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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendt.  
 
 
 
Referatet blev godkendt den 17. marts 2021. 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
b) Orientering fra studienævnsformand 
• Nedlægges af FA805 

Instituttet (FKF) har indstillet til studienævnet, at kurset nedlæg-
ges. Der vil i stedet blive arbejdet med oprettelse af et eller 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  14. april 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 (deltager fra kl. 14) 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
  

Afbud fra  Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Studerende Caroline Høgh Bak  
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
Studieleder Anton Pottegård 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

flere nye forårs-valgfag til teknologisk farmaci. Dermed bibehol-
des studienævnets tidligere beslutning.  

• Ny underviser i KE538 
Fra efteråret 2021 vil Rene Holm (ny professor på FKF) være 
underviser i faget.  

c) Orientering fra studiekoordinator 
• Indførelse af nyt evalueringssystem på SUND 

I foråret 2021 laves der pilotprojekt på to kurser (KFTC og 
Sundhedsøkonomisk evaluering). Fra efteråret 2021 skal det 
nye evalueringssystem implementeres på alle moduler på 
SUND 

• Undervisningsprisen på SUND 
Åsa Fex Svenningsen blev indstillet til undervisningsprisen på 
SUND, og hun er nu blandt de sidste fem undervisere til at 
vinde underviserprisen på SUND.  

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

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

a) Evalueringer bachelor E20 
Sagsfremstilling 
Der foreligger evalueringer af nedenstående kurser i E20 samt til-
hørerende handleplaner. 
• FA505 
• FA506 
 
Bilag findes på Sharepoint i mappen ”efterår 2020” → ”bachelor” 
under ”Evalueringer og handleplaner” 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringer og handleplaner samt beslut-
ter, om handleplanerne kan godkendes. 
 
Referat af punktet 
Der er kommet ny underviser i FA505, Naturstofkemi sent i au-
gust 2020, hvorfor det har været en stor opgave for underviseren 
at få det hele på plads inden undervisningsstarten.  
Der er stor opbakning fra de studerende i studienævnet til, at arti-
kel-fremlæggelserne bliver obligatoriske i FA505, Naturstofkemi   
Underviseren i de to kurser har taget problemstillingerne fra eva-
lueringerne med i handleplanen med henblik på forbedringer 
fremadrettet.  
 
Studienævnet godkender handleplanerne og giver opbakning til 
de ønskede forbedringer i kurset.  
 
 



 

 Side 3 

 
Handling 
RFC giver besked til underviseren om de godkendte handlepla-
ner.  
JK drøfter indhold og pensum i FA506: Medicinalkemi med un-
derviser.  
 

b) Studie- og kandidatstartsundersøgelse 2020 
Sagsfremstilling 
Der foreligger resultater fra studie- og kandidatstartsundersøgel-
serne 2020. 
 
Bilag: 1. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter undersøgelsens resultater og beslutter, om 
der skal igangsættes handlinger på baggrund heraf.  
 
Referat af punktet 
Resultaterne for bacheloruddannelsen er lavere end tidligere år, 
men det skyldes den anderledes studiestart i september 2020 på 
grund af Covid-19 restriktioner.  
 
Resultaterne fra kandidatuddannelsen viser, at det målrettede ar-
bejde med at informere de studerende om uddannelsen har vir-
ket, da andelen af studerende, der angiver, at de har fået tilstræk-
kelig og rettidig information om uddannelsen er steget.    
 
Der igangsættes ikke yderligere handlinger på nuværende tids-
punkt.  
 
Handling 
Der igangsættes ikke handlinger.  

 
5. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

a) Eksamensplan bachelor F21 
Sagsfremstilling 
Der er nu lavet en eksamensplan for ordinære eksaminer og re-
eksaminer på bacheloruddannelsen for F21.  
 
Bilag: 2. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter eksamensplanen og beslutter, om den kan 
godkendes. 
 
Referat af punktet 
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Eksaminer på de enkelte semestre ligger godt spredt ud over ek-
samensperioden.  
 
Studienævnet godkender eksamensplanen.  
 
Handling 
RFC giver besked om godkendelsen til NAT-FAK.  

 
b) Eksamensplan kandidat F21 

Sagsfremstilling 
Der er nu lavet en eksamensplan for ordinære eksaminer og re-
eksaminer på kandidatuddannelsen for sommeren 2021.  
 
Bilag: 3. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter eksamensplanen og beslutter, om den kan 
godkendes. 
 
Referat af punktet 
Det er studienævnets ønske, at reeksamen i Sundhedsøkono-
misk evaluering flyttes, så den ikke ligger samtidig med støtteun-
dervisningen på studieophold. Studerende vil derfor ikke have 
mulighed for at deltage i reeksamen og bestå støtteundervisnin-
gen.   
 
De øvrige eksamensdatoer godkendes.  
 
Handling 
RFC giver besked til modulsekretær om studienævnets bemærk-
ninger.  

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

 
 
 
 
 
 

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

a) Undervisningsprisen på NAT 2021 
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: 4. 
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Indstilling 
Studienævnet drøfter indstillingerne og indstiller tre undervisere i 
prioriteret rækkefølge med en kort begrundelse for prioriteringen. 
 
Referat af punktet 
Studienævnet gennemgik de nominerede undervisere og ud-
valgte tre, som indstilles til undervisningsprisen.  
 
Handling 
RFC giver besked til NAT-FAK om studienævnets indstilling.  

 
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: 
• Udsættelse af afleveringsfrist (2) 
• Maksimal indskrivningstid (1) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Forhåndsmerit (1) 
 
Afslag: 
• Ingen afslag 

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (4) 
 

9. Eventuelt  
 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


