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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

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

 

Dagsorden godkendt. 
 
 
Det anføres, hvad afgørelsen fra styrelsen omhandler under punktet 
”orientering fra studiekoordinator”. Derefter godkendes referatet.  
 
  

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  12. februar 2020. Kl. 13.00 – 16.00 

Sted  SUND – WP19 - mødelokalet på Hjernen på 3. sal  

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  
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Mads Skydsgaard Hansen 
Iben Højgaard Jensen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche  

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder  
• Eksamenssnyd 

Der har været yderligere sager med eksamenssnyd på farmaci, 
der forventes strenge sanktioner. 

• Sociale arrangementer for farmaci studerende 
Der laves en indsats vedr. sociale arrangementer for farmaci-
studerende. Foreningen for Farmacistuderende planlægger 
med virksomhedsbesøg, bankoaften, sommerfest i foråret 
2020.  
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
• JK er blevet en del af ledelsesgruppen på FKF, hvor hun er an-

svarlig for farmaci.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator   
• Censorformandsberetning 2018/2019 

Beretningen har fokus på implementering af censorIT, hvilket 
blandt andet har medført en stigning i anvendelsen af censorer 
bredt i censorkorpset. Det opleves dog, at det faglige niveau er 
svingende blandt censorerne.  

• 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. 

• Nye regler for sygemelding 
Hvis sygdom hos en studerende konstateres mere end tre dage 
før en eksamen, skal den studerende fremadrettet søge studie-
nævnet om afmelding af eksamen.   
Studienævnet spørger om baggrunden for de ændrede regler. 
Dette uddybes til et kommende studienævnsmøde.  

• Ny faglig vejleder 
Maria Stolz-Andersen er ny faglig vejleder sammen med Marie-
louise på kandidatuddannelsen. Maria læser på 6. semester på 
bacheloruddannelsen.   

 
d) Orientering fra studerende 
• Flere studerende synes det er problematisk, at der er navne på 

reeksamenslister. JK følger op på dette, og forespørger om det 
i stedet kan være eksamensnumre.  

 
4. Kvalitetssikring og 

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

a) Evalueringer - bachelor  
Sagsfremstilling 
Der foreligger evaluering fra 3. semester E19 samt tilhørerende 
handleplaner. 
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Indstilling 
Studienævnet drøfter evaluering og handleplaner samt beslutter, 
om handleplanerne kan godkendes.     
 
Referat af punktet 
Der foreligger ikke en handleplan for KE538, da sagen pt. bliver 
behandlet som en personalesag ved institutleder på FKF.  
Studienævnet afventer en løsning og laver efterfølgende en 
handleplan.  
 
Flere studerende giver udtryk for et stort arbejdspres, hvilket for-
ventes udlignet med implementering af det nye 1. studieår fra 
september 2020. 
Det er meget positivt, at næsten alle studerende deltager i al un-
dervisning. Overordnet kører kurserne rigtig godt på 3. semester.   
 
Studienævnet har behandlet følgende handleplaner. 
• BMB530 

Mange studerende er presset over at skrive eksamensnotater i 
hånden, som kan medbringes til eksamen. Det kan overvejes, 
om eksamen skal være uden hjælpemidler. 
Studienævnet indstiller til kursusansvarlig, at det kan tillades, at 
de studerende gerne må medbringe udskrevne, elektroniske 
eksamensnoter i overensstemmelse med SDU’s digitaliserings-
strategi. Endvidere påpeger studienævnet, at dette emne ikke 
er behandlet i handleplanen. 
Handleplanen godkendes.     

• BMB504 
Der er ny underviser på kurset. Handleplanen er lidt kort.  
Det har været drøftet i NUUF, om undervisningen fremadrettet 
skal være på dansk. 
Instruktorers niveau er heller ikke behandlet i handleplanen.  
Studienævnet afventer kommentarer fra NAT-studienævnets 
behandling af evalueringen.   

• KE521 
De studerende er tilfredse med kurset. Fremadrettet kommer 
kurset til at ligge på 1. studieår.  
Handleplanen godkendes.  

