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DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG   
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

Studienævn for Farmaci 
 
     Den 27. marts 2017 
                                                                                                             SN/EBP 
                                                                      
Deltagere: 
 
Medlemmer af studienævn:  
Jakob Møller-Jensen (JMJ), Jo de Mey (JDM), Lisbeth Loff Feldstedt (LLF), Kim Brøsen (KB), 
Ann-Louise Hald (ALH) og Simon Jürgensen Hansen (SJH) 
 
Observatører:  
Studievejledningen fra NAT og studieleder Erik Bjerregaard Pedersen (EBP) 
 
 

Referat af møde fra den 9. marts 2017 
 

 
1. Faste punkter 

 
Nr.  Beskrivelse Beslutning 

 
1 Godkendelse af dagsorden 

 
 Dagsordenen blev godkendt 
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Godkendelse af referat fra møde den 8. 
februar 2017. 

Referatet blev godkendt. 
 

 
 

2. Orientering fra … 
 
1 Studieleder 

Møde med Pharmadanmark 
- EBP orienterede fra møde den 3. marts med Pharmadanmark. Udover repræsentanter 

fra Pharmadanmark deltog dekanerne fra NAT og SUND samt studieledere 
/studienævnsformand fra NAT og SUND. Pharmadanmark har stort fokus på at 
hjælpe dimittender med at komme ind på arbejdsmarkedet  – eks. hjælp til 
ansættelsesproces / forståelse for termer og ansøgningsannoncer. Har deruover 
udarbejdet et minikursus i GCP for de nye dimittender.  

 
2 Vicestudieleder 

Deltog ikke i mødet. 
 

3 Studiekoordinator  
Praksis ifm. håndtering af sygemelderinger 

- SN orienterede om praksis på Registrering og Legalitet af håndtering af 
sygemeldinger ifm. eksaminer, som består af en hjemmeopgave 
 

Mulighed for deltagelse i studienævnsmøder for studentersuppelanter: 
- Det blev besluttet at SN informerer studienævnssuppleanterne om tid og sted for 

studienævnsmøderne og henviser til at suppleanterne kan tage kontakt til de øvrige 
studentermedlemmer mhp.  yderligere information om materiale/indhold på mødet.  
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Det præciseres at de ikke kan få information om eller deltage ifm. behandling af alle 
punkter (bl.a. dispensationsmøder). Derudover informeres de om at give besked til 
SN, hvis de ønsker at deltage på møderne. 

 
4 Studerende 

Klage over støj 
- Der er meget byggestøj ifm. renovering af lokaler på Stenten. Dette giver gener i 

lokaler, som bruges meget af farmaci. Dette er ikke noget studienævnet har 
mulighed for at hjælpe med, så de studerende henvises til at tage kontakt til 
skemalæggern, som evt. kan flytte undervisningen. 

 
5 NUUF / SUUF 

Referat fra møde i NUUF den 30. januar 2017. Referatet blev taget til efterretning.  
 

 
 
 

3. Sager til behandling 
 
N
r. 

Beskrivelse Beslutningen og tovholder 
på handling 

Status på handling 

1 Ændring af studieordning for kandidatuddannelsen 
 
Ændring af eksamensform 
for Klinisk farmakologi og 
terapi C 
 
• Den fagansvarlige for 

KFTC har indsendt et 
ønske om at få ændret 
eksamensformen i dette 
fag fra skriftlig synopsis 
til mundtlige eksamen. 

 

Studienævnet godkendte det 
fremsendte forslag. 

SN sikrer opdatering af 
studieordning, godkendelse 
hos fakultet samt information 
til  Registrering og Legalitet. 

