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Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  11. marts 2020. Kl. 13.00 – 16.00 

Sted  Campus – Kollokvierummet på FKF 

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  Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Studerende Hanin R Harbi  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
Mads Skydsgaard Hansen 
Iben Højgaard Jensen 



 

 Side 2 

 
Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra mødet sid-
ste møde  

 

Dagsorden godkendt. 
 
  
Til pkt. 4.c skrives, at information om evaluering af bacheloruddannel-
sen sendes til Mette på FKF. Herefter godkendes referatet.  

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder  
Ingen bemærkninger.  

 
b) Orientering fra studienævnsformand 

JK har modtaget kommentarer til eksamensplanlægningen på ba-
cheloruddannelsen fra Hanin og Stephanie. Disse tages så vidt 
muligt med i udarbejdelse af eksamensplanen.   
 
Der afholdes informationsmøde om kandidatspeciale den 16. 
april 2020 på SUND. Og der afholdes informationsmøde om ba-
chelorprojekter den 20. april 2020 på NAT. Det forventes, at tors-
dagste på FKF vil være to gange årligt fremadrettet.  

 
c) Orientering fra studiekoordinator   
• Afgørelse fra Styrelsen 

Der er truffet afgørelse i Styrelsen vedr. en dispensationssag 
om maksimal indskrivningstid, som studienævnet har behand-
let. Der er givet afslag på klagen. 
 

• Notat vedr. behandling af ansøgninger om afmelding af kurser 
og brugte prøveforsøg  
I den nye uddannelsesbekendtgørelse er det blevet muligt for 
studienævnene at behandle ansøgninger om afmelding af kur-
ser, hvor der er aflagt prøveforsøg. SDU har udarbejdet et notat 
med retningslinjer for behandling af disse ansøgninger. Ret-
ningslinjerne er udarbejdet på baggrund af Styrelsens tidligere 
afgørelser i disse sager.   

 
d) Orientering fra studerende 

Ingen bemærkninger.  

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche  

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 3 

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

a) Evalueringer - kandidat 
Sagsfremstilling 
Der foreligger evalueringer af nedenstående valgfag i E19 samt 
tilhørerende handleplaner. 
• Farmakometri 
• FA806 
• FA808 
• FA802  
• FA807 (afventer handleplan) 
• BB847 

 
Bilag findes på Sharepoint i mappen ”efterår 2019” under ”Evalu-
eringer og handleplaner” 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringer og handleplaner samt beslut-
ter, om handleplanerne kan godkendes.     
 
Referat af punktet 
Farmakometri 
Det angives i evalueringen, at de studerende ønsker flere timers 
undervisning sammenhængende. Dette er ikke behandlet i hand-
leplanen. Det kan overvejes, om der kan laves flere sammen-
hængende undervisningstimer for at sikre fremmøde hos de stu-
derende. 
Studienævnet har drøftet, at det kan overvejes, om der kan laves 
slides til hver forelæsning, så det ikke er en samlet præsentation 
for hele kurset.  
Handleplanen godkendes.  
 
FA806  
Kurset er tidligere blevet tilpasset på baggrund af evalueringer, 
hvilket kan ses i denne evaluering.  
Handleplanen godkendes.  
 
FA808 
Antallet af deltagere på kurset er nu 36 studerende. Det overve-
jes, om holdet kan deles i to ved opgaveløsning i E-timerne, men 
det kræver en ekstra underviser. 
Antallet af forelæsninger reduceres, hvilket giver to ekstra E-ti-
mer. 
Handleplanen godkendes.  
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FA802 
Få besvarelser i den skriftlige evaluering, men der er lavet mundt-
lig evaluering med de studerende. Handleplanen er lavet på bag-
grund heraf. De studerende har været meget tilfredse med den 
mekanistiske toksikologi.  
Handleplanen godkendes.  
 
BB847  
Der er flere og flere farmacistuderende, som har kurset, som lig-
ger på biologi. Kurset er blevet godt modtaget og vil blive anbefa-
let til farmacistuderende fremadrettet. Valgfaget tilbydes også til 
studerende på klinisk profil fremadrettet. 
Det er vigtigt at oplyse prisen for kurset i kursusbeskrivelsen.  
 
FA807 udsættes til der foreligger en handleplan.    
 
Det kunne være interessant at se i evalueringen, hvor meget un-
dervisning de studerende har deltaget i.  
 
Handling 
RFC giver besked til underviserne om de godkendte handlepla-
ner.  
RFC undersøger om der kan tilføjes et ekstra spørgsmål i spør-
geskemaet.  
 

b) Studie- og kandidatstartsundersøgelse 2019  
Sagsfremstilling 
Der foreligger resultater fra studie- og kandidatstartsundersøgel-
serne 2019. 
 
