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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra de sidste 
møder  

 

Dagsorden godkendes. 
 
 
 
Referatet godkendes. 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
b) Orientering fra studienævnsformand 

Der er udarbejdet et udkast til en ny Uddannelsesstrategi på 
NAT. Det opleves, at studerende på NAT har svært ved at ”sælge 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  14. oktober 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 Iben Højgaard Jensen 
Studerende Mads Skydsgaard Hansen 
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 
 

Afbud fra  Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Studerende Hanin R Harbi  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
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sig selv” efter endt uddannelse, det er derfor vigtigt, at de stude-
rende bliver klar over, hvilke kompetencer de studerende har, når 
de er færdige. Det er endvidere vigtigt, at studerende kan an-
vende sine kernekompetencer efter endt uddannelse. Dette ved-
rører ikke farmaci i så høj grad, da farmaci uddanner til en pro-
fession.  
Studieledelsen på farmaci arbejder i øjeblikket også med, at der 
inviteres flere eksterne undervisere ind i kernefagene på bache-
loruddannelsen for at vise, hvad uddannelsen kan bruges til.  
Studienævnet er velkommen til at sende kommentarer til Judith.  
  

c) Orientering fra studiekoordinator 
Valg til studienævn for studerende 
Der er valg for studerende til studienævn til november. Der åbnes 
for udfyldelse af valglister i perioden 21. oktober til 9. november 
kl. 12. 
Eksamen og Covid-19 
FAQ om Corona er blevet opdateret på mitsdu med beskrivelse 
af, hvordan studerende, der er syge med Corona til eksamen, 
skal forholde sig. De skal følge SDU’s regler for sygdom og eksa-
men. Det vides ikke endnu, om det vil medføre flere dispensati-
onsansøgninger til studienævn.  
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

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

a) Evalueringer kandidat F20 
Sagsfremstilling 
Der foreligger evalueringer af nedenstående kurser i F20 samt til-
hørerende handleplaner. 
• Studieophold  
• FA805  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringer og handleplaner samt beslut-
ter, om handleplanerne kan godkendes.  
 
Referat af punktet  
Handleplan fra FA805 er endnu ikke modtaget. Behandling af 
begge handleplaner udskydes til næste møde. 

 
b) Evalueringer bachelor F20 

Sagsfremstilling 
Der foreligger evaluering af nedenstående kurser i F20 samt til-
hørerende handleplaner. 
• FA501 
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• BMB528 
• SU517 
• FA507 
• FA503 – revideret handleplan 
• SU519 
• BB524 
• Hele bacheloruddannelsen 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evaluering og handleplan samt beslutter, 
om handleplanen kan godkendes.  
 
Referat af punktet  
Evaluering 2. semester 
Der er problemer ved fysik, og flere studerende er utilfredse med 
kurset. Judith vil tage kontakt med underviseren med henblik på 
ændringer for at give kurset relevans for uddannelsen. Rikke ef-
terspørger, om det naturvidenskabelige studienævn har behand-
let evaluering af kurset.  
De øvrige kurser evalueres godt.  
 
FA501 
Kurset ændres fremadrettet, og emner fra FF500 indarbejdes i 
kurset. Det nye kursus er kommet rigtig godt fra start, og der er 
allerede gode erfaringer med peer review.  
Handleplanen godkendes. 
 
BMB528 
Der har været udfordringer med onlineundervisning, men kurset 
kører godt. Labster vil blive brugt som introduktion til lab. fremad-
rettet. Studienævnet bemærker, at det er vigtigt, at Labster ikke 
erstatter rigtig laboratorieundervisning.  
Handleplanen godkendes.  
 
Evaluering 4. semester 
Organisk kemi under det naturvidenskabelige studienævn får 
gode evalueringer.  
 
SU517 
Positiv evaluering, og der er lavet tilpasninger i forhold til handle-
planen. Studienævnet bakker op om, at Cardiolab. tages ud.  
Handleplanen godkendes.  
  
FA507 
Der har været en del udfordringer i kurset, som er kørt første 
gang i foråret 2020. Der mangler information om 
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laboratorieøvelser i handleplanen. Det er vigtigt, at øvelserne 
gennemprøves, inden de gives til de studerende.  
Handleplanen godkendes med ovenstående tilføjelse.  
 
