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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden  
 

2. Orienteringspunkt  

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

Intet til punktet  
  
 

    

Referat 

Emne  Ekstraordinært møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  1. maj 2020. Kl. 13.00 – 14.00 

Sted  Zoom-møde 

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  Studieleder Anton Pottegård 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

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

a) Ændringer af eksaminer på bacheloruddannelsen til sommer 
2020 

Sagsfremstilling 
Underviserne i fagene på 1., 3. og 6. semester har indsendt for-
slag til ændringer af eksamensformerne i følgende fag:  
• FF501 
• FA5001 
• BMB528 
• KE505 
• FA507 
• FA503 
• SU517 
• BB524 
• SU519 
 
Bilag med forslag til ændringer er medsendt dagsorden.  
 
Koder for de forslåede eksamensformer i bilaget:  
1-M = Online mundtlig eksamen via Zoom uden forberedelsestid 
4-M = Mundtlige prøver på campus 
1-S = Omlægning fra stedprøve til hjemmeeksamen af samme va-
righed 
3-S = Omlægning af stedprøve til MCQ-test uden overvågning 
4-S = Omlægning af stedprøve til særlig MCQ-test uden overvåg-
ning 
6-S = Omlægning af stedprøve til online stedprøve med overvåg-
ning. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om de kan god-
kendes.   
 
Referat af punktet 
2. semester: 
FF501 – hvis det ikke er muligt at komme på Campus, vil det 
mundtlige forsvar blive afholdt digitalt. Studienævnet godkender 
ændringen.  
FA501 – ønskes omlægges til særlig MCQ-test uden overvågning. 
Studienævnet godkender ændringen.  
BMB528 – ønskes omlægges til hjemmeeksamen af samme va-
righed med hjælpemidler. Studienævnet godkender ændringen.  
 
4. semester:  
KE505 – ønskes omlægges til online stedprøve med overvågning. 
Studienævnet godkender ændringen. Det skal angives, hvor lang 
eksamen bliver, og hvilke hjælpemidler der er tilladt.  



 

 Side 3 

FA507 – ønskes omlægges til en kombination af hjemmeeksamen 
og særlig MCQ-test uden overvågning. Studienævnet godkender 
ændringen.  
FA503 – ønskes omlægges til to deleksaminer særlig MCQ-test 
uden overvågning. De to dele skal lægges på samme dag. Studie-
nævnet godkender ændringen. Studienævnet anbefaler eksamen 
den 10. juni 2020. 
SU517 – ønskes omlægges til særlig MCQ-test uden overvågning 
Studienævnet spørger til varighed af eksamen, da fire timer vil 
være lang tid til MCQ – bliver det delt over formiddag og eftermid-
dag.  
Studienævnet godkender ændringen. 
 
6. semester:  
BB524 – ønskes omlægges til kombination af hjemmeeksamen af 
samme varighed samt særlig MCQ-test uden overvågning. Varig-
hed for de to dele vil være 4 timer. Studienævnet godkender æn-
dringen. 
SU519 – ønskes omlægges til særlig MCQ-test uden overvågning 
60 spørgsmål til en times eksamen.  
Studienævnet godkender ændringen. 
 
Generelt 
Studienævnet anbefaler, at der laves et MCQ-spørgsmål pr. minut 
for at sikre lighed mellem eksaminer.  
De studerende skal informeres om, hvordan de enkelte delele-
menter vægtes til eksamen.  
Endvidere skal det angives tydeligt, hvilke hjælpemidler de stude-
rende må anvende til de eksaminer, hvor der er tilladte hjælpemid-
ler.  
 
Søren Sten Hansen fra NAT-FAK hjælper underviserne med at 
opsætte eksamen i e-learn.  
 
De studerende bliver informeret om eksamen senest den 5. maj 
2020. 
 
Handling 
JK sender studienævnets kommentarer til de ansvarlige på fakul-
tetet.  
 

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

Intet til punktet.  
  

 



 

 Side 4 

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

Intet til punktet.  

7. Ansøgninger fra 
studerende (§ 18, 
stk. 4, nr 4) 

Intet til punktet.   

8. Eventuelt  

 
 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
 

Rikke Fisker Christensen 
AC-fuldmægtig 

Studiekoordinator for farmaci 
 


