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1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendelse af re-

ferat fra møde den 

7. september 2017  

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Referatet blev godkendt. 

2. Meddelelser NUUF 

Sagsfremstilling 

Der er fremsendt referat fra møde i NUUF 31. august 2017. 

 

Referat af punkt 

Referatet blev taget til efterretning. 

 

Eksamensuregelmæssighed 

Sagsfremstilling 

Orientering fra Rektor om sag vedr. bortvisning fra studiet i 6 måne-

Referat 

Emne: Møde i studienævn for farmaci 

Dato og tidspunkt: Den 12. oktober 2017 kl. 13.00 – 16.00 

Sted: J.B. Winsløws vej 19, 3. sal – mødelokale 402 

Deltagere: Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut for Fysik, 

Kemi og Farmaci 

Frank Kjeldsen – Biokemi og Molekylær Biologi 

Jo de Mey – IMM – Kardiovaskulær og Renal Forskning  

Studerende Ann-Louise Hald 

Studerende Pernille Lundsgaard Jensen 

Studerende Emma Bjørk Olsen 

Studieleder Erik Bjerregaard Pedersen 

Faglig vejleder Cathrine Kahya 

 

Afbud fra: Kim Brøsen – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 

Vicestudieleder Anton Pottegård 

Repræsentant for studievejledningen på NAT 

Studerende Line Delcomyn 

 

Referent: Studiekoordinator Susanne Nicolaisen 

  



 

 Side 2 

der. 

 

Referat af punkt 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Dispensationsmuligheder for studerende, der er eliteidrætsudø-

vere 

Sagsfremstilling 

Der er på Det sundhedsvidenskabelige fakultet udarbejdet et notat der 

beskriver dispensationsmulighederne ift. Studiefremdriftsreformen for 

studerende under Syddansk Elite. 

 

Bilag 

Dispensationsmuligheder for studerende, der er eliteidrætsudøvere 

 

Referat af punkt 

Notatet blev taget til efterretning. 

 

3. Orientering fra 

Studieleder 

 

Udskrivelse af valg 

Sagsfremstilling 

Der er udskrevet valg på SDU for alle valggrupper. Der er frist for 

indsendelse af opstillingslister den 10. november kl. 12.00. Link til 

information. 

 

Referat af punkt 

EBP orienterede om dette. Det skal sikres at der er opstillede kandida-

ter for begge repræsentationsområder (NAT/SUND). Det mest naturli-

ge er at det er de afgående medlemmer der tager sig af dette.  

VIP-medlemmer: 

FK har diskuteret dette på BMB – og der vil komme en afklaring efter 

drøftelse med institutlederen. EBP tager kontakt til Kim Brøsen for at 

sikre at han tager sig af at sikre opstilling på SUND-siden. 

Studenter-medlemmer: 

De tilstedeværende medlemmer tager sig af dette. 

 

Optagelseskriterier – bacheloruddannelsen 

Sagsfremstilling 

Der er varslet en ændring af adgangskravene for farmaci fra 2020. I 

2020 skal ansøgerne have 8,0 for at søge i kvote 1 og 6,0 for at søge i 

kvote 2. Begge krav kan kun opfyldes på gennemsnittet på hele den 

adgangsgivende eksamen. Der skal opnås en score på mindst 30 

point i unitesten for at den er bestået.  

 

Referat af punkt 

 

https://mitsdu.dk/da/studieliv/studenterpolitik/valg
https://mitsdu.dk/da/studieliv/studenterpolitik/valg
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EBP orienterede om at optagelseskrav er uændret i 2018.  

 

Prodekan for undervisning på NAT 

Referat af punkt 

EBP orienterede om at der fra 1. januar 2018 er ansat en prodekan for 

undervisning ved Det naturvidenskabelige fakultet på halv tid. Det er 

Poul Nielsen fra FKF, som er udpeget til at varetage posten.   

 

Global Health 

Referat af punkt 

EBP orienterede om at der har været 6 studerende fra farmaci med på 

Global Health i E2017.   

