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DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG   
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

Studienævn for Farmaci 
 
     Den 16. februar 2017 
                                                                                                             SN/JK 
                                                                      
Deltagere: 
 
Medlemmer af studienævn:  
Kim Brøsen, Jo de Mey, Jakob Møller-Jensen, Judith Kuntsche, Lisbeth Loff Feldtstedt og Pernille 
Lundsgaard Jensen. 
 
Observatører:  
Faglig vejleder Camilla Puggard Lynnerup,studievejledningen fra NAT (Simone Sørensen), 
studieleder Erik Bjerregaard Pedersen og Catalin Maria Frydendal. 
 
 

Referat af møde fra den 8. februar 2017 
 

 
1. Faste punkter 

 
Nr.  Beskrivelse Beslutning 

 
1 Godkendelse af dagsorden 

 
 Dagsordenen blev godkendt.  
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Godkendelse af referat fra møde den 12. 
januar 2017. 

Efter rettelse af et enkelt punkt blev referatet 
godkendt. 
 

 
 

2. Orientering fra … 
 
1 Studieleder 

• Talentudvikling – forslag til typer af aktiviteter  
• EBP foreslår at indsende det materiale, som allerede er blevet diskuteret i 

studienævnet. Studienævnet enig. EBP indsender til NAT. Studieledelsen arbejder 
videre med konkretisering af talentprogrammet. 

• Beretning 2015-2016 fra Censorformandskab for de farmaceutiske uddannelser i DK 
• EBP orienterede om den fremsendte beretning fra Censorformandskabet for 

farmaciuddannelsen i DK. 
 

2 Vicestudieleder 
- intet – deltog ikke i mødet. 

 
3 Studienævnsformand og studienævnssekretær 

• Orientering om plan for eksamensdatoer 
• SN orienterede planen, som er udarbejdet af studiesekretærer, skemalægger og 

studiekoordinator. Det planlægges at planen altid er opdateret 1 år frem i tiden. 
Planen er offentliggjort på uddannelsens hjemmeside.   

• Information om dimittendundersøgelser - SUND 
• SN orienterede om det fremsendte materiale fra SUND, som beskriver proces for 
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undersøgelsen samt det anvendte spørgeskema. Dimittendundersøgelserne 
gennemføres hvert 2.år og omhandler tidligere studerende, der dimitterede i 
perioden fra året før og 2 år tilbage. Det fremgår at der i F17 vil blive lavet en 
dimittendundersøgelse for farmaciuddannelsen. 
 

4 Studerende 
• Seminar for studenterrepræsentanter i studienævn på SDU 

• LLF har deltaget i dette seminar og foreslå – på baggrund af praksis fra andre 
studienævn – at studentersuppleanterne inviteres med til studienævnsmøderne, så de 
kan få et indtyk af hvad et studienævn er og hvordan der arbejdes i det sådant. 
Studienævnet enig om at dette var en god ide. Spørgsmålet er hvordan dette rent 
praktisk kan gøres? SN undersøger mulighederne. 
  

5 NUUF / SUUF 
Intet under dette punkt 
 

 
 
 

3. Sager til behandling 
 
Nr. Beskrivelse Beslutningen og tovholder 

på handling 
Status på handling 

1 Faglige forudsætninger for deltagelse i praktikophold 
 
Studieleder og 
studienævnsformand har 
bedt undervisningsansvarlig 
om at komme med en 
vurdering af de faglige 
forudsætninger for deltagelse 
i praktikopholdet med 
henblik på drøftelse i 
studienævnet.  
Indgangskrav til 
klinikophold – er nu DTDDS 
og KFTA sammen med et 
vist antal ETC. Det kan have 
konsekvenser for de 
studerende hvis de ikke har 
bestået KFTA. Der er sendt 
en forespørgsel til 
fagansvarlig for 
klinikopholdet for at høre 
hvilke faglige grunde der er 
til at det er KFTA der er den 
faglige forudsætning.  I 
svaret er tilbagemeldingen at 
dette kan ændres til beståelse 
af KFTA eller KFTB.  
 

Studieleder og 
studienævnsformand 
fremlagde et forslag til 
ændring af studieordningen, 
hvor adgangskravet ændres 
fra:  
 
Når fagene Klinisk farmakologi og 
terapi A og  Drug transport & drug 
delivery systems er bestået etc….. 
 
til: 
Når fagene Klinisk farmakologi og 
terapi A eller Klinisk farmakologi 
og terapi B samt Drug transport & 
drug delivery systems er bestået 
etc…… 
 
Det fremsendte forslag blev 
diskuteret. 
Der var hos flere 
studienævnsmedlemmer en 
bekymring for at de 
studerendes forudsætninger 
for at få et godt studieophold 
vil blive formindsket og at 
niveauet for studieopholdet 
sænkes.  
Der var ligeledes en 
nervøsitet for dette skulle 
skade SDU’s brand (klinisk 
farmaci), hvis ovennævnte 

SN sikrer at studieordningen 
ændres med virkning fra 1. 
september 2017.  
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bekymring skulle vise sig at 
være rigtig. 
Der var enighed om at tage 
punktet op igen, såfremt der 
kommer tilbagemeldinger fra 
apotekerne om at 
beslutningen giver anledning 
til problemer / bekymringer. 
 
