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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. Konstituering af 
studienævnet for 
2021 

Sagsfremstilling 
Der har været valg til studienævnene på SDU. Følgende stude-
rende er valgt (ved fredsvalg) til studienævnet for farmaci.  

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  14. januar 2021. 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 Caroline Høgh Bak  
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  Studerende Caroline Høgh Bak  
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studieleder Anton Pottegård 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

 
Bacheloruddannelsen – NAT: 
Iben Højgaard Jensen 
Mads Skydsgaard Hansen 
 
Kandidatuddannelsen – SUND: 
Stephanie Yen Tran  
Caroline Høgh Bak  
 
Indstilling 
Studienævnet vælger sin formand og næstformand.   
 
Referat af punktet 
VIP’erne vælger Judith Kuntsche som formand.  
De studerende vælger Stephanie som næstformand. Mads væl-
ges som suppleant til næstformandsposten.  
 
Handling 
Rikke informerer dekanerne på NAT og SUND om studienævnets 
konstituering.   

 
4. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 

Ingen bemærkninger.  
b) Orientering fra studienævnsformand 

Der skal findes nye VIP-medlemmer til NUUF. Det overvejes, om 
der skal være færre møder i løbet af semestret.  

c) Orientering fra studiekoordinator 
Ingen bemærkninger.  

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

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

 
 
 
 
 
 

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

a) Orientering om omlægning af eksaminer januar 2021 
Sagsfremstilling 
På baggrund af Direktionens udmelding den 6. januar 2021 er 
flere eksaminer i januar omlagt til online eksamens med kort var-
sel.  
Studienævnsformand giver en orientering vedrørende de omlagte 
eksaminer.   
 
 



 

 Side 3 

Referat af punktet 
Den 6. januar 2021 blev det udmeldt fra Direktionen, at alle eksa-
miner i januar i videst muligt omfang skal omlægges til digitale 
eksaminer. Det havde ellers været en forhåbning, at eksaminer 
uden hjælpemidler kunne gennemføres på Campus. Dette er nu 
ikke længere muligt.  
Alle eksaminer på farmaci er omlagt til digitale eksaminer i januar 
2021. Dette har skabt frustration blandt både studerende og un-
dervisere.   
 

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

a) Godkendelse af kursusbeskrivelser - bachelor 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med studieordningsændring af bacheloruddannelsen 
er det besluttet, at der udvikles valgfag, som har faglig relevans i 
forhold til de farmaceutiske kernefag samt ændring af SU516, 
FA505 og FA502: 
 
• SU520 (tidl.SU516): – eksamensændring samt ændring af 

ECTS-vægtning 
• FA505: Eksamensændring 
• FA509: Nyt kursus – oprettet som kopi af KE534 
• FA510: Nyt kursus 
• FA511 (Tidl.FA502): – eksamensændring samt ændring af 

ECTS-vægtning 
• FA501: - Opdeling af eksamenselement (øvelser og rapporter). 

Øvelser bliver forudsætningsprøve og rapporter bliver selv-
stændigt eksamenselement 

 
Se kursusbeskrivelserne her: https://odin.sdu.dk/si-
tecore/?a=view&kode=FB10308 
 
Indstilling: 
Studienævnet drøfter kursusbeskrivelserne og beslutter, om de 
kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
FA505: Eksamensændringen godkendes.  
FA501: Eksamensændringen godkendes.  
FA509: Kurset er tilknyttet medicinal kemi og tilpasset farmaci stu-
derende. Eksamensformen godkendes.  
FA510: Kurset er tilknyttet lægemiddelfremstilling og formulering 
C. Eksamensformen godkendes.  
SU520: Obs. På fordeling af ECTS i kursusbeskrivelsen. Det an-
befales, at computersimulation og case er på hver 1 ECTS og 
skriftlig eksamen er 5,5 ECTS. Dette er ikke et krav fra studienæv-
net. Eksamensformen godkendes.    

https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB10308
https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB10308


 

 Side 4 

FA511: Eksamensformen er ”opgaver og rapporter” og ”ikke hjem-
meopgaver”. Med denne kommentar godkendes eksamensfor-
men.  
 
Handling 
Rikke giver NAT-FAK besked om de godkendt kursusbeskrivelser.  
 

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

 
 

9. 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: 
• Dispensation valgfag (2) 
• Afmelding af eksamen (3) 
• Ændret ”udeblevet” til ”syg” (1) 
 
Afslag: 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 
• Særlige prøvevilkår (2) 
• Dispensation valgfag (1)  

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (2) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (3) 
• Afmelding af kursus (1) 
• Tilmelding til reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen (1) 

 
10. Eventuelt Det forventes, at undervisningen i starten af semestret vil være online, 

da de nuværende restriktioner sikkert vil blive forlænget.  
På 6. semester kunne det overvejes at omlægge nogle af den teoreti-
ske undervisning i BB551 og SU519 til starten af semestret, så de stu-
derende har mere tid til lab./bachelorprojekt i slutningen af semestret. 
Studienævnet giver opbakning til dette. Tore og Judith drøfter det med 
underviserne.  
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


