undervisning.  
Lab. øvelser kan kun undervises på universitetet.  
 
Det bemærkes, at der også er socialt aspekt i undervisningen. Det 
er vigtigt for studerende at mødes for at få drøftet og diskuteret 
undervisningen med andre studerende.  
 
Der skal tages hensyn til online/fysisk undervisning i skemaet ved 
skift mellem kurser – primært på bacheloruddannelsen. Et fag kan 
ikke gennemføres online, hvorefter de studerende 20 min. senere 
skal møde ind på universitetet til fysisk undervisning.  
  
Det er også vigtigt for underviserne at kunne vurdere de stude-
rende og komme tættere på – eks. i e-timer. Forelæsninger kan 
bedre afvikles online. Det kan være positivt for de studerende at 
se optagede forelæsninger flere gange. 
Det fungerer fint for kandidatstuderende at have online undervis-
ning. Men det er vigtigt ikke at undervurdere værdien af at komme 
på universitetet, der kan være svage studerende, som bliver ”tabt” 
ved online undervisning.  
 
Generelt har de forskellige online muligheder givet gode mulighe-
der for underviserne.  
 
Studienævnet giver opbakning til minimumskravene fra SUND.  
 
Handling 
RFC videreformidler studienævnets drøftelser til ledelserne på 
SUND og NAT.  



 

 Side 4 

5. Eksamensplanlæg-
ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

a) Omlægning af reeksaminer kandidat  
Sagsfremstilling 
Det bliver ikke muligt at gennemføre skriftlige stedprøver på SDU 
til august. Derfor skal der tages stilling til, hvilke eksamensformer 
reeksaminer i august skal have. Nedenfor ses indstillinger fra un-
derviserne: 

• KFTB – mundtlig reeksamen via zoom jf. reeksamensformen i 
modulbeskrivelsen. 

• KFTC – mundtlig reeksamen på SDU jf. modulbeskrivelsen den 
11. og 13. august. 

• Sundhedsøkonomisk evaluering – individuel skriftlig hjemme-
opgave med intern censur. Samme eksamensform som den 
omlagte ordinære eksamen i juni.  

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter indstillingerne og beslutter, om de kan god-
kendes.  
 
Referat af punktet 
Studienævnet godkender eksamensformerne. 
 
Beslutningen er gældende for reeksaminerne i august 2020. 
 
Handling 
RFC giver besked til underviserne og Uddannelsesjura & Regi-
stratur.  
 

6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-
skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr 2) 

a) Ændring af kursusbeskrivelse KE538 
Sagsfremstilling 
Der ønskes en ændring af formålsbeskrivelsen for KE538. 

 
Bilag: 4.  
 
Indstilling: 
Studienævnet drøfter ændringen og beslutter, om den kan god-
kendes.  
 
Referat af punktet  
Formålet med den nye formulering er at gøre det tydeligt, hvorfor 
fysisk kemi er relevant i forhold til de øvrige kurser på farmaci og 
uddannelsen generelt.  
 
Studienævnet godkender ændringen. 
 
Handling 
RFC giver besked til NAT-fakultetssekretariatet og underviser.  



 

 Side 5 

 

7. Øvrige sager (§ 18, 
stk. 4, nr 5) 

Intet til punktet 

8. Ansøgninger fra 
studerende (§ 18, 
stk. 4, nr 4) 

a) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA.  
 

Referat af punktet 
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 
 
Beslutning 
Tilsagn: 
• Særlige prøvevilkår (2) 
• Afmelding af kursus (1) 
• Afmelding af eksamen (1) 
• Tilmelding til eksamen (1) 
• Dispensation til valgfag (1) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 

 
Afslag: 
• Særlige prøvevilkår (2) 
• Afmelding af kursus (1) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (2) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (4) 
 

9. Eventuelt Det besluttes, at hvert andet studienævnsmøde afholdes online resten 
af året. Mødet i september afholdes på universitet.   

 
 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
 

Rikke Fisker Christensen 
AC-fuldmægtig 

Studiekoordinator for farmaci 
 