FA503 
Der er indsendt en revideret handleplan. Det er vigtigt, at øvel-
sesvejledningen er forståelig for de studerende. Dette skal foreta-
ges af underviser til F21. 
Underviser er ansvarlig for gennemførelse af e-timer.  
Studienævnet bakker op om, at der laves en evaluering til foråret 
2021. Studienævnet vil gennemføre evalueringen i foråret 2021 
med fokus på laboratorieøvelser.  
Studienævnet ønsker at feedback bibeholdes, og det er undervi-
ser, som ansvarlig for dette. 
Handleplanen godkendes med ovenstående tilføjelser.  
 

Evaluering 6. semester 
 
SU519 
Kurset kører godt og får gode evalueringer.  
Handleplanen godkendes.  
 
BB524 
Kurset ændres fremadrettet til et 10 ECTS kursus i toksikologi.  
Udfordringen i foråret har været, at lab. skulle gennemføres on-
line. E-timer og standardopgavebesvarelser indføres i det nye kur-
sus.  
Handleplanen godkendes.  
 
Bachelorprojekt 
Flere studerende følte sig ikke klædt på til at lave bachelorprojek-
tet. Flere har oplevet, at det var svært at få kontakt til deres vejle-
der. Der afholdes informationsmøde om bachelorprojekt hver år 
for at informere om bachelorprojektet.  
 
Evaluering hele bacheloruddannelsen 
Der er ikke så mange besvarelser fra farmaci studerende.  
Det er vigtigt, at studienævnets arbejde bliver mere tydeligt for de 
studerende. Og de skal gøres mere tydeligt for de studerende, 
hvordan de er repræsenteret i eks. studienævnet.  
Der afventes resultater fra de nye ændringer i uddannelsen, der 
igangsættes derfor ikke nye initiativer.  
Handleplanen godkendes.  
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Handling 
Judith kontakter underviser vedr. FY528. Rikke kontakter NAT-
studienævnet vedr. deres behandling af evaluering fra kurset.  
Rikke giver underviserne besked om de godkendte handleplaner.  
 

c) Evalueringsplan for bacheloruddannelsen 
Sagsfremstilling 
Det er blevet drøftet på SUUF-møde i august, at der ønskes kur-
susevalueringer frem for semesterevalueringer på bacheloruddan-
nelsen. Semesterevalueringer har vist sig som vigtigt værktøj for 
at vurdere sammenspil af kurser i de forskellige semestre, men 
der er mulighed at gennemføre evalueringer af enkelte kurser ind-
imellem (semesterevalueringer gennemføres hvert andet år; der 
kunne gennemføres evalueringer af udvalgte kurser i år, hvor der 
ikke gennemføres en semesterevaluering). 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter forslaget fra SUUF og beslutter en evalue-
ringsplan til efterår 2020 og forår 2021.  
 
Referat af punktet  
I 2016 blev det besluttet, at der gennemføres semesterevaluerin-
ger på BA-farmaci, da det på NAT er det frit, hvordan der laves 
evalueringer.  
Det besluttes, at der laves en kombination af semester- og kur-
susevalueringer. Der laves semesterevaluering efter evaluerings-
planen, men der kan laves kursusevalueringer på udvalgte kurser 
på de semestre, hvor der ikke gennemføres semesterevaluering, 
hvis det er relevant.   
I efteråret 2020 evalueres 1. og 5. semester. Derudover gennem-
føres en kursusevaluering af KE538.  
SUUF og NUUF spørges, om de ønsker semesterevaluering eller 
kursusevalueringer på 4. semester i foråret 2021. 
 
Handling 
Rikke forespørger SUUF og NUUF om evaluering i foråret 2021. 
 

 
5. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

Intet til punktet.   
 
 
 

6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-

a) Ny kursusbeskrivelse - BB551 
Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet en kursusbeskrivelse til det nye kursus BB551, 
Toksikologi på 6. semester.  
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skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr 2) 

Indstilling: 
Studienævnet drøfter kursusbeskrivelsen og beslutter, om den 
kan godkendes.  
 
Referat af punktet  
Der er forsøgt at tage de bedste elementer fra BB5524 og BB544 
med i det nye kursus. Kurset har fokus på det farmaceutiske om-
råde, selv om det er biologer, som underviser på kurset.  
Kurset er fordelt over hele semestret, hvilket er godt i forhold til 
de løbende afleveringer.  
Kursusbeskrivelsen godkendes.  
 