 

Beslutning: 

SN giver besked til de ansvarlige for modulet om at information om 

dette kursus også skal annonceres på bacheloruddannelsen for at 

sikre at de studerende, som starter den 1. september også får infor-

mationen. 

 

Orientering fra Stu-

dienævnsformand 

Studievejledning på SUND. 

Referat af punkt 

Studienævnet er meget glad for at den faglige vejledning på kandidat-

uddannelsen nu virker og at der er stadig flere der henvender sig til 

den faglige vejleder. NAT-studievejledningen oplever det samme - de 

får færre henvendelser fra kandidatstuderende Det bør derfor sikres at 

rammerne for arbejdet bliver sikret – bl.a. ved faste kontortider i det 

fælles vejlederkontor og adgang til brug af telefon.  

Der vil i den nærmeste fremtid blive afholdt møde (faglig vejleder og 

repr. fra adm.) på SUND for at sikre dette.  

 

Uddannelsesmøde på Det naturvidenskabelige fakultet 

Referat af punkt 

Der blev den 2. oktober 2017 afholdt et stort uddannelsesmøde for 

naturvidenskab med deltagelse af bl.a. undervisere, studerende og 

ledelse. 

Et af punkterne var frafald, hvor bl.a. Stress blandt studerende blev 

diskuteret. JK havde i samarbejde med Paul Stein fra FKF/NUUF 

udarbejdet et oplæg baseret på SMU17 

 

Orientering fra Stu-

diekoordinator  

Ændring af profil 

Sagsfremstilling 

Det er blevet besluttet at studerende, som ønsker at skifte profil på 

kandidatuddannelsen ikke længere skal søge via optagelsen med i 

stedet via studienævnet. Det er fremover op til studienævnet at udar-

bejde evt. ansøgningsfrister / betingelser for linjeskift. Der er ganske 
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få, der søger om dette, så det vurderes ikke nødvendigt at udarbejde 

en formel procedure for dette. 

 

Referat af punkt 

SN orienterede om dette Der var i studienævnet enighed om at der pt. 

ikke skønnes at være behov for at udarbejde retningslinjer, men i 

stedet afvente et evt. behov.   

 

Venture Cup 

Sagsfremstilling 

Der er kommet en henvendelse til fakultetet fra Venture Cup, som er 

en organisation der hjælper studerende med at udvikle deres innovati-

ve ideer. De vil gerne præsentere deres organisation for de studeren-

de ifm. en forelæsning – er det noget, som uddannelsen er interesse-

ret i? 

 

Bilag 

Mail fra University Coordinator, SDU – Polina Knudsen.  

 

Referat af punkt 

Studienævnet tilkendegav at det kunne være en god ide at informere 

om dette ifm. NAT509 Farmaceutisk Innovationsprojekt. 

 

Beslutning  

SN videresender information sammen med studienævnets indstilling til 

den fagansvarlig for faget.  

 

Orientering fra Stu-

derende 

 

Sager til behandling 

 

4. Evalueringer og 

handlingsplaner 

 

Indkomne evalueringer og handlingsplaner 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handlingsplaner i følgende fag: 

- KE505 – Organisk kemi – F17.  

- Studieophold – F17 

 

Indstilling 

Det indstilles at studienævnet behandler handlingsplanerne og vurde-

rer om disse kan godkendes. 

 

Referat af punkt 

KE505 – Organisk kemi: 

Generelt kører kurset godt. Evaluering af KE505 er blevet behandlet 

tidligere ifm. evaluering af 4. semester.  
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EBP oplyste at han er ved at samle et materiale vedr. dumpeprocenter 

for farmacistuderende. Dette vil på et senere tidspunkt komme til drøf-

telse i studienævnet.   

 

Studieophold – F17 

Det var tydeligt for studienævnet at et apotek skiller sig ud ift. evalue-

ringen. Den øvrige evaluering ser helt fornuftigt ud og studienævnet 

var enige om at det indsendte materiale var godt.  

 

Beslutning 

KE505 – Organisk kemi - Denne blev taget til efterretning og god-

kendt.  

 

Studieophold – det blev besluttet at SN skulle forhøre sig hos den 

fagansvarlige om evalueringen af det ene apotek giver anledning til 

kontakt med praktikstedet.  

