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1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendelse af re-

ferat fra møde den  

 

Dagsordenen blev godkendt 

 

 

Referat blev godkendt. 

2. Orientering fra 

Studieleder 

 

Intet under dette punkt 

Orientering fra Stu-

dienævnsformand 

Intet under dette punkt 

Orientering fra Stu-

diekoordinator  

SN orienterede om nedenstående: 

 Orientering om digitale eksamensbeviser på SDU. 

 Orientering om Skæringsgrænse ifm. fastsættelse af tidsgrænse 

for studerende, som bliver genindskrevet.  

 Orientering om procedure for behandling af ansøgninger om skift 

Referat 

Emne: Møde i studienævn for farmaci 

Dato og tidspunkt: 14. december 2017 kl. 13.00 – 16.00 

Sted: Mødelokale O94 – Campus 

Deltagere: Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut for Fysik, 

Kemi og Farmaci 

Frank Kjeldsen – Biokemi og Molekylær Biologi 

Kim Brøsen – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 

Studerende Ann-Louise Hald 

Studerende Pernille Lundsgaard Jensen 

Studerende Line Delcomyn 

Repræsentant for studievejledningen på NAT 

Studieleder Erik Bjerregaard Pedersen 

Vicestudieleder Anton Pottegård 

Faglig vejleder Cathrine Kahya 

 

Afbud fra: Jo de Mey – IMM – Kardiovaskulær og Renal Forskning  

Studerende Emma Bjørk Olsen 

Referent: Studiekoordinator Susanne Nicolaisen 
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af fag hvor der er brugt eksamensforsøg 

 Orientering om Handlingsplan 2017-2019 på baggrund af Studie-

miljøundersøgelsen 2017 

 Orientering om henvendelse fra studerende om eksamen i KFTA 

 Orientering om ændring af eksamensdato for FF503 

 

Beslutning 

Studienævnet tog informationen til efterretning.  

 

Orientering fra Stu-

derende 

De studerende fra kandidatuddannelsen orienterede om at de har 

deltaget i møde hos Farmaceuternes forening. 

Sager til behandling 

 

3. Evalueringer og 

handlingsplaner 

 

Indkomne evalueringer og handlingsplaner 

Sagsfremstilling 

Der er kommet evaluering og handlingsplan for Drug Transport og 

Drug Delivery Systems – E17 samt for Klinisk farmakologi og terapi A. 

 

Bilag 

Drug transport and drug delivery systems E17 med kommentarer 

Handlingsplan_2017 

Klinisk farmakologi og terapi A E17 med kommentarer 

KFTA handlingsplan 2017  

Evaluering af KFTA – yderligere kommentarer fra fagansvarlig 

 

Indstilling 

De indkomne evalueringer og handlingsplaner drøftes og der tages 

stilling til om handlingsplanerne kan godkendes.  

 

Drug transport: 

Referat af punkt 

Underviser mener det på baggrund af de få respondenter er svært at 

drage nogle konklusioner. Studienævnet er ikke enig i dette.  

Evaluering og de lave svarprocenter skal diskuteres på næste møde i 

studieledelsen i januar 2018 – hvor der fastlægges en måde at gøre 

dette på en god måde i samarbejde med SUUF / NUUF. Det skal i den 

sammenhæng overvejes hvorledes der bedst muligt etableres kom-

munikation mellem underviser og administration om udsendelse af 

evaluering og reklame for evaluering. 

 

 

Beslutning 

Studienævnet kan ikke godkende handlingsplane og besluttede at 

bede underviseren om at komme med en konkret handlingsplan på 

baggrund af de indkomne evalueringer og de konkrete kommentarer 
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de studerende har givet.  

 

Klinisk farmakologi og terapi A 

Referat af punkt: 

Studienævnet er glad for at se evalueringen er blevet bedre.  

 

De studerende i studienævnet kom med en generel bemærkning til 

evalueringsskemaet, da det er svært at se hvad man som studerende 

selv skriver i kommentarfeltet, da det felt man selv kan se ikke er ret 

stort.  

