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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra de sidste 
møder  

 

Dagsorden godkendt.  
 
 
Referaterne er godkendt.  

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Eksamenssnyd 
Rektor har godkendt retningslinjer for, at eksamenssnyd kan be-
dømmes ekstra hårdt under hjemsendelsesperioden. Det vil sige, 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  13. maj 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  Henrik Holbech – Biologisk Institut 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

at snyd der normalt giver en advarsel, nu kan medføre hjemsen-
delse et semester. 
 
Kommunikation om eksamen til studerende 
Alle kursusansvarlige har fået mail fra Anton vedr. kommunika-
tion til studerende om eksamen, da flere studerende mangler in-
formation om deres konkrete eksamen.  
Anton har givet underviserne deadline til fredag den 15. maj 
2020, hvor der skal være sendt uddybende besked til de stude-
rende om eksamen. 
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
FA507 på 4. semester 
Der er udfordringer i FA507 i dette semester, og der arbejdes på 
at rette op på undervisningen i resten af semestret frem mod ek-
samen og Nadia Skarnager Andersen blev tilknyttet kurset for at 
hjælpe i de sidste undervisningstimer og forberedelsen af eksa-
mensopgaver. 
 
Adgang til lab. på NAT 
Bachelorstuderende på NAT kan ikke komme i lab., men der åb-
nes nu op for at undervisning for kandidatstuderende kan komme 
i lab. de næste to uger. 
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Ingen bemærkninger.  
 

d) Orientering fra studerende 
Der spørges til, hvordan studerende der skriver 45 ects specialer 
skal forholde sig i forhold til lab., da de først skal aflevere til ja-
nuar. De studerende skal kontakte deres vejleder for at høre, 
hvordan/hvornår de kan komme i lab.   
 

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

a) Anmodning til studienævn vedr. minimumstandarder for oli-
neundervisning 
Sagsfremstilling 
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 og 2. 
 
Indstilling 
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Studienævnet drøfter anmodningen fra direktionen og beslutter 
evt. krav til den fremtidige online-undervisning.  
 
Referat af punktet 
Der er fra studienævnet en generel modstand mod at definere mi-
nimum standarder for online undervisning. Det er et ønske, at der 
laves anbefalinger til, hvordan god online undervisning afvikles. 
Det er ikke et ønske, at der laves en minimumstandard, da der er 
stor forskellighed mellem de enkelte kurser.  
På baggrund af informationer fra studielederen om uklarheder 
vedr. forespørgslen, ønsker studienævnet en klar udmelding fra 
begge fakulteter (NAT og SUND), hvad ønskes det præcist, at stu-
dienævnet skal drøfte/beslutte.   
 
Handling 
Drøftelsen udsættes til studienævnsmødet i juni, hvor der laves 
anbefalinger til god online undervisning.  
 

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 kursusbeskrivelser BA 
Sagsfremstilling 
Studienævnet skal godkendt nye og opdaterede kursusbeskrivel-
ser til følgende fag på bacheloruddannelsen i E20:  
• BB550 – ny kursusbeskrivelse 
• BMB544 – ny kursusbeskrivelse 
• BMB504 – opdateret kursusbeskrivelse 
• FA501 – opdateret kursusbeskrivelse 
• FA502 – opdateret kursusbeskrivelse 
• FA806 – opdateret kursusbeskrivelse  
• FA807 – opdateret kursusbeskrivelse 
• FA808 – opdateret kursusbeskrivelse 
 
Kursusbeskrivelserne kan findes i ODIN: https://odin.sdu.dk/si-
tecore/?a=view&kode=FB8782  
Vejledning findes i bilag 4.  
  
Bilag: 3 og 4.  
 
Indstilling: 
Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om de kan god-
kendes.  
 
 
 

https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB8782
https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB8782
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Referat af punktet  
BB550 
Indholdet er klart afgrænset i forhold til emnet, og kurset fylder nu 
10 ECTS.  
Det er vigtigt at pointere, at kurset skal lægge under studienævn 
for farmaci, da det er et kursus for farmaceuter.  
Der er ikke angivet varighed (eksamenselement a og b) og hjæl-
pemidler (eksamenselement a) for eksamen, det skal med i kur-
susbeskrivelsen, da alle ikke har adgang til e-learn.   
Der mangler angivelse at lærerbog/litteratur.  
Det skal beskrives, hvordan kurset passer ind i hele farmaciud-
dannelsen. JK laver et udkast til dette.  
Beskrivelsen godkendes med ovenstående bemærkninger. 
 
BMB544 
Ikke relevant for behandle, da kurset ikke er for studerende på far-
maci. 
 
BB551 
Skal først udbydes til foråret 2021, og kursusbeskrivelsen kommer 
først til godkendelse senere.  
 
Ændringerne i de øvrige kursusbeskrivelser er primært sproglige 
og godkendes af studienævnet.  
 
Handling 
RFC videregiver studienævnets bemærkninger til NAT-FAK.  

 
7. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 
a) Undervisningspris NAT 2020 

Sagsfremstilling 
Der skal uddeles undervisningspris på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet. De studerende har indstillet undervisere til prisen, heraf 
indstiller studienævnet tre af kandidaterne til ledelsesgruppen på 
fakultetet.  

 
Bilag: 5. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter indstillingerne og indstiller tre undervisere i 
prioriteret rækkefølge med en kort begrundelse for prioriteringen. 
 
Referat af punktet 
Det er ikke alle de nominerede undervisere, som er undervisere 
på farmaci. 
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Studienævn for farmaci indstiller Jakob Møller-Jensen til undervis-
ningsprisen på NAT, da han er en god formidler og engageret un-
derviser. Han formår altid at lave en aktiverende undervisning, 
hvor han bruger kropssprog, rummet og tavlen samt giver mange 
visuelle eksempler i sin undervisning. Alle studerende er meget 
glade for Jakob, og han har været en rigtig god underviser i 
FF503. Det er vigtigt for Jakob, at han svarer på de studerendes 
spørgsmål for at sikre, at alle lærer faget.   
 
Handling 
RFC sender indstillingen til NAT-FAK, hvor fakultetets ledelses-
gruppe vil træffe afgørelse på baggrund af indstillinger fra studie-
nævn for farmaci og det naturvidenskabelige studienævn.  
 

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 (1) 
• Ændring af ”udeblevet” til syg (1) 
• Afmelding af kurser (1) 
• Dispensation til særlig studieaktivitet (1) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (13) 

 
Afslag: 
• Særlige prøvevilkår (1) 

 
9. Eventuelt Ingen bemærkninger.  

 
 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
 

Rikke Fisker Christensen 
AC-fuldmægtig 

Studiekoordinator for farmaci 
 


