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DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG   

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

Studienævn for Farmaci 
 

     Den 24. maj 2017 

                                                                                                             SN/JK 

                                                                      

Deltagere: 
 

Medlemmer af studienævn:  

Kim Brøsen (KB), Pernille Lundsgaard Jensen (PLJ), Jakob Møller-Jensen (JMJ), Judith Kuntsche 

(JK), Simon Jürgensen Hansen (SJH) og Ann-Louise Hald (ALH). 

 

Observatører:  

Formand for farmaceuternes forening Catalin Maria Frydendal (CMF), studieleder Erik Bjerregaard 

Pedersen (EBP), studievejledningen fra NAT – Simone Sørensen (SS) 

 

Referent: 

Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) 

 

 

Referat af møde fra den 10. maj 2017 
 

 

1. Faste punkter 

 

Nr.  Beskrivelse Beslutning 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Efter tilføjelse af punkt under Eventuelt om 

SU516-kurset blev dagsordenen godkendt.  
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Godkendelse af referat fra møde den 6. april 

2017. 

Referatet blev godkendt.  

 

 

 

2. Orientering fra … 

 

1 Studieleder: 

 

Møde – Medicoindustrien 

EBP har sammen med dekan Ole Skøtt deltaget i et møde i et netværk for medicoteknik, 

hvor alle uddannelsesinstitutioner som har uddannelser, hvor regulatoriske kompetencer 

indgår, var blev indkaldt til. Der arbejdes i netværket med at etablere et kursus på 5 ECTS 

med regulatoriske kompetencer. 

 

Møde på NAT vedr. frafald 

EBP deltog sammen med Judith i et heldagsmøde med ledelsen af NAT – emnet var frafald.  

Til mødet var udarbejdet materiale på baggrund af en fremskrivning af de nuværende 

studerendes studieforløb for at se hvornår disse kan forventes at blive færdige med deres 

studie, hvis de fortsætter på samme måde som hidtil.  

Frafaldsmønstret på farmaci afviger fra andre studier idet frafaldet kommer senere på 

uddannelsen. Der er pt. ikke så stort et frafald på 1. år. 

Konklusionerne fra mødet var bl.a.: 
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- at ledelsen på NAT vil arbejde med forbedring af studieforløbene. Bl.a. ved brug af  

en ideel studieordning (studieordning hvor der ikke tages hensyn til ressourcer, 

samlæsning eller andet) 

- at ledelsen på NAT var enige om var at der skulle være en bedre 

semesterplanlægning. 

 

2 Vicestudieleder 

 

Intet under dette punkt 

 

3 Studienævnsformand og studiekoordinator 

 

Studiekoordinator: 

Faglig vejleder 

SN orienterede om at der er ansat en ny faglig vejleder – Cathrine Simone Kahya - pr. 15. 

maj 2017. 

 

Dimission – juni 2017 

Den ansvarlige for planlægning af dimission for farmaci har bedt om forslag til 

festforelæser. Såfremt studienævnsmedlemmer har flere forslag, så skal de sendes til SN i 

løbet af den kommende uge.  

o Direktør for lægemiddelstyrelsen – Thomas Tzendrovic 

o Direktør for Novo fonden - Birgitte Navntofte 

o Direktør for Amgros  

o Sygehusapoteker i region hovedstaden – Lars Nielsen 

SN videresender forslagene.  

 

Nye regler om disciplinære foranstaltninger  

SN orienterede om de nye disciplinære foranstaltninger, som fremgår af SDU’s 

hjemmeside. 

JMJ foreslog at studerende før de deltager i eksamen bliver mindet om reglerne / 

retningslinjerne for snyd og samtidig skal bekræfte at de ikke har til hensigt at snyde. Der er 

flere studier som viser at dette har en effekt.  Forslag til at studerende samtidig også skal 

bekræfte at de føler sig sunde og raske. SS undersøger hvilke muligheder der evt er for dette 

– dette er mulighed et punkt som skal tages op i SAK ADM. 

 

Praksisbeskrivelser 

SN orienterede om at Praksisbeskrivelser for Studienævn for farmaci sendes ud til alle 

studerende på farmaciuddannelserne pr. mail sammen med Vejledning til udfærdigelse af 

dispensationsansøgninger i løbet af et par dage.    

