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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

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

 

Dagsorden godkendt.  
 
 
Referat godkendt.  

3. Konstituering af 
studienævnet for 
2020 

Sagsfremstilling 
Der har været valg til studienævnene på SDU. Følgende stude-
rende er valgt (ved fredsvalg) til studienævnet for farmaci.  
 
Bacheloruddannelsen – NAT: 
Hanin R. Harbi 
Stephanie Yen Tran 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  17. januar 2020. Kl. 8.30 – 11.30 

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 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 

Afbud fra  Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
 

Mødeleder Studerende Hanin R Harbi  
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

 
Suppleanter:  
Mads Skydsgaard Hansen 
Iben Højgaard Jensen 
 
Kandidatuddannelsen – SUND: 
Sebastian Jakobsen 
Lene Schrøder Motzkus 
 
Indstilling 
Studienævnet vælger sin formand og næstformand.   
 
Referat af punktet 
Studienævnet konstituerede sig og valgte formand og næstfor-
mand.  
Studienævnets medlemmer 2020 er:  
 
VIP’er 
Judith Kuntsche – formand 
Henrik Holbech 
Ulla Hedegaard 
Louise Helskov Jørgensen 
 
Studerende  
Hanin R Harbi - næstformand 
Lene Schrøder Motzkus 
Sebastian Jakobsen 
Stephanie Yen Tran  
 
Konstitueringen er godkendt af dekanerne på NAT og SUND den 
19. januar 2020. 
 

4. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
• Orientering om godkendt handleplan – uddannelsesberetning 

2019 
Handleplanen for uddannelsesberetningen for 2019 er god-
kendt. Et vigtigt element er, at det er et ønske fra studieledel-
sen, at der ansættes flere farmaceuter til at undervise på ud-
dannelsen. 

• Eksamenssnyd 
Der har været tiltagende sager med eksamenssnyd på farmaci, 
der forventes strenge sanktioner. 

• Social studiestart på kandidatuddannelsen 
Der afholdes faglig introduktion for nye kandidatstuderende den 
7. februar 2020. Introduktionen efterfølges at et socialt 



 

 Side 3 

arrangement, hvor foreningen for farmacistuderende laver et 
fælles arrangement for nye kandidatstuderende sammen med 
studerende, som er startet i september.  

 
b) Orientering fra studienævnsformand 

Ingen bemærkninger.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator   
• Orientering om 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. 
  

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.   
 

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

Ingen bemærkninger til punktet. 

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

Ingen bemærkninger til punktet.  

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

a) Ændring af fagbeskrivelse FA501 
 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med ændringen af 1. semester på bacheloruddannel-
sen er der lavet en opdateringen af kursusbeskrivelsen for FA501. 
  
- Indhold fra FF500 kursusbeskrivelsen er tilføjet i formål, mål-

beskrivelse og indhold (generelle studiekompetencer, arbejde 
i studiegrupper, sikkerhedskursus osv., dvs. det som indgår i 
den fælles studieintroduktion. 

- Tilpasset eksamenselementer: 
o A) obligatoriske opgaver/E-test (studieintroduktion), 1 

ECTS (Søren) 
o B) Verdensmål, 1 ECTS 
o C) Deltagelse i laboratorieøvelser og rapporter, 4 

ECTS 
o D) MCQ eksamen, 4 ECTS 

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

 
Referat af punktet 
Elementer fra FF500 er indføjet i FA501, og det nye modul om 
verdensmål er også indarbejdet i kurset. 
 
Ændringerne godkendes.  
 
Handling 
RFC giver besked til NAT og FKF.  
 

b) Ændring af fagbeskrivelse Global Health   
 
Sagsfremstilling 
Kursusbeskrivelsen for valgfaget Global Health er opdateret på 
baggrund af kursets tidligere evalueringer.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om de kan god-
kendes.  
 
Referat af punktet 
Det anbefales, at studerende tager kurset i august måned inden 
start på kandidatuddannelsen. Der forespørges på fakultetet, om 
kurset kræver viden om sundhedsvæsenet. Hvis det er en forud-
sætning, har det betydning for, hvornår farmacistuderende tager 
kurset, da de først får viden om sundhedsvæsenet på kandidat-
uddannelsen. 
Studerende som deltager i faget efter 2. semester kan være ud-
fordret, da der også ligger støtteundervisning til studieophold i au-
gust.  
Det kan overvejes, om der kan laves et Global health kursus, 
som er rettet mere mod den teknologiske profil. AP tager dette op 
med de andre studieledere på et kommende møde. 
 
Ændringerne godkendes.  
 
Handling 
RFC giver besked til SUND.  

 
8. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 
a) Ændring af studienævnets praksis 

Sagsfremstilling 
Der opleves et stigende antal dispensationsansøgninger vedr. 
forlænget tid til eksamen på baggrund af andet modersmål end 
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dansk. På den baggrund ønskes en drøftelse af nuværende prak-
sis, da der allerede er sprogkrav om dansk på uddannelsen.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter studienævnets praksis og beslutter, hvor-
vidt praksis skal ændres.  
 
Referat af punktet 
Det besluttes, at andet modersmål end dansk ikke er en er en for-
udsætning for at få særlige prøvevilkår på farmaci. Dette fjernes 
fra studienævnets praksisbeskrivelse.  
Ændringen træder i kraft pr. 1 februar 2020. 
 
Handling 
RFC ændrer praksisbeskrivelsen, som lægges på studiets hjem-
meside.  
  

9. 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: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Tilmelding til reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen (3) 
• Afmelding af kursus (1) 
• Afmelding af eksamen (2) 
• Udsættelse af førsteårsprøve (1) 
• Overflytning til ny studieordning (2) 
 
Afslag: 
• Dispensation fra eksamensform (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (3) 
• Afmelding af eksamen (2) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 

 
10. Eventuelt Ingen bemærkninger.  
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Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