Forslaget blev med baggrund 
i diskussionen sendt til 
afstemning.  
På baggrund af 
afstemningen, hvor en 
studerende stemte nej, et 
medlem afholdt sig fra at 
stemme (pga. inhabilitet) og 
de restende tilstedeværende 
medlemmer stemte ja, blev 
det besluttet at ændre 
adgangskravet på baggrund 
af en afstemning. 
 

2 Opdaterede nøgletal for studietid og frafald 
 
Nøgletallene for frafald og 
studietid er netop blevet 
opdateret med 2016-tallene. 
På kandidatuddannelsen i 
farmaci er såvel studietid 
som frafald øget fra 2015 til 
2016. Giver denne udvikling 
anledning til tiltag på 
uddannelsen? 
 

Der var i studienævnet 
enighed om at dette pt. ikke 
giver anledning til yderligere 
tiltag på uddannelsen.  
Med indførelse af mulighed 
for studieophold 2 gange om 
året fra F17 og de netop 
vedtagne ændringer af 
adgangskrav til 
studieopholdet.  
Simone orienterede om at 
der på NAT er nedsat en 
gruppe til at kigge på disse 
tal. 
 

 

3 Ændret praksis ifm. behandling af dispensationsansøgninger og information til studerende 
om dette  
 
Punket udsættes til næste møde, da SN ikke har modtaget opdateret materiale fra NAT. 
 

4 Studieordningsændringer / kursusbeskrivelser  
 
NAT har fremsendt følgende 
fagbeskrivelser til 
behandling i studienævnet: 

- KE5YY – fysisk 
kemi for farmaci  

- SU511 – 
Samfundsfarmaci 

- SU516 – Modul 1: 
Molekyler og celler -   

Studienævnet behandlede de 
fremsendte fagbeskrivelser 
og besluttede at godkende de 
fremsendte  
kursusbeskrivelser for: 
KE5YY, SU511, SU516 og 
SU518 og det fremsendt 
studieforløb for 2016 og 
2017.  

SN giver besked til NAT-
kurser om godkendelserne 
og besked til NUUF om 
koordinering med Biologisk 
Institut vedr. BB523. 
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- SU518 – Modul 3: 
Respiration, mave-
tarm-system og 
immunologi-  

- Studieforløb 
optagelse 2016 og 
2017 

 
Forslag til 
overgangsordninger: 

- KE523 – mulighed 
for tvangstilmelding 
af de studerende på 
sidste forsøg i januar 
2018 

 
 

- BB523 – udbydelse 
af ekstraordinær 
eksamen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Studienævnet godkendte 
ligeledes det fremsendte 
forslag til overgangsordning 
for KE523.  
 
 
 
Studienævnet har bedt 
NUUF om at koordinere en 
ekstraordinær eksamen i 
BB523 med Biologisk 
Institut. 

5 Evalueringer og handlingsplaner - bilag 
 
Bacheloruddannelsen – 
E16 
Samlet evaluering for 5. 
semester  
Indkomne handlingsplaner 
(sendt til 
undervisningsudvalgene 31. 
januar 2017) 
• FA504 – 

Lægemiddelformulering 
og fremstilling C 

• KE504 – Analytisk 
spektroskopi 

• SU518 – Fysiologi og 
farmakologi for 
farmaceuter – modul 3: 
Respiration etc. 

 
 
Kandidatuddannelsen – 
E16:  
Indkomne handlingsplaner 
(sendt til undervisnings-
udvalgene 31. januar 2017) 
• FA806 – Transportører 

og ADME 
• FA807 – cGMP of sterile 

dosage forms 
• FA802 – Mekanistisk 

toksikologi 
• Klinisk farmakologi og 

terapi A (sendt til SUUF 
– 2/2-17) 

• Evidensbaseret 

 
 
Punktet blev ikke 
færdigbehandlet – udsættes 
til næste studienævnsmøde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punktet udsat til næste møde 
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lægemiddelanvendelse 
(sendt til SUUF – 2/2-17) 

 
Revideret procedure for 
kursusevaluering på Det 
naturvidenskabelige fakultet 
 

 
 
 
Punktet udsat til næste møde 

6 Eksperimentelle metoder – evaluering og handlingsplan samt behandling af 
kursusbeskrivelse for F17. Kursusansvarlig Martin Brandl deltog i behandlingen af dette 
punkt.  
 