 

4 Studerende 

 

CMF, Carsten Uhd Nielsen fra FKF samt Jo de Mey fra IMM arbejder med at lave et 

arrangement i forlængelse af information om  bachelorprojekter.  

 

Farmaceuternes forening har netop – med stor succes - afholdt arrangementet Job for 

farmaceuter 

 

5 NUUF / SUUF 

 

Intet under dette punkt 

 

 

 

 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/campusguide/regler_disciplinaereforanstaltninger
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/campusguide/regler_disciplinaereforanstaltninger
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3. Sager til behandling 

 

Nr. Beskrivelse Beslutningen og 

tovholder på handling 

Status på handling 

1 Afskaffelse af studiestart i februar  

 

På baggrund af diskussion på 

møde i april måned blev det 

besluttet at studienævnet på 

møde i maj måned skulle 

diskutere muligheden for 

afskaffelse af studiestart i 

februar.  

 

SN udarbejder til mødet i maj 

måned en kort opsummering af 

reglerne for optagelse på Z-

ramme samt varselsregler ved en 

evt. ændring af 

optagelsestidspunktet. 

 

 

 

Der var en diskussion af 

fordele og ulemper ved at 

fastholde dette studieoptag.  

Der var enighed om at der 

mangler data som 

baggrund for at kunne tage 

en kvalificeret beslutning. 

Der ønskes information 

om: 

- antal optagne på Z-

rammer hhv. februar 

og september 

- antal optagne på 

ordinær ramme hhv. 

februar og september 

- data over hvornår de 

studerende flytter fra 

Z-ramme til ordinær 

ramme 

- andre uddannelser med 

helårsrutine, som har 

optag i februar 

 

Der var i studienævnet 

enighed om at sagen skal 

undersøges ordentligt og at 

et evt. forslag om 

nedlæggelse af februarstart 

skal sendes ud til høring 

hos de fagansvarlige på 

kandidatuddannelsen. 

 

SN undersøger om det er 

muligt at få disse 

informationer.  

Punktet tages op på et af de 

kommende møder, når der 

er indhentes yderligere 

informationer / data.  

 

De studerende fra 

studienævnet er meget 

velkomne til at komme 

med yderligere information 

hvis de har input fra 

studerende, som har 

februarstart (Catalin og 

Pernille).  

 

 

2 Gennemførsel af studienævnsmøderne  

 

Hvordan sikres det at alle 

punkter på dagsordenen kan nå 

at blive behandlet på det aktuelle 

studienævnsmøde? 

 

Der var enighed om at 

orienteringspunkterne skal 

holdes korte (samlet tid 

maksimalt 30 min).  

Der var enighed i 

studienævnet  om at 

formanden gerne må sætte 

tidsmæssig begrænsning 

for behandling af de 

enkelte punkter for at sikre 

at dagsordenen kan nås.  

Alle er dog enige om at der 

også skal være tid til at alle 

kommer til orde. 

 

JK og SN vil fremover 

forsøge at tilrettelæge 

dagsordenen, så der sikres 

tid til diskussion. 

 

3 Motivering af studerende til kontinuerlig læring 
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Til dette punkt er inviteret 2 

undervisere fra BMB504 

(Stephen John Fey og Krzysztof 

Wrzesinski), som har arbejdet 

med dette. Derudover deltager 

Pernille Stenkil Hansen fra SDU 

Universitetspædagogik.  

 

Underviserne fortalte om  

deres erfaringer med 

undervisning i BMB504 og 

studieaktiverende 

undervisning hvor de 

bruger Study Point 

Program with Study Points 

award possibility.  

Formålet er at styrke de 

studerendes 

langtidshukommelse.  

De studerende kan 

maksimalt optjene 10 point 

i løbet af semestret og disse 

lægges til det endelige 

eksamensresultat.  

Brugen af systemet har 

betydet en væsentlig 

forbedring af 

beståelsesraten og 

karakteren.  

Det viser sig markant at 

studerende som har 

deltaget i forelæsningerne 

(deltaget i dette system), 

har en langt større chance 

for at kunne bestå 

eksamen.  