 

Beslutning 

Handlingsplanen er godkendt. 

SN forhører sig om muligheden for at ændre i skemaet. 

 

Evaluering af studieophold 

Sagsfremstilling 

Studienævnet behandlede på deres møde den 12. oktober evaluering 

og handlingsplan for studieopholdet og godkendte dette. Der var enig-

hed om at det var et godt materiale. Der var enighed om at evaluerin-

gen af 1 apotek skilte sig markant ud i negativ forstand. SN har på den 

baggrund spurgt den fagansvarlige om evalueringen har givet 

anledning til en henvendelse til apoteket. 

 

Bilag 

Studieophold – tilbagemelding fra fagansvarlig ift. evaluering 

 

Indstilling 

Studienævnet tager den fagansvarliges tilbagemelding til efterretning. 

 

Referat af punkt: 

Studienævnet drøftede kort tilbagemeldingen fra den fagansvarlige. 

 

Beslutning: 

Tilbagemeldingen blev taget til efterretning.  

4. Ændring af studie-

ordning - kandidat-

uddannelsen 

Ændring af censurform i Drug Transport and Drug Delivery Sy-

stem 

Sagsfremstilling 

Der har gennem de seneste år på Det sundhedsvidenskabelige fakul-

tet været arbejdet med at sikre at brugen ekstern censur på uddannel-

serne ikke overstiger bekendtgørelsens krav om at 1/3 del af en ud-

dannelse skal bedømmes med ekstern censur – svarende til 40 

ECTS. 

På kandidatuddannelsen i farmaci har der gennem de sidste år være 

ekstern censur på 45 ECTS (Klinisk farmakologi og terapi A (10 
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ECTS), Drug transport (5 ECTS) og specialet (30 ECTS)), hvilket 

er 5 ECTS mere end bekendtgørelsens krav. 

Studieledelsen vil derfor foreslå at faget Drug Transport med virkning 

fra 1.september 2018 ændres fra ekstern censur til intern censur. 

 

Indstilling 

Godkendelse af den foreslåede ændring  

 

Referat af punkt: 

Studienævnet diskuterede forslaget. 

 

Beslutning 

Det blev besluttet at ændre censurform. 

 

Ændring af adgangskrav til kandidatuddannelsen  

Sagsfremstilling 

På sidste studienævnsmøde diskuterede studienævnet muligheden af 

at fastsætte en forældelsesfrist for den adgangsgivende uddannelse til 

kandidatuddannelsen. Det blev besluttet at SN skulle udarbejde et 

forslag og at det af forslaget skulle fremgå at studienævnet kunne 

bevilge dispensation fra kravet, hvis ansøger kunne dokumentere at 

de havde opdateret deres faglige viden.  

 

Bilag 

Forslag til ændring af adgangskrav til kandidatuddannelsen i farmaci 

 

Indhold 

Det fremsendte forslag drøftes og godkendes.  

 

Referat af punkt: 

Studienævnet diskuterede forslaget som var udarbejdet uden mulig-

hed for dispensation. Der blev tilføjet mulighed for dispensation. 

 

Beslutning: 

Med tilføjelse af punkt om dispensationsmulighed blev forslaget god-

kendt. 

 

5. Ændring af studie-

ordning - bachelor-

uddannelsen 

Afvikling af bachelorprojekter 

Sagsfremstilling 

På baggrund af en aktuel sag har det vist sig nødvendigt at præcisere 

reglerne for indgåelse af bachelorkontrakter. SN har udarbejdet et 

forslag til ændring af studieordningen 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter og godkender det fremsendte forslag.  
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Referat af punkt: 

Forslaget blev diskuteret og der var enighed i de forslåede præcise-

ringer.  

 

Beslutninger 

Forslaget blev godkendt.  

