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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra de sidste 
møder  

 

Dagsorden godkendt.  
 
 
Ingen kommentarer – referaterne godkendes fra møde den 11. marts 
2020, ekstraordinært møde den 19. marts 2020 og ekstraordinært 
møde den 2. april 2020. 
 
  
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  22. april 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 
Mads Skydsgaard Hansen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche  

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder  
Det er en udfordring af sikre, at der ikke snydes til eksamen, når 
de studerende sidder hjemme til eksamen. Dette er både på ba-
chelor- og kandidatuddannelsen.  

 
b) Orientering fra studienævnsformand 
• Notat om udsættelse af afleveringsfrister (NAT) 

Der kommer snart en udmelding til studerende vedr. udsæt-
telse af afleveringsfrister for bachelorprojekter. 

• Status udsat undervisning, undervisning i maj  
Der er flere kurser, hvor der planlægges med laboratorieøvel-
ser i august.  
Underviserne er ved at lave alternative planer for eksaminer i 
juni på bacheloruddannelsen. Besked til studerende vedr. eksa-
miner på bacheloruddannelsen vil blive meldt ud senest 5. maj.  
Der kan måske gennemføres mundtlige eksaminer på campus i 
juni, det vides endnu ikke, om det bliver muligt.  

• Adgang til laboratorier  
Der åbnes for adgang til specialestuderende med eksperimen-
telle projekter, som har afleveringsfrist til sommer. Det vides 
endnu ikke, om bachelorstuderende får adgang til laboratorier.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator   
• Præcisering fra Styrelsen vedr. studieegnethed 

Juridisk kontor gør studienævnene på SDU opmærksom på, at 
det er vigtigt, at anvendelse af ”studieegnethed” i forbindelse 
med afgørelser i dispensationssager skal være beskrevet i stu-
dienævnets praksisbeskrivelse, da der er kommet en præcise-
ring af dette fra Styrelsen. ”Studieegnethed” er beskrevet i 
praksisbeskrivelserne på farmaci. 

• Akkreditering 
Akkrediteringen af SDU genoptages, og første panelbesøg, der 
skulle være afholdt i marts, gennemføres i juni. Andet panelbe-
søg bliver i efteråret. Farmaci er ikke udpeget til at deltage i før-
ste panelbesøg.  
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

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

a) Evalueringer – valgfag kandidat 
Sagsfremstilling 
Der foreligger evaluering af FA807 samt tilhørerende handleplan. 

 
Bilag findes på Sharepoint i mappen ”efterår 2019” under ”Evalu-
eringer og handleplaner” 
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Indstilling 
Studienævnet drøfter evaluering og handleplan samt beslutter, 
om handleplanen kan godkendes.     
 
Referat af punktet 
Det er en meget tilfredsstillende svarprocent, og de studerende er 
tilfredse med kurset. Handleplanen omhandler de kritiske punkter 
i evalueringen.  
Studienævnet godkender handleplanen.  
 
Handling 
RFC giver besked om godkendelsen til underviseren i FA807.  
 

b) Evaluering studieophold E2019  
Sagsfremstilling 
Der foreligger evaluering af studieophold E19 samt tilhørerende 
handleplan. 
 
Bilag findes på Sharepoint i mappen ”efterår 2019” under ”Evalu-
eringer og handleplaner” 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evaluering og handleplan samt beslutter, 
om handleplanen kan godkendes.     
 
Referat af punktet 
Der er en meget høj svarprocent på evalueringen, og generelt er 
det fine svar. 
For studerende på teknologisk profil kan det overvejes, om 1-
uges ophold kan være i industrien i stedet for på sygehuset, hvor 
de studerende selv finder en plads. Det undersøges på fakultets-
sekretariatet på SUND, om dette kan lade sig gøre under EU-lov-
givningen. 
Studienævnet godkender handleplanen. 
 
Handling 
RFC giver besked om godkendelsen til de fagansvarlige for stu-
dieopholdet.   
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5. Eksamensplanlæg-
ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

a) Ændret eksamensform studieophold forår 2020 
Sagsfremstilling 
I foråret 2020 er 32 studerende på studieophold. Under corona-
krisen er over halvdelen af ophold på sygehusapotek og sygehus-
afdelinger indtil nu blevet aflyst. Det har hidtil været mulig at er-
statte disse ophold med ophold på primær apotek.  
Det anbefales derfor, at der dispenseres for de normale eksa-
mensbetingelser.  
 
Bilag: 1 
 
Indstilling  
Det indstilles til studienævnet, at studieopholdet kan godkendes, 
såfremt den studerende har gennemført alle elementer i studieop-
hold, eller såfremt ophold på sygehusapotek eller sygehusafdelin-
ger er blev erstattet med ophold af tilsvarende længe på privat 
apotek. Såfremt den studerende ikke kan gennemføre praktikop-
hold på sygehusapotek eller sygehusafdeling, bortfalder de skrift-
lige opgaver planlagt under dette ophold.  
 