2 Ændret praksis ifm. behandling af dispensationsansøgninger og information til studerende om 
dette 
 
Punktet er blevet udsat fra 
sidste møde idet vi afventede 
materiale fra Det 
naturvidenskabelige 
studienævn, som har 
udarbejdet 
praksisbeskrivelser.  Disse er 
nu udarbejdet og det drøftes 
om og evt. hvorledes praksis 
for behandling af 
dispensationsansøgninger 
kan ændres. Samtidig skal 
der tages stilling til 
hvorledes de studerende 
bliver informeret om et 
sådan praksisændring.   
Link til SDU’s regler om 
eksamen og sygdom. 
 

EBP gennemgik NAT’s 
samling af 
praksisbeskrivelser.  
Det blev besluttet at SN til 
næste møde laver et forslag til 
praksisbeskrivelser for 
Farmacistudienævnet på 
baggrund af farmacis praksis 
og praksisbeskrivelser fra 
NAT. Enighed om at 
information om den nye 
praksis at efterfølgende skal 
sendes ud til alle studerende 
på farmaci med information 
om hvordan praksis er ændret 
og at dette er gældende fra 1. 
juni 2017. 
Derudover udarbejder SN 
ligeledes forslag til 

SN udarbejder forslag til 
praksisbeskrivelser, 
informationsmail samt 
vejledning til næste møde.  

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/generelt_om_eksamen/sygdom
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vejledning om 
dispensationsansøgninger . 
 

3 Drøftelse af klage fra studerende over SU516  
 
Studienævnet har modtaget 
en klage fra en stor gruppe 
studerende over faget. 
Klagen samler sig om 
følgende punkter: 
- flere TE-timer 
- bedre sammenhæng 

mellem opgaver til TE-
timer og 
eksamensopgaver 

- brug af håndholdt 
lommeregner 

- aflysning af TE-timer 
- problematik ifm. 

tilmelding af omgængere 
- spørgetime forud for 

eksamen 
 

Klagen er videresendt til 
fagansvarlig på IMM, som er 
anmodet om at udarbejde en 
udtalelse til studienævnet til 
brug ifm. behandling af 
denne klage. 
 
Det fremgår af svar fra den 
fagansvarlige at der: 

- tilbydes flere TE-
timer 

- fremover vil være 
flere eksamens-
opgaver at arbejde 
med i TE-timerne 

- arbejdes med 
tydeliggørelse af 
sammenhæng mellem 
undervisningstiltag, 
indhold, læringsmål 
og eksamen 

- har været holdt møde 
vedr. evaluering/ 
koordinering mellem 
de forskellige SU-
kurser 

- at information og 
brug af lommeregner 
vil blive forbedret 

- pt. ikke er 
adminstrativt muligt 
at sikre at der ikke er 
skemaoverlap for 

EBP præsenterede kort de 
studerendes klage og svar fra 
den fagansvarlige.  
Der var i studienævnet 
enighed om at: 

- det er underviserens 
pligt at informere de 
studerende om at de 
skal bruge science-
funktionen ifm. brug 
af regnefunktion på 
computer. Brug af 
dette skal indgå i 
eksaminatorie 
øvelserne samtidig 
med at der skal være 
tydeligere information 
om dette.  

- at der er få studerende 
tilstede til en 
eksaminatorietimer 
ikke er begrundelse 
for at aflyse 
undervisningen. 

- at en spørgetime ikke 
kan aflyses på grund 
af manglende 
indsendte spørgsmål. 
Studienævnet mener 
at et af formålene med 
en spørgetime er at 
indgyde de studende 
ro ift. eksamen 
samtidig med at alle 
relevante undervisere 
bør være til stede. 

Det blev samtidig oplyst at 
der afholdes møde om SU-
kurserne med deltagelse af 
undervisere, 
studienævnsformand og 
vicestudieleder  
 
Derudover var der ikke 
yderligere kommentarer.  