 

Brug af hjælpemidler – BMB504 

Sagsfremstilling 

Studienævnsformanden har fået en henvendelse fra studerende på 

BMB504 om tilladelse til at bruge den offline ordbog, som SDU udby-

der, ved den skriftlige eksamen i BMB504, som foregår på engelsk og 

er uden brug af hjælpemidler. De studerende oplyser at underviser 

ikke mener dette vil være muligt. Studienævnsformanden undersøger 

forud for mødet, om Det naturvidenskabelige fakultet har erfaring med 

dette og hvordan de stiller sig til dette spørgsmål. 

 

Bilag 

Ønske om ændring af hjælpemidler i BMB504 

Mail fra JK til fagansvarlig 

 

Indstilling 

Studienævnet diskuterer problemstillingen og beslutter om de ønsker 

at ændre eksamensbetingelserne. 

 

Referat af punkt: 

JK orienterede om at henvendelse bunder i en misforståelse mellem 

underviser og studerende, så der gøres ikke yderligere i denne sag, 

da det er tilladt for de studerende at anvende SDU’s offline ordbog 

som er tilgængelig via BB. 

 

6. Kursusbeskrivelser 

- bacheloruddan-

nelsen 

Kursusbeskrivelse for SU518 

Sagsfremstilling 

De fagansvarlige for SU518 har – på baggrund af tilbagemelding fra 

studienævnet - indsendt en opdateret kursusbeskrivelse for SU518 

 

Bilag 

Ny kursusbeskrivelse pilotprojekt SU518 

 

Indstilling 

Det fremsendte forslag drøftes og der træffes beslutning om godken-

delse. 

 

Referat af punkt: 
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Beder fagansvarlige om at angive varighed af de 2 eksaminer og også 

gerne formen for denne eksamen. 

 

Beslutning 

På baggrund af ovennævnte tilføjelse blev forslaget godkendt. 

7. Kvalitetspolitik Delpolitik for studieadministration og studievejledning 

Sagsfremstilling 

I henhold til Studienævnets udmøntning af delpolitikken så skal Delpo-

litik for studieadministration og studievejledning behandles på studie-

nævnsmødet i december 2017 på baggrund af oplæg. 

 

Bilag 

Oplæg vedr. Delpolitik for studieadministration og studievejledning 

 

Indstilling 

Oplægget diskuteres og der tages stilling til om oplægget har afdæk-

ket problemstillinger der skal arbejdes videre med.  

 

Referat af punkt: 

Næstformanden informerede om hvorledes hun havde gennemgået 

delpolitikken og udarbejdet materialet.  

Næstformanden foreslår at næstformanden afholder et mindre møde 

med de nye studentermedlemmer forud for deres første møde mhp. 

gennemgang af det fremsendte materiale om regler, retningslinjer og 

procedurer. (Der er ifm. valg til studienævn 2018 ikke kommet nye 

studentermedlemmer i studienævnet). 

 

Studienævnets konklusion på gennemgangen var at det generelt er 

OK – der er selvfølgelig mindre ting der kan forbedres. Noget er der 

dog ingen mulighed for at forbedre - bl.a. SDU’s generelle hjemme-

side, hvor der bl.a. mangler en god søgefunktion.  

 

Beslutning 

Studienævnet godkendte oplægget uden tilføjelser.  

 

8. Behandling af an-

søgninger 

Se Oversigt over ansøgninger, som ligger på studienævnets SharePo-

int side.  

 

Indstilling 

Det indstilles at studienævnet drøfter ansøgningerne og træffer en 

afgørelse.  

 

Referat af punkt: 

Studienævnet drøftede de indkomne ansøgninger 

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

Imødekommelser: 

Omprøve uden deltagelse i ordinær prøve (7) 

Særlige prøvevilkår (10) 

Udsættelse af speciale (3) 

Udsættelse af klinikophold (1) 

Merit for valgfag (1) 

 

Afslag: 

Særlige prøvevilkår (3) 

Merit for helt/delvis studieophold (1) 

4. prøveforsøg – genbehandling (1) 

Dispensation til at starte på speciale (1) 

Afmelding af eksamen (1) 

 

9. Eventuelt  Intet under dette punkt 

 

 

 

Judith Kuntsche   Susanne Nicolaisen 

Studienævnsformand   Studiekoordinator 

 