Alle ansatte på SDU har 

adgang til dette system, 

som er nemt at bruge. Som 

underviser får man 

feedback ved at bruge dette 

system.  

 

Studienævnet takkede de 2 

undervisere for at komme 

og fortælle om deres 

undervisningsmetoder, som 

var god inspiration.  

 

Powerpointoplægget 

videresendes til NUUF og 

SUUF af SN.  

 

4 Indkomne evalueringer og handlingsplaner 

 

 

Der er indkommet følgende evalueringer og handlingsplaner til behandling: 

 

Klinisk farmakologi og 

terapi B – F17 

De punkter der er bemærkninger 

til i evalueringen er det taget der 

hånd om i handlingsplanen. 

Studienævnet godkendte 

handlingsplanen – SN giver 

besked til fagansvarlig.  

 Lægemiddeludvikling og 

regulatorisk farmaci – 

F17 

Det fremgår af handlingsplanen 

at: 

- kurset trænger til at blive 

moderniseres og løftet ind i 

en moderne kontekst 

- tage hensyn til hvad de 

studerende er undervist i 

tidligere på uddannelsen 

- at dette er planlagt til næste 

kursusforløb, hvor der 

kommer ny underviser  

Studienævnet godkendte 

handlingsplanen. 

 Studieophold – E16 JK ønsker vil gerne takke den Studienævnet godkendte 
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fagansvarlige for  underviser 

god og omfangsrig/detaljeret 

handlingplan.   

Der var enighed om at der er 

fokus på at forbedre hvor det er 

muligt.  

Studienævnet var enig i at det er 

en god ide at praktikstederne får 

en tilbagemelding om de 

studerendes evaluering af 

praktikstedet.  

 

handlingsplanen – SN giver 

besked til fagansvarlig. 

  Da der generelt er lave 

svarprocenter på evalueringerne 

vil studienævnet på næste møde, 

diskutere hvorledes 

undervisningsudvalgene kan 

inddrages i at forbedre 

svarprocenterne. Kan dette evt. 

gøres ved at de studerende fra 

disse udvalg kommer til de sidste 

undervisningstimer og orienterer 

om evalueringen og formålet 

med denne? 

 

 

5 Uregelmæssigheder – punktet udsættes til næste møde 

 

   

6 Eventuelt – SU516 

 

EBP orienterede om at der den 9. 

maj 2017 blev holdt møde om 

SU-kurserne med deltagelse af 

bl.a.  undervisere og 

studieledelse. Et af punkterne 

var forbedring af 

gennemførselsprocenten i 

SU518.  

Med baggrund i de studerendes 

evaluering og forslag fra 

underviserne i kurset blev det 

foreslået at der ændres i 

eksamensformen, så eksamen 

fremover afholdes i 2 dele – en 

eksamen mandag i uge 43 

(immunologi – 30%) og den 

sidste del af eksamen afholdes i 

januar (70%). Eksamen skal 

bestås samlet på et gennemsnit. 

 

Studienævnet diskuterede 

forslaget og besluttede at 

godkende dette.  

 

SN sikrere at der gives 

besked til IMM og NAT 

om dette.  

  

 

4. Behandlinger af ansøgninger 
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Imødekommelser: 

Deltagelse i omprøve uden deltagelse i ordinær prøve (7) 

Ændring af valgfag (1) 

4. prøveforsøg (5) 

Særlige prøvevilkår (2) 

Startmerit (1) 

 

Afslag: 

Ændring af eksamenstilmelding (1) 

Genbehandling af afslag på 4. prøveforsøg (1) 

5. prøveforsøg (1) 

Udsættelse af afleveringsfrist for speciale (1) 

Indskrivning som specialestuderende (1) 

 

Retur uden behandling: 

Udsættelse af afleveringsfrist for speciale (1) 

 

 

5. Sager siden sidst 

 

  

Studielederbehandlet: 

Godkendelse af ISA – 2 

Ændret specialetitel – 3 

Tilmelding/afmelding af kursus – 1 

Udsættelse af afleveringsfrist – 1 

 

Sagerne blev taget til efterretning.  

 

 

 

Susanne Nicolaisen    Judith Kuntsche 

Studiekoordinator (referent)   Studienævnsformand 