Bilag: 2.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter undersøgelsens resultater og beslutter, om 
der skal igangsættes handlinger på baggrund heraf.  
 
Referat af punktet 
Bacheloruddannelsen: Der kan arbejdes på, at de studerende 
får større motivation for at gennemføre uddannelsen og større 
deltagelse i sociale arrangementer. Dette arbejdes der allerede 
med via Foreningen for farmacistuderende. 
 
Kandidatuddannelsen: Det kan overvejes, at ”farmacigruppen 
for kandidatstuderende” på BB præsenteres for de studerende til 
informationsmødet.   
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Overgangen mellem NAT og SUND skal fortsat gøres tydelig, for 
der er væsentlige forskelle.  
Det kan være en fordel, at den faglige introduktion ligges i den 
første uge af KFTA. I februar kan det være den første uge, hvor 
der er undervisning.  
 
De studerende efterspørger mere feedback og aktivering i de før-
ste kurser på kandidatuddannelsen. Dette arbejdes der allerede 
på at øge i KFTA.  
 
Handling 
RFC sender kommentarer vedr. kandidatuddannelsen til SUUF.  
Der arbejdes videre med igangværende tiltag.  

 
5. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

Intet til punktet. 

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

a) Ændring af fagbeskrivelse FA504 
Sagsfremstilling 
Der ønskes ændring FA504, hvor der tilføjes en forudsætnings-
prøve, de øvrige eksamenselementer er uændrede.  
• F-prøve (ny): Obligatorisk deltages i E-timer, intern, en bedøm-

mer, B/IB, 0 ECTS 6x45 min. Er forudsætningsprøve for eksa-
menselement b. 

• Eks.a.: Rapporter over labøvelser, intern, B/IB, 1 ECTS. 
• Eks.b.: Skriftlig eksamen, 7-trinsskala, 4 ECTS 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringen og beslutter, om den kan god-
kendes.  

 
Referat af punktet 
På de fleste andre kurser er der obligatoriske E-timer. Dette øn-
skes også i FA504 for at sikre, at de studerende møder op til un-
dervisningen.  
Ændringerne godkendes.  
 
Handling 
RFC giver besked til NAT-fakultetssekretariatet. 

 
b) Opdatering af faglig progression STO KA 

Sagsfremstilling 
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Ved gennemgang af SDU’s kvalitetspolitik er det blevet tydeligt, at 
beskrivelsen af den faglige progression på kandidatuddannelsen 
skal opdateres. Se studieledelsens opdatering i bilaget.  
 
Bilag: 3. 

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter teksten og beslutter, om den kan godken-
des.  
 
Referat af punktet 
Det er lavet en beskrivelse progressionen i de obligatoriske kur-
ser på kandidatuddannelsen samt en tydeliggørelse af forudsæt-
ningerne for studieopholdet.  
Den nye tekst godkendes.  
 
Generelt opleves det, at studieordningerne uoverskuelige efter de 
er flyttet i ODIN. Der forespørges til, hvem der har ansvaret for at 
sikre, at det er de korrekte informationer som er i studieordnin-
gen/kursusbeskrivelserne. Der skal følges op på, hvordan der sik-
res kvalitetssikring i studieordningerne.  
 
Handling 
RFC sætter teksten om progression ind i kandidatstudieordnin-
gen.  

 
7. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 
a) Taler til dimission  

Sagsfremstilling 
Til dimissionen den 24. juni 2020 skal der være en ekstern festta-
ler. Studienævnet opfordres til at komme med forslag til en festta-
ler.   

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter mulige kandidater til afholdes af festtalen.   
  
Referat af punktet 
Til dimissionen den 24. juni 2020 skal der inviteres en ekstern 
festtaler, og studienævnets medlemmer opfordres til at komme 
med bud på en mulig festtaler.  

 
Handling 
Ideer til festtaler kan sendes på mail til RFC.  
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8. Ansøgninger fra 
studerende (§ 18, 
stk. 4, nr 4) 

a) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA.  
 

Referat af punkt 
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 
 
Beslutning 
Tilsagn: 
• Afmelding af prøve (2) 
• Tilmelding til reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen (2) 
• Annullering af prøveforsøg (1) 
• Ændret ”udeblevet” til ”syg” (1) 
• Maksimal indskrivningstid (1) 

 
Afslag: 
• Særlige prøvevilkår (2) 
• Dispensation fra mødepligt (2) 
• Overflytning til ny studieordning (1) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Dispensation fra faglige forudsætninger (1) 
• Maksimal indskrivningstid (1) 
• Merit (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Tilmelding til reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen (2) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 

 
9. Eventuelt Ingen bemærkninger.  

 
 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


