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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendt. 
 
 
 
Referatet er godkendt. 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
De nævnte snydesager fra sidste møde er afgjort.  
  
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  10. december 2020. Kl. 13.00 – 15.00 

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 Iben Højgaard Jensen 
Studerende Mads Skydsgaard Hansen 
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 
 
 

Afbud fra  Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Studerende Stephanie Yen Tran  
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

b) Orientering fra studienævnsformand 
12 studerende på bacheloruddannelsen er smittet med Corona, 
men ingen af tilfældene kan ikke spores tilbage til SDU.  
Det vides ikke endnu, hvordan eksaminer vil blive gennemført til 
januar. Hvis der skal ændres i eksamensformerne, kræver det en 
studienævnsgodkendelse.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Ingen bemærkninger.  
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

4. Kvalitetssikring og 
-udvikling af uddan-
nelse og undervis-
ning (§ 18, stk. 4, nr 
1) 

a) Handleplan fra aftagerpanelmøde 2020 
Sagsfremstilling 
Uddannelsen har afholdt aftagerpanelmøde i september 2020. På 
baggrund af mødets drøftelser har studieledelsen udarbejdet en 
handleplan. 
 
Bilag 1 og 2. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter aftagerpanelets kommentarer og den udar-
bejdede handleplan.   
 
Referat af punktet 
Det er vigtigt for studieledelsen, at der laves handlinger på bag-
grund af tilbagemeldinger, som kommer fra mange aftagere. 
Det er især tiltag i forhold til det danske sprog, som vil blive 
iværksat nu. Det er relevant for de studerende, som er udfordret 
af det danske sprog i relation til undervisningen samt praktisk i 
forhold til studieophold.   
 
GMP-kursus fra TEK kan fremadrettet blive udbudt som et valg-
fag på kandidat farmaci.  
 
Studienævnet tager handleplanen til efterretning. 

 
5. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

 
 
 
 

6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-

a) Kursusbeskrivelse – FA805 
Sagsfremstilling 
På sidste studienævnsmøde blev evalueringen fra FA805 i foråret 
2020 drøftet. På den baggrund blev det besluttet, at 
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skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr 2) 

kursusbeskrivelsen skal drøftet med henblik på en vurdering af, 
om kurset i indhold og varighed svarer til 15 ECTS.  
 
Bilag 3.  
 
Indstilling: 
Studienævnet drøfter kursusbeskrivelsen og eventuelle ændrin-
ger/forslag til modulansvarlig.   
 
Referat af punktet 
Kurset blev indført for at give studerende på teknologisk profil mu-
lighed for at lære eksperimentelle metoder, inden de skulle i gang 
med at skrive speciale, da der er kort tid til at lære metoderne un-
der et 30 ECTS speciale (4 måneder). Da der nu er indført speci-
ale på teknologisk profil på 45 ECTS, kan det overvejes, om kur-
set fortsat er relevant.  
De studerende har relativt lille udbytte af kurset, og der skal meget 
teori og metode ind i et kursus på 45 ECTS. Og studerende der 
skriver 30 ECTS speciale kan i stedet lave en ISA, hvis de ønsker 
at arbejde med eksperimentelle metoder.  
 
Det besluttes, at kurset gennemføres sidste gang i foråret 2021. 
Efterfølgende kan de studerende vælge mellem 45 ECTS speciale 
eller vælge at lave en ISA.  
 
Handling 
Rikke informerer instituttet og underviseren at kurset nedlægges 
fra forår 2022. Da det er muligt at gennemføre et 45 ECTS speci-
ale er der ikke længere grundlag for dette kursus. 

 
7. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 
 
 

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: 
• Startmerit (1) 
• Forhåndsmerit (2) 
• Særlige prøvevilkår (5) 
• Tilmelding til reeksamen (1) 
• Afmelding af eksamen (1) 



 

 Side 4 

• Afmelding af kurser (1) 
 

Afslag: 
• Dispensation fra aflevering af rapporter (1)  
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Studieaktivitet (2) 
• Maksimal indskrivningstid (1) 

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (4) 
• Afmelding af kurser (2) 
• Afmelding af eksamen (1) 

 
9. Eventuelt  

 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