SN udarbejder på baggrund af 
studienævnets behandling og 
tilbagemelding fra den 
fagansvarlige svar til de 
studerende.   
SN sender derudover 
tilbagemelding til fagansvarlig 
om studienævnets behandling 
af sagen. 
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omgængere 
 

4 Indkomne evalueringer og handlingsplaner  - bacheloruddannelsen  
 
Samlet evaluering for alle 
fag på 5. semester. De 
tilknyttede handlingsplaner: 
• FA504 – 

Lægemiddelformulering 
og fremstilling C 

• KE504 – Analytisk 
spektroskopi 

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

• FA505 – Natursofkemi og 
farmakognosi (sendt til 
NUUF 17-03-06) 

• FA506 -  Medicinalkemi 
A  

 

Studienævnet diskuterede de 
indkomne evalueringer og 
handlingsplaner og vil – på 
den baggrund - bede 
NUUF/SUUF i fællesskab 
indkalde repræsentanter for 
alle kurser på 5. semester 
med henblik på diskussion af 
bedre koordinering 
/udveksling /nytte af 
hinanden på tværs af disse 
kurser.  Evalueringen viser i 
høj grad at de studerende er 
ramt af meget arbejde.  
De indkomne 
handlingsplanerne blev taget 
til efterretning. 
 

SN giver besked til 
NUUF/SUUf om at indkalde 
til fællesmøde.  

Indkomne evalueringer og handlingsplaner – kandidatuddannelsen  
 
Indkomne handlingsplaner  
• FA806 – Transportører 

og ADME 
• FA807 – cGMP of sterile 

dosage forms 
• FA802 – Mekanistisk 

toksikologi 
 

 
 
• Klinisk farmakologi og 

terapi A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Evidensbaseret 

lægemiddelanvendelse  
 
  
 
 
 
 
 
• Farmakometri 
 

Der er ganske få evalueringer 
ift. de forskellige kurser. 
Handlingsplanerne er taget til 
efterretning.  

 
Der var en kort diskussion af 
manglende svarprocenter og 
de studerendes manglende 
engagement ifm. evaluering. 
 
Karaktererne i kurset er steget 
og det viser at kurset er blevet 
forbedret. Der er lavet 
forskellige tiltag for at 
forbedre kurset endnu mere. 
Der er allerede blevet taget 
hånd om en del af kritikken.  
Handlingsplanen blev – på 
den baggrund - taget til 
efterretning. 
 
Tidspunkt for eksamensdato 
var ikke optimal – dette 
ændres fremover idet der er 
lavet en plan for tidspuntker 
til ordinære / re-eksaminer på 
kandidatuddannelsen. 
Handlingsplanen blev taget til 
efterretning 
 
Som et led i kursets 
tilrettelæggelse underviser de 
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Revideret procedure for 
kursusevaluering på Det 
naturvidenskabelige fakultet 
– bilag.  
 

studerende hinanden på 
kurset. 
Studienævnet vil bede den 
fagansvarlige om at sikre at 
alle emner bliver undervist på 
et tilstrækkeligt niveau – evt. 
selv tage over, hvis de 
studerendes niveau bliver for 
lavt. På den baggrund blev 
handlingsplanen taget til 
efterretning.  
 
Det fremsendte materiale blev 
tager til efterretning.  

 
4. Kvalitetspolitik 

 
 Delpolitik for studiemiljø 

 
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 
 
 
SN orienterede om de indkomne tilbagemeldinger for forskellige aktører.  

 
5. Sager siden sidst 

 
  

   
 

6. Behandling af ansøgning 
 
 Imødekommelser: 

 
4 prøveforsøg (16) 
Deltagelse i omprøve uden deltagelse i ordinær prøve (4 
Afmelding af kurser (2) 
Særlige prøvevilkår (3) 
5 prøveforsøg (2) 
 
Afslag: 
4 prøveforsøg (1) 
5 prøveforsøg (1) 
4 prøveforsøg (1) 
Ændret prøveform (1) 
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Retur uden behandling: 
 

 
 

Erik Bjerregaard Pedersen 
Studieleder 


	Studienævn for Farmaci