Handlingsplanen blev på den baggrund godkendt. 

 

Evaluering af hele uddannelsen - rammepapir 

Sagsfremstilling 

Uddannelsesrådet har i september 2017 besluttet en fælles spørger-

amme for evaluering af hele uddannelser på Syddansk Universitet, 

hvilket har medført en ændring at SUND har ændret på deres ramme-

papir – se bilag.  

 

Indstilling 

Det indstilles at studienævnet tager informationen til efterretning.  

 

Referat af punkt 

Studienævnet drøftede kort materialet.  

 

Beslutning 

Det fremsendte materiale blev taget til efterretning.  

 

Evaluering af hele uddannelsen – F17 

Sagsfremstilling 

Det sundhedsvidenskabelige fakultet har i juni 2017 foretaget en eva-

luering af hele uddannelsen. Spørgeskemaet har været sendt ud til de 

studerende i forbindelse med afslutning af deres uddannelse. 

 

Bilag 

Evaluering af hele uddannelsen – farmaci – F17 med/uden kommen-

tarer 

 

Indstilling 
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Det indstilles at studienævnet behandler evalueringen og overvejer 

om dette giver anledning til ændringer på uddannelsen og i givet fald 

hvilke ændringer.  

 

Referat af punkt 

Svarprocenten er ikke ret stor (32%), så studienævnet mente at eva-

lueringen var svær at forholde sig til med baggrund i den lave svar-

procent.  

Der er en tendens til at det er en lettere negativ evaluering. 

Den lave svarprocent gav anledning til en lang diskussion af svarpro-

center og muligheder for at højne disse. Der var forslag om en form 

for præmie der kunne udloddes blandt de indkomne evalueringer.  

Der var derudover enighed om at der bør skemalægges tid til evalue-

ring af alle moduler, så evaluering bliver en del af undervisningen.  

 

Der var lidt usikkerhed om denne evaluering kun gjaldt kandidatud-

dannelsen eller om der også sendes evaluering ud særskilt for bache-

loruddannelsen. (SN har efterfølgende undersøgt dette og Det natur-

videnskabelige fakultet sender en særskilt evaluering for bachelorud-

dannelsen ud). 

 

Beslutning 

Evalueringen blev taget til efterretning. Med baggrund i den lave svar-

procent vurderede studienævnet at evalueringen ikke giver grundlag 

for yderligere tiltag/ændringer udover dem der allerede arbejdes med 

på uddannelsen. 

 

5. Studieordninger Kursusbeskrivelser – BA 

Sagsfremstilling 

Det naturvidenskabelige fakultet har fremsendt 3 kursusbeskrivelser til 

behandling. Det drejer sig om: 

- FY528 Fysik for biologi og farmaci 

- SU515 Videnskabsteori for farmaci 

- SU517: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter - Modul 2: 

hjerte, kar og nyrer 

 

Indstilling 

Det indstilles af studienævnet behandler og godkender de fremsendte 

kursusbeskrivelser.  

 

Referat af punkt 

Studienævnet diskuterede fagbeskrivelserne.  

FY528 Fysik for biologi og farmaci: 

Studienævnet undrede sig om hvorfor der ifm. forudsætningsprøven 

ikke henviser til punkt a, men kun til punkt b – studienævnet ønsker et 
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svar på dette fra den fagansvarlige. 

 

SU515 Videnskabsteori for farmaci: 

Studienævnet havde ikke nogen kommentarer.  

 

SU517: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter - Modul 2: hjerte, kar 

og nyrer: 

Studienævnet var enigt om at eksamensformen skal præciseres på en 

sådan måde at der kun gives 1 karakter. Det er vigtigt at dette gøres 

på en sådan måde at hver enkelt del skal bestås hver for sig for at 

kunne bestå samlet. Fagsvarlige (medlem af studienævnet) udarbej-

der revideret kursusbeskrivelser til fremsendelse.  

 

Beslutning 

FY528 – SN sender tilbagemelding til NAT mhp. svar fra fagansvarlig 

– afventer dette. 