Handling 
Rikke giver besked til NAT FAK.  

 
b) Ny kursusbeskrivelse - FA508 

Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet en kursusbeskrivelse til det nye kursus FA508, 
Farmaceutisk biologi på 2. semester.  
 
Afsnittet ”formål” mangler – Farmaci har ansvar for at udfylde, 
hvordan kurset indgår i uddannelsens kompetenceprofil.  
 
Indstilling: 
Studienævnet drøfter kursusbeskrivelsen og beslutter, om den 
kan godkendes.  
 
Referat af punktet  
Dette kursus indeholder grundlæggende biologi med elementer 
fra FF503. 
Judith udarbejder, i samarbejde med Tore, afsnittet ”formål” til 
kursusbeskrivelsen.  
Kursusbeskrivelsen godkendes.  
 
Handling 
Judith udarbejder, i samarbejde med Tore, afsnittet ”formål” til 
kursusbeskrivelsen.  
Rikke giver besked til NAT FAK.  

 
c) Ny kursusbeskrivelse - FA503 

Sagsfremstilling 
Der er laver rettelser til kurset, herunder nye eksamensbestem-
melser.   
 
Indstilling: 
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Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om de kan god-
kendes.  
 
Referat af punktet  
Kursusbeskrivelsen er blevet opdateret, eks. antallet af undervis-
ningstimer er ændret til flere e-timer og færre forelæsninger. Der-
udover er der lavet sproglige ændringer.  
Ændringerne godkendes.  
  
Handling 
Rikke giver besked til NAT FAK.  

 
7. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 
a) Skemalægning og holdindledning 

Sagsfremstilling 
I efterårssemestret er de studerende på bacheloruddannelsen sat 
på faste hold. Det ser derfor ud til, at alle kurser kan køre med 
samme holdstørrelse (med undtagelse af lab) og holdinddeling.  
 
Indstilling: 
Studienævnet drøfter, om stamhold, som bliver dannet i første 
studieår skal bibeholdes i de følgende semestre på bachelorud-
dannelsen. Det ville også give mulighed for studerende at ar-
bejde videre i studiegrupper, som de har etableret i det første stu-
dieår.   
 
Referat af punktet  
Det kan være en fordel, at de studerende er på de samme hold 
hele vejen gennem uddannelsen, og de studerende kan blive i de 
samme studiegrupper.  
Der vil være få studerende, som vil gå på tværs af hold eks. hvis 
de mangler noget på uddannelsen.  
Ved at have samme holdinddeling på alle kurser på samme se-
mester, kan det imødegå skemaoverlap og huller i skemaet, og 
der skal ikke tjekkes for skemaoverlap.   
Det er også et stort ønske fra de studerende, at de kan få lov til at 
fortsætte i de samme studiegrupper.  
 
Handling 
Judith kontakter sekretariatschef på NAT for at drøfte muligheden 
med faste stamhold. 
 

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. 
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Beslutning 
Tilsagn: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Afmelding af prøver (2) 
• Afmelding af kurser (1) 
• Dispensation fra indgangsregel (1) 
• Merit (5) 

 
Afslag: 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Maksimal indskrivningstid (3) 
• Merit (4) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (2) 
• Profilskifte (2) 
• Afmelding af kursus (3) 
 

9. Eventuelt 
 

Der er sendt mail til studienævnet fra sekretariatschefen på SUND 
med henblik på drøftelse af, om der kan gives online muligheder til 
studerende, som af en eller anden årsag ikke kan både op til den fysi-
ske undervisning i forbindelse med Corona.  
Studienævnet ønsker, at underviserne er med til at skabe muligheder 
til de studerende, som ikke kan møde op på Campus.  
På bacheloruddannelsen kører en stor del af undervisningen på Cam-
pus, og de studerende er glade for at komme på Campus, hvis der har 
været problemer, er det løst individuelt.  
På kandidatuddannelsen gennemføres en stor del af undervisningen 
online eller i lab.   
Studienævnet oplever ikke problemer med dette på farmaci. Studie-
nævnet tager informationen til efterretning.     

 
 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
 

Rikke Fisker Christensen 
AC-fuldmægtig 

Studiekoordinator for farmaci 
 