• FA502 
De studerende er tilfredse med kurset, men der har være lidt 
utilfredshed med e-timerne. Fremadrettet vil der følges op på 
udbyttet af e-timerne.  
Der efterspørges mere specifikt undervisningsmateriale. Men 
det er de studerende, som selv har ansvar for at lave kompen-
dier.   
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Handleplanen godkendes.  
• SU516 

Der er kommet ny underviser i faget. De studerende har ikke så 
stort udbytte af cardio-lab. Det kan overvejes, om der skal æn-
dres i opgavestruktureringen. Dette er medtaget i handlepla-
nen.  
Handleplanen godkendes.  

 
Handling 
RFC giver besked til NAT-studienævnet og underviserne vedr. 
BMB-kurserne samt giver tilbagemelding til underviserne på de 
øvrige kurser.  
 

b) Evalueringer - kandidat  
Sagsfremstilling 
Der foreligger evalueringer af nedenstående kurser i F19 samt til-
hørerende handleplaner. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringer og handleplaner samt beslut-
ter, om handleplanerne kan godkendes.     
 
Referat af punktet 
• KFTA 

Der er i år en god evaluering, og der er kommet ny underviser. 
Det er en meget fokuseret handleplan i forhold til evalueringen.  
Det er positivt, når der fremhæves sammenhængen mellem pa-
tiofysiologi og farmakologi i undervisningen.  
Det er vigtigt, at patologibogen ikke fjernes fra pensum.  
Studienævnet bakker op om kommentarerne fra SUUF-mødet. 
Handleplanen godkendes.  

• Drug transport & drug delivery systems 
Skemaet er tætpakket og forløber over kort tid. Det kan drøftes 
om Drug transport og KFTA skal køre sideløbende i 1. kvartal. 
Studienævnet anbefaler SUUF at drøfte placeringen af de to 
kurser og høre undervisernes mening herom. 
Det er modulansvarliges ansvar, at der er overensstemmelse 
mellem skema og plan på BB.  
Det er ikke muligt at starte undervisningen inden start septem-
ber, da der er sommerskole og reeksaminer i august.  
Handleplanen godkendes.    

• Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik 
Kurset har fokus på mindre justeringer, da der tidligere er lavet 
en stor indsats for at tilpasse kurset. Der er kommet god sam-
menhæng mellem de to emner i faget.  
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Handleplanen godkendes.  
 
Evaluering og handleplaner for valgfag behandles på næste 
møde.  

• Farmakometri 
• FA806 
• FA808 
• FA802 
• FA807 
• BB847 
 
Det er et ønske fra de studerende på kandidatuddannelsen, at 
undervisningen i 2. kvartal afsluttes inden jul. Dette er dog ikke 
muligt, men det kan overvejes, om det så vidt muligt er øvelsesti-
mer/prøveeksamen som ligger i januar.  
 
Der indsættes en fritekst til overordnet kommentarer i handle-
plansskabelonen.  
 
Handling 
RFC giver tilbagemelding til underviserne vedr. de godkendte 
handleplaner.   
 

c) Evalueringsplan bachelor  
Sagsfremstilling 
Efter studienævnets evalueringsplan skal 2. og 6. semester eva-
lueres i foråret 2020.    
 
Bilag: 2. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter, om planen skal følges, eller der skal foreta-
ges justeringer for foråret 2020.      
 
Referat af punktet 
Fremadrettet til evaluering af bacheloruddannelsen blive ud-
sendte fra sekretariatet på FKF.  
Det besluttes at alle tre semestre evalueres i foråret 2020, da der 
er et nyt kursus på 4. semester, og der følges op på udfordringer 
vedr. undervisning i FA503.  

 
Handling 
Evalueringsplanen er opdateret i forhold til ovenstående beslut-
ning. Information om evaluering af bacheloruddannelsen sendes 
til Mette Søndergaard på FKF. 



 

 Side 6 

d) Studie- og kandidatstartsundersøgelse 2019  
Sagsfremstilling 
Der foreligger resultater fra studie- og kandidatstartsundersøgel-
serne 2019. 
 