SU515 – godkendt. Besked sendt til NAT. 

SU517 – SN sender tilbagemelding til NAT og afventer revideret kur-

susbeskrivelse 

 

Ændring af omprøve i SU518 

Sagsfremstilling 

Eksamen i SU518 består af 2 deleksaminer, som afholdes hhv. i uge 

43 og i januar måned. Underviserne ønsker en ændret eksamensform 

for omprøven. Det foreslås at eksamen afholdes som en samlet prøve 

og at denne afholdes i forårssemestret 2018.  

 

Bilag 

Ansøgning om ændring af reeksamen – SU518 

 

Indstilling 

Det indstilles at studienævnet behandler det fremsendte forslag 

 

Referat af punkt 

Studienævnet diskuterede det fremsendte forslag og syntes det var en 

god ide. Reeksamen er planlagt til at ligge i april og dette ønskes æn-

dret til februar, hvilket studienævnet gerne vil støtte.  

 

Beslutning 

Den ønskede ændring af omprøven godkendes. SN sender en fore-

spørger til NAT om muligheden for at flytte eksamen til slutningen af 

februar eller til starten af marts. 

 

Ændring af eksamen i Regulatorisk farmaci og lægemiddeludvik-

ling 
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Sagsfremstilling 

De fagansvarlige for faget ønsker at ændre eksamensformen fra 

MCQ-eksamen til 80% tilstedeværelse og case-præsentation for at 

engagere de studerende mere i undervisningen og stimulere deres 

læring.  

 

Bilag 

Ansøgning om ændring af eksamen for Regulatorisk farmaci og læ-

gemiddeludvikling 

 

Indstilling 

Det indstilles at studienævnet behandler det fremsendte forslag  

 

Referat af punkt 

Studienævnet drøftede det fremsendte forslag. Der var enighed om at 

det var en god ide.  

 

Beslutning 

Studienævnet godkendte forslaget – SN giver besked til fagansvarlig 

og beder om en præcis beskrivelse til studieordningen.   

 

6. Eksaminer Udbud af ekstraordinære omprøver – E17 

Sagsfremstilling 

Der er flere bachelorstuderende, som udelukkende mangler 1 fag fra 

sidste semester for at kunne færdiggøre deres bacheloruddannelse. 

Disse fag (BB524 og SU519) udbydes først til eksamen igen i juni 

2018. 

 

Indstilling 

Der ønskes en diskussion af mulighed for at udbyde ekstraordinær 

omprøve for fag i det sidste semester på bacheloruddannelsen for at 

sikre de studerendes færdiggørelse. 

 

Referat af punkt 

Studienævnet diskuterede problematikken og var enige om at indstille 

til de involverede institutter at der afholdes en ekstraordinær omprøve 

i januar 2018. Det skal samtidig sikres at kursusbeskrivelsen rettes til, 

så det er muligt at anvende en anden prøveform end ved den ordinæ-

re eksamen. Studienævnet vil gerne give tilladelse til dette.  

 

Beslutning 

SN retter – på studienævnets vegne - henvendelse til institutterne for 

de 2 kurser dette. Der gøres samtidig opmærksom på at Studienæv-

net gerne vil give mulighed for anvendelse af en anden prøveform end 

normalt.  



 

 Side 9 

 

Eksamen i BB523 – F18 

Sagsfremstilling 

Studienævnet har fået en henvendelse fra Studievejledningen på NAT 

om muligheden for at udbyde en eksamen i BB523 til juni 2018 på 

grund af kursusflytning vil eksamen blive flyttet fra juni 2018 til januar 

2019, hvilket vil kunne betyde en forsinkelse for nogle studerende på 

et halvt år.  

 

Indstilling 

Der ønskes en diskussion af mulighed for at udbyde en ekstraordinær 

eksamen i BB523 i juni 2018. 

 

Referat af punkt 

JK informerede om at det ifm. vedtagelse af den nye studieordning for 

bacheloruddannelsen, som trådte i kraft september 2015, var en del af 

implementeringsplanen at der skulle afholdes en ekstraordinær eksa-

men i BB523 i juni 2018.  