Referat af punktet 
Nogle sygehusafdelinger er begyndt åbne op for at tage stude-
rende igen, men nogle studerende ville ikke komme på sygehus-
afdeling, og nogle kun på en af de to planlagte. Alle studerende 
kommer til at gennemføre deres ophold på sygehusapotek.  
 
Beslutningen vil kun være gældende for studieopholdet i F2020 
på grund af Corona.  
 
Studienævnet godkender den ændrede eksamensform.  
 
Handling 
RFC registrerer protokoller for studieopholdet F2020, hvor 
denne ændring vil være  

 
b) Ændret eksamensform (bachelor farmaci) 

Sagsfremstilling 
Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at forudsige, om der 
kan afholdes store stedeksaminer i juni, skal eksaminer forgår on-
line og der kræves godkendelsen af ændringer af eksamensform. 
Det er endnu ikke officielt og der ventes på input fra NAT. 
 
Indstilling  
Studienævnet drøfter sagen og hvordan proceduren for godken-
delsen af ændringer i eksamensformer på bachelor farmaci 
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behandles og godkendes (skriftlig sagsbehandling vs. ekstraor-
dinært møde). 
 
Referat af punktet 
Studienævnet godkender, at der kan afholdes et ekstraordinært 
studienævnsmøde i starten af maj med henblik godkendelse af 
ændring af eksaminer på bacheloruddannelsen.  
 
Det besluttes, at der senest den 5. maj skal gives besked til de 
studerende om den endelige eksamensform vedr. eksaminer til 
juni.  
 
Handling 
RFC indkalder til ekstraordinært møde snarest muligt.  

 

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

Intet til punktet.   
 

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

a) Henvendelse fra Paul Stein (underviser i KE538: Fysisk kemi 
for farmaci) – Tilrettelæggelse af 3. semester (KE538 og 
FA502)  

Sagsfremstilling 
Studienævnet har modtaget 2 henvendelser fra Paul Stein (under-
viser i KE538) vedr. tilrettelæggelse af undervisningen på 3. se-
mester på bachelor farmaci. Han protesterer imod den løbende 
evaluering i FA502, som indeholder 2 skriftlige tests uden hjælpe-
midler (stedprøve) i løbet af undervisning og en skriftlig hjemme-
opgave i den sidste undervisningsuge. Paul Stein mener, at den 
løbende evaluering i FA502 forhindrer de studerende at deltage 
aktivt i KE538. 
Kommentar: Paul Stein henviser til en tidligere henvendelse til 
studienævnet (3/1-2020), men studienævnet har ikke modtaget en 
henvendelse fra ham i januar. 
 
Bilag: 2, 3 og 4. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter sagen og vurderer, at der skal overvejes at 
ændre på eksamensformen i FA502 (er dog ikke muligt til efterår 
2020) og generelt løbende evalueringer (SU517 og SU518). Stu-
dienævnet laver et udkast til svar til Paul Stein. 
JK vil ikke deltage diskussionen og beslutningen i dette punkt.  
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Referat af punktet 
Det er ikke en oplevelse fra de studerende i studienævnet, at un-
dervisningen i KE538 nedprioriteres. Det opleves, at der er en 
større arbejdsbyrde i KE538, end i de øvrige fag.  
Samtidig er det korrekt, at det kan trække fokus fra anden under-
visning, hvis der er løbende evaluering i andre fag, men de lø-
bende evalueringer er for ofte placeret i forlængelse af ferier.  
De studerende i studienævnet synes, det er rart, at der er lø-
bende evalueringer, så der ikke er eksamen i alle fag i januar.  
Det er en generel opfattelse, at det ikke er et problem at få de to 
fag til at hænge sammen. Problematikken i henvendelsen er ikke 
en oplevelse, som de studerende har.  
Det er studienævnets beslutning, at der kan baggrund af de stu-
derendes opfattelse af faget samt semesterevalueringer for 3. se-
mester ikke ønskes ændringer for nuværende.  
 
Handling 
RFC udarbejder et svar til Paul Stein på vegne af studienævnet.  
 

8. 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: 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Afmelding af kursus (2) 
• Afmelding af eksamen (1) 
• Dispensation førsteårsprøve (1) 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Ændring af ects speciale (1) 
• Tilmelding til eksamen (3) 
• Ændring af ”udeblevet” til ”syg” (1) 
• Maksimal indskrivningstid (1) 

 
Afslag: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
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9. Eventuelt Ingen bemærkninger.  

 
 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


