
 

 

 

18 marts 202019. 
marts 2020 

 
rfchristensen@health.sdu.dk 
T +4565503043 
 
 

Syddansk Universitet 
Campusvej 55 
5230 Odense M 
T +45 6550 1000  
www.sdu.dk 
 

Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultetssekretariat 

 

 
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  
  
 

    

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

a) Udskydelse af deleksamen i SU517 
Sagsfremstilling 

Referat 

Emne  Ekstraordinært møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  19. marts 2020. Kl. 8.30 – 9.30 

Sted  Skype-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 
 

Afbud fra  Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

Første deleksamen i SU517 skulle afholdes den 30. marts 2020. 
Deleksamen er en MCQ uden hjælpemidler, hvilket ikke er muligt 
at gennemføre digitalt som hjemmeeksamen. 
 
Indstilling 
Det indstilles til studienævnet, at de to deleksaminer i SU517 læg-
ges sammen og gennemføres som samlet eksamen den 25. maj 
2020. Der er praksis for at gøre det samme til reeksamen i faget. 
Beslutningen vil være gældende for de to ordinære deleksaminer i 
foråret 2020.  
 
Referat af punktet  
Det er meldt ud, at der kun afholdes få eksaminer på NAT, de fle-
ste reeksaminer er udskudt på ubestemt tid.  
 
Det giver god mening, at de to deleksaminer lægges sammen til 
maj.  
 
Studienævnet indstiller til dekanen, at de to deleksaminer lægges 
sammen med afholdelse den 25. maj 2020. Dette vil kun være 
gældende for de ordinære deleksaminer i foråret 2020.  
 
Handling 
RFC indstiller studienævnets beslutning til godkendelse hos pro-
dekanen på NAT.  
 

b) Ændring af eksamen i Lægemiddeludvikling og regulatorisk 
farmaci 

Sagsfremstilling 
Nuværende eksamensform er 80 % tilstedeværelse samt case-
fremlæggelse. På grund af tekniske udfordringer, har det ikke væ-
ret muligt for alle studerende at koble sig på til den digitale under-
visning.   
 
Indstilling 
Det indstilles til studienævnet, at tilstedeværelseskravet suspen-
deres og de studerende kan bestå udelukkende på baggrund af 
deres casefremlæggelse. Beslutningen vil være gældende for den 
ordinære eksamen i foråret 2020.  
 
Referat af punktet  
Studienævnet mener, at det sænker kravene til at bestå væsent-
ligt, hvis der ikke er krav om tilstedeværelse. Studienævnet indstil-
ler til dekanen, at der gælder 70 % tilstedeværelse på de fem før-
ste undervisningsdage samt casefremlæggelse. Der gives dispen-
sation fra tilstedeværelse på de tre undervisningsdage, som er 
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gennemført digitalt. Beslutningen vil være gældende for den ordi-
nære eksamen i foråret 2020.  
 
Handling 
RFC indstiller studienævnets beslutning til godkendelse hos deka-
nen på SUND.  
 

c) Ændring af eksamen i KFTB 
Sagsfremstilling 
Nuværende eksamensform er fire timers skriftlig eksamen uden 
hjælpemidler, hvilket ikke er muligt at afholde digitalt, da det ikke 
kan sikres, at de studerende ikke bruger hjælpemidler. Eksamen 
skal afholdes den 3. april 2020.    
 
Indstilling 
Det indstilles til studienævnet fra fakultetet, at eksamen ændres til 
at blive gennemført digitalt på eksamensdagen med tilladelse til at 
bruge hjælpemidler. Bedømmelsen af eksamen vil afspejle, at 
hjælpemidler er tilladt. Beslutningen vil være gældende for den or-
dinære eksamen i foråret 2020.  
 
Underviser har indsendt nedenstående kommentarer til indstillin-
gen:  
”Jeg vil mene det er den næstbedste løsning. Den bedste vil være 
at udskyde eksamen til primo maj i forventning om at vi kan af-
holde eksamener på SDUs matrikel, og at afholde den i uændret 
format. 
Min begrundelse er, at eksamensopgaven, som p.t. er under fær-
diggørelse er formuleret ud fra en forudsætning om at der ikke 
ville blive brugt hjælpemidler. Vi kommer til at teste de forkerte 
færdigheder ved at tillade hjælpemidler på dette sæt. Det er ikke 
muligt at færdiggøre et nyt, tilpasset sæt inden for den givne tids-
ramme. Dels skal der indhentes opgaver fra seks forskellige blok-
bestyrere, dels skal opgaver redigeres, kvalitetssikres og høres 
hos censorer og hos et lille panel af kliniske farmaceuter. 
 
Jeg vil derfor indstille til at man ændrer beslutningen. Skulle man 
alligevel fastholde at afholde den til planlagt tid, må det blive på 
det allerede eksisterende opgavesæt evt. med en mindre redige-
ring.” 
 
Referat af punktet  
Studienævnet er enig i undervisers synspunkt, det er ikke et øn-
ske at afvikle eksamen digitalt i sin nuværende form. Da det ikke 
vides, hvornår det igen kan blive muligt at afholde fysisk eksamen 
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på SDU samt af hensyn til de studerende besluttes det, at eksa-
men ændres til en digital eksamen med hjælpemidler.  
Da der er mange involveret i udarbejdelse eksamenssættet – stør-
stedelen klinikere, er det ikke muligt at lave et nyt eksamenssæt 
inden den 3. april. Eksamen ønskes afviklet hurtigst muligt, men 
der kan forventes min. en måned til udvikling af ny eksamensop-
gave.  
 
Studienævnet indstiller, at eksamen ændres til digital eksamen 
med hjælpemidler til afholdelse snarest muligt, men forventeligt 
tidligst i slutningen af april.  
 
Handling 
RFC indstiller studienævnets beslutning til godkendelse hos deka-
nen på SUND. 
 

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

Intet til punktet.  
  

 

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 
 