 

Beslutning 

SN sender information til instituttet / NAT om at dette skal indgå i ek-

samensplanen for F18.  

 

Eksamensdatoer for januar 2018 og reeksamen i foråret 2018 

Sagsfremstilling 

Det naturvidenskabelige fakultet har nu fastlagt eksamensdatoer for 

januar 2018 og for reeksamen i foråret 2018. Planen kan ses på  

http://natfak.sdu.dk/laeseplan/eksamensdatoer_cms.php?lang=da&pe

riode=e2017 .  

 

Bilag 

Eksamensdatoer for vinter eksamen og reeksamen efteråret 

2017/forår 2018 

Eksamensplan efterår 2017 – JK kommentarer 

 

Indstilling 

Det indstilles at studienævnet behandler den fremsendte plan.  

 

Referat af punkt 

Studienævnet diskuterede den fremsendte eksamensplan. Der var 

følgende kommentarer:  

- FA506 – der skal tages hensyn til de eksaminer de farmaci-

studerende har i denne periode ved fastlæggelse af møde-

tidspunkt til denne mundtlige eksamen  

- KE521 og KE538 kan ikke ligge samme dag 

http://natfak.sdu.dk/laeseplan/eksamensdatoer_cms.php?lang=da&periode=e2017
http://natfak.sdu.dk/laeseplan/eksamensdatoer_cms.php?lang=da&periode=e2017
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- FA502 – der mangler en reeksamen 

- SU511 og SU518 kan ikke ligge samme dag 

- FA506 og KE504 kan ikke ligge samme dag  

 

Beslutning 

Planen blev på baggrund af disse bemærkninger godkendt. 

 

7. SMU 2017 Studiemiljøundersøgelsen – 2017  

Sagsfremstilling 

Studiemiljøundersøgelsen 2017 er nu blevet gennemfør og resultater-

ne er blevet sendt til de enkelte studier til gennemgang og videre be-

handling. På baggrund af undersøgelsen skal der udarbejdes en 

handlingsplan, som skal indsendes til fakultetet senest den 3. novem-

ber 2017.  

Forklaring: Grå bjælke – 2015 / blå bjælke – 2017. % ifm. procent 

positive er FAK-resultat.  

 

Indstilling 

Det indstilles at studienævnet behandlet den fremsendte evaluering 

og drøfter input til handlingsplan.  

 

Beslutning 

Punktet udsættes til næste møde 

 

8. Kvalitetspolitik Intet under dette punkt.  

 

9. Behandling af an-

søgninger 

Sagsfremstilling og bilag 

Se Oversigt over ansøgninger og ansøgninger på studienævnets Sha-

rePoint side.  

 

Indstilling 

Det indstilles at studienævnet drøfter ansøgningerne og træffer en 

afgørelse. 

 

Referat af punkt 

Studienævnet drøftede de indkomne ansøgninger. 

 

Beslutning 

Imødekommelser: 

Afmelding af kurser (3) 

4. prøveforsøg (1) 
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Forlængelse af indskrivningsperiode (2) 

Særlige prøvevilkår (5) 

Udsættelse af frist for beståelse af førsteårsprøve (1) 

5. prøveforsøg (1) 

Deltagelse i omprøve uden deltagelse i ordinær prøve (1) 

Ændring af forhåndsmerit (1) 

Startmerit (6) 

 

Afslag 

4. prøveforsøg (2) 

Udsættelse af frist for beståelse af førsteårsprøve (1) 

Ændring af bachelorprojekt (1) 

Deltagelse i omprøve uden deltagelse i ordinær prøve (1) 

 

10. Sager siden sidste 

møde 

Se fremlagte sager på studienævnets SharePoint side. 

 

Referat af punkt 

De fremlagte sager blev taget til efterretning. 

11. Eventuelt Intet under dette punkt.  

 

 

Judith Kuntsche   Susanne Nicolaisen 

Studienævnsformand   Studiekoordinator 

 

https://syddanskuni.sharepoint.com/sites/sund_fasn/SitePages/Home.aspx