Bilag: 3.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter undersøgelsens resultater og beslutter, om 
der skal igangsættes handlinger på baggrund heraf.  
 
Referat af punktet 
Udsættes til næste møde.  

 
5. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

a) Eksamensdatoer SUND kandidat F20 
Sagsfremstilling 
Der planlægges med følgende eksamensdatoer i F20: 

• KFTB – 3. april (eksamen) og reeksamen i uge 32. 
• KFTC – 22., 23., 24. og 25. juni. Reeksamen ligger i august. 
• Sundhedsøkonomisk evaluering – 15. juni og reeksamen i uge 

32. 
• Farmakometri (reeksamen) – 9. juni. 
• Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci (reeksamen) – 8. 

juni. 
• Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik (reeksa-

men) – 11. juni. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter eksamensdatoerne og beslutter, om de kan 
godkendes.  
 
Referat af punktet 
Eksamensplanen godkendes.  
 
Handling 
RFC giver besked til modulsekretær samt informerer eksamens-
planlægger på NAT samt Uddannelsesjura og Registratur. 
Eksamensdatoerne lægges på hjemmesiden.  

 
b) Input til eksamensplan for NAT F20 

Sagsfremstilling 
For at sikre den bedst mulige eksamensplanlægning besluttede 
studienævnet i november, at studienævnet forud for planlægnin-
gen af en eksamensplan drøfter, hvorvidt der er særlige opmærk-
somhedspunkter for farmacifagene på NAT. 
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Indstilling 
Studienævnet drøfter, hvorvidt der skal gives særlige opmærk-
somhedspunkter til eksamensplanlæggerne vedr. farmacifag. 
 
Referat af punktet 
Det anbefales fra studienævnet af eksaminer på 6. semester lig-
ger i slutningen af juni. Hvis de studerende i studienævnet har 
kommentarer til planlægning af eksaminer på de øvrige semestre 
på bacheloruddannelsen, må kommentarerne gerne sendes til JK 
eller RFC 
 

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

a) Ændring af fagbeskrivelse KE501 
 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med ændringen af 1. semester på bacheloruddannel-
sen og nedlæggelse af FF503 er der lavet en opdateringen af kur-
susbeskrivelsen for KE501 Grundlæggende kemi. 
 
Bilag: 4. 

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om de kan god-
kendes.  

 
Referat af punktet 
Det er tydeligt, at de vigtige elementer fra FF503 er medtaget i fa-
get.  
Kursusbeskrivelsen godkendes. 
 
Handling 
RFC giver besked til underviser og sekretariatet på NAT.  

 
7. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 
a) Udbud af valgfaget Global Health – kandidat  

Sagsfremstilling 
På sidste møde drøftede studienævnet udbud af valgfaget Global 
Health til farmacistuderende. På nuværende tidspunkt udbydes 
valgfaget i august inden 1. semester og august inden 3. semester. 
I august inden 3. semester overlapper det med støtteundervisning 
til studieophold.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter, hvorvidt valgfaget Global Health kun skal 
udbydes til farmacistuderende i august inden 1. semester på kan-
didatuddannelsen.   
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Referat af punktet 
Det besluttes, at der ikke laves tilmeldingsbegrænsninger til valg-
faget, da der ikke findes en optimal løsning for alle (studerende 
på  enten teknologisk eller klinisk profil). 
Der gøres opmærksom på overlap mellem støtteundervisning og 
Global Health på hjemmesiden og ved informationsmøder.  

 
Handling 
RFC opdaterer teksten om valgfaget på hjemmesiden.  
  

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: 
• Annullering af prøveforsøg (2) 
• Yderligere prøveforsøg (2) 
• Tilmelding til reeksamen (1) 
• Maksimal indskrivningstid (1) 
Afslag: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Anden eksamensform (2) 
• Yderligere prøveforsøg (2) 
• Maksimal indskrivningstid (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (3) 

 
9. Eventuelt Ingen bemærkninger.  

 
 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