JK orienterede på sidste 
studienævnsmøde om 
kursets tilrettelæggelse og 
struktur og status. Dette 
kursus, som er tilrettelagt 
som et specialeforberedende 
kursus er sammensat af en 
generel del og en mere 
specifik del målrettet den 
studerendes. 
Studienævnet havde flere 
forskellige kommentarer til 
handlingsplanen, som de 
ønsker at drøfte med den 
fagansvarlige.  
 
 

Studienævnet havde – ifm. 
tidligere behandling af 
kursusbeskrivelsen - bedt 
den fagansvarlige om en 
uddybning af kursets 
opbygningen og struktur.  
Den fagansvarlige 
orienterede om de nye tiltag, 
som tildels er indført på 
baggrund af de studerendes 
evaluering 
– bl.a. at undervisningen nu 
er samlet i starten af kurset 
- at det nu er muligt at gå 

direkte fra 
Eksperimentelle metoder 
til specialet 

- at der er sat initiativer i 
gang for at sikre at 
studerende som ikke har 
en vejleder også kan 
deltage i kurset.  

 
Studienævnet godkendte på 
baggrund af de nye tiltag 
kursusbeskrivelse samt 
evaluering og handlingsplan. 
Der blev fra studienævnets 
side gjort opmærksom på at 
der ifm. næste års 
kursusbeskrivelse skal være 
tydelig information om at 
den studerende skal have 
fået tilsagn fra en vejleder 
forud for deltagelse i dette 
kursus. 
 

SN giver besked til NAT 
kurser om at 
kursusbeskrivelsen nu er 
godkendt.  

7 Ændring af studieordning for kandidatuddannelsen - internationalisering 
 
SN udarbejder på baggrund 
af diskussion på sidste 
studienævnsmøde vedr. 
internationalisering et 
forslag til ændring af 
studieordning samt 

Studienævnet drøftede det 
fremlagte materiale.  
Jo de Mey foreslog at 
studienævnet skulle være 
mere ambitiøse ift. 
internationalisering. Han 

Studienævnet godkendte det 
fremlagte materiale og 
besluttede samtidig at tage 
punktet om yderligere 
internationalisering 
(internationalt semester ). 
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indstilling til fakultetet. 
 

foreslog bl.a. at gøre 1. 
semester på kandidat-
uddannelsen til et 
internationalt semester.  
 

SN opdaterer studieordning 
og tilbagemelding til 
international koordinator på 
SUND. 

8 Klage fra studerende over SU516 – bilag – punktet udsættes til næste møde fordi der ikke er 
kommet nogen tilbagemelding fra de fagansvarlige endnu. 
 
Studienævnet har den 31. 
januar 2017 modtaget en 
klage fra en stor gruppe 
studerende over faget. 
Klagen er videresendt til 
fagansvarlig på IMM, som er 
anmodet om at udarbejde en 
udtalelse til studienævnet, 
som kan bruges ifm. 
behandling af denne klage. 
 

  

9 Eventuelt 
 
Intet under dette punkt 
 
 

  

 
4. Kvalitetspolitik 

 
1 Delpolitik for studiemiljø – bilag – udsættes til næste møde. 

 
I forbindelse med gennemgang af Delpolitik for studiemiljø på studienævnsmødet i januar 
2017 sendte studiekoordinatoren information om disse forhold videre til de involverede 
parter. Der er nu kommer svar på disse henvendelser: 
 
- for mange studerende i lokalerne ifm. en navngiven eksamen – svar fra sekretær 
- for lille lokale i starten af undervisningsperiode i et par kurser – svar fra skemalægger 
- undervisningslokale på Campus, hvor det drypper ned i lokalet – svar fra Teknisk 

service 
- plads til forbedring ifm. undervisning i klinikbygningen – svar fra skemalægger 
- lokaler, som ikke er tilstrækkelig opvarmet – svar fra Teknisk service 
 

 
5. Behandling af ansøgning 

 
  

Studienævnet besluttede følgende praksis ifm. behandling af ansøgninger om særlige 
prøvevilkår på baggrund af andet modersmål end dansk: 
Det er studienævnets praksis at der ikke bevilges særlige prøvevilkår i form at forlænget 
eksaminationstid på baggrund af andet modersmål end dansk hvis den studerende: 

- har været indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution i mere end 1 1/2 år 
- og/eller har opholdt sig i Danmark i mere end 5 år 
- og/eller har dansk adgangsgivende eksamen 
- og/eller kommer fra Færøerne, Island, Norge eller Sverige. 

 
Imødekommelser: 
Særlige prøvevilkår (1) 
Omprøve uden deltagelse i ordinær prøve (3) 
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4 prøveforsøg (5) 
Afmelding af fag (1) 
Ændring af valgfag (1) 
Start på speciale (1) 
Forlænget indskrivningstid (1) 
5 prøveforsøg (1) 
 
Afslag: 
4 prøveforsøg (2) 
5 prøveforsøg (1) 
Særlige prøvevilkår (1) 
 
Udsættelse: 
Ækvivalensvurdering (1) 
 

 
 

Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 
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