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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendes.  
 
 
Referatet godkendes.  
 
 
 
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  6. april 2022. Kl. 13.00 – 16.00 

Sted  Campus – Kollokvierummet på FKF 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Åsa Fex Svenningsen – Institut for Molekylær Medicin  
Studerende Iben Højgaard Jensen 
Studerende Mads Skydsgaard Hansen 
Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Zahraa Muslem Al-Tewaj 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 
Gitte Toftgaard Jørgensen deltager under pkt. 4. 
  

Afbud fra  Studerende Mads Skydsgaard Hansen 
Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studieleder Anton Pottegård 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Der blev afholdt aftagerpanelmøde den 30. marts 2022. Miljøsty-
relsen var for første gang med i aftagerpanelet. Der var gode in-
put fra aftagerne, de efterspurgte kompetencer i: Skriftlig formule-
ring og regulatorisk farmaci. 
Derudover blev de præsenteret for reviderede kursus i Sam-
fundsfarmaci, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed gerne vil bi-
drage med undervisning.  
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
Der har været afholdt møde i det nye undervisningsudvalg 
(SNUUF – samlet for NAT og SUND). Udvalget har tjekket op på 
ekstern censur på bacheloruddannelsen, da det er et krav, at 1/3 
af eksaminerne er med ekstern censur (svarende til 60 ECTS), 
men bacheloruddannelsen har ekstern censur på 97 ECTS. Men 
det blev anbefalet, at ekstern censur bibeholdes, da det er vigtige 
kernefag, som har ekstern censur, så længe der ikke er særlige 
grunde til at overgå til intern censur (ekstern censur kan eks. 
være udfordrende ved løbende evalueringer). 
Der skal udarbejdes et opdateret kommissorium for undervis-
ningsudvalget. Dette kommer til godkendelse i studienævnet.   
  

c) Orientering fra studiekoordinator 
Festtaler og dimittendtaler til dimission er fundet. Foreningen for 
Farmacistuderende vil også i år uddele specialeprisen. Der ud-
sendes snart invitation til dimissionen, som afholdes den 1. juli kl. 
13-15 i O100.  
 

d) Orientering fra studerende 
Der har været eksamen i KFTB, de studerende oplyser, at flere 
essayspørgsmål var svære at forstå.   
 

4. Kvalitetssikring og 
-udvikling af uddan-
nelse og undervis-
ning (§ 18, stk. 4, nr 
1) 

a) Samskabelse II på NAT 
Sagsfremstilling 
Gitte Toftgaard Jørgensen giver en orientering om og en status 
på samskabelsesprojektet, der handler om den måde der arbej-
des med studieordninger og kursusbeskrivelser på NAT. Formå-
let med projektet er at reducere frustrationer og gøre processen 
enklere. 
 
Referat af punktet 
På NAT arbejdes der med forskellige samskabelsesprojekter. 
Sidste år blev der arbejdet med skemalægningen i samskabel-
sesprojektet. I år skal der arbejdes med studieordninger og kur-
susbeskrivelser. Formålet er at reducere frustrationer og gøre tin-
gene nemmere.  
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Der startes med en interviewrunde (i april) og efterfølgende arbej-
des der med samskabelse og beslutning hen mod næste runde af 
ændringer af kurser. 
Studienævnet opfordrede til, at de studerende og administrative 
medarbejdere inddrages, da de er vigtige interessenter især i for-
hold til kursusbeskrivelser.  
 
Gitte kommer tilbage til studienævnet og præsenterer resulta-
terne. 
 
Studienævnet takkede Gitte for informationen og ser frem til at 
høre resultaterne.  
 

5. Eksamensplanlæg-
ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

a) Intet til punktet 
 
 
 

6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-
skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr 2) 

a) Nyt valgfag i Miljøkemikalier og helbred 
Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet forslag til nyt valgfag på kandidatuddannelsen i 
Miljøkemikalier og helbred – se fagbeskrivelse i bilaget. Valgfaget 
skal udbydes om efteråret til studerende både på klinisk og tekno-
logisk profil. 
Kan udbydes fra efteråret 2022.   
 
Bilag: 1.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter fagbeskrivelsen og beslutter, om valgfaget 
kan udbydes på kandidatuddannelsen.    
 
Referat af punktet 
Det er et krav til valgfaget, at de studerende skal have bestået 
toksikologi. Dette giver god mening i forhold til indholdet i faget.  
De studerende vil kun have meget lidt viden om epidemiologiske 
metoder fra bacheloruddannelser – dette kan derfor flyttes til ”an-
befalede forudsætninger”.  
Det er vigtigt, at der ikke er mindre end 32 timer, da det er et 5 
ECTS valgfag.  
Henrik drøfter med fagansvarlig underviser på BB551, om der 
kan være lidt mere undervisning epidemiologi. 
 
Studienævnet godkender fagbeskrivelsen.  
 
Handling 
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Rikke opretter fagbeskrivelsen og giver besked til de fagansvar-
lige undervisere.  
 

b) Oversættelse af kursusbeskrivelse SU511 
Sagsfremstilling 
Det indstilles fra underviserne, efter drøftelse med studieleder, at 
kursusbeskrivelsen ikke oversættes til engelsk, da kurset udbydes 
på dansk og har fokus på farmaceuten i det danske sundhedsvæ-
sen.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter indstillingen fra underviserne.    
 
Referat af punktet 
Hvis der er studerende, som skal til udlandet efter endt uddan-
nelse eller på udlandsophold, kan det være godt, at vi har en en-
gelsk version. Der kan også være udefrakommende, som har 
brug for at læse det på engelsk (eks. meritansøgninger). Studie-
nævnet anbefaler, at der laves en oversættelse på engelsk.   
 
Alle kursusbeskrivelser på NAT har en dansk og engelsk version. 
Judith undersøger, om det er et krav på NAT, at det skal være 
oversat til engelsk.  
 
Handling 
Judith undersøger, hvorvidt der er krav om engelsk oversættelse 
af kursusbeskrivelser på NAT (tilføjet efter mødet: Det er et krav 
på NAT, at kursusbeskrivelserne er på begge sprog). 
 

c) Ændring af fagbeskrivelse Evidensbaseret medicin og sy-
stematisk litteratursøgning 

Sagsfremstilling 
På baggrund af første gennemførelse og evaluering af faget i ef-
teråret 2021 har fagansvarlig underviser ønsket at lave en revision 
af faget og eksamen.  
 
Se ændringerne til fagbeskrivelsen her: https://odin.sdu.dk/fag-
besk/?id=102096&a=view  

Ændringerne kan ses ved at trykke på   nederst på siden.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om de kan god-
kendes.    
 
Referat af punktet 

https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=102096&a=view
https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=102096&a=view
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Studienævnet godkender ændringerne til fagbeskrivelsen og 
fagmålene.  
 
Handling 
Rikke giver besked til fagansvarlig underviser om godkendelsen.  

 
d) Præcisering af reeksamensformer SUND-fag på kandidatud-

dannelsen 
Sagsfremstilling 
Med indførelse af den nye eksamensbekendtgørelse pr. 1. sep-
tember 2022, er det et krav, at det er tydeligt, hvornår en anden 
prøveform anvendes til eksamen.  
 
Bek. nr. 2271 af 1. december 2021: 
§ 12, stk. 2: Universitetet kan afvige fra den fastsatte eksamens- 
eller prøveform ved en omprøve. Det gælder dog ikke for bache-
lorprojektet, kandidatspeciale, masterprojekt og akademisk over-
bygningsprojekt. En eventuel alternativ eksamens- eller prøve-
form skal fremgå af studieordningen, herunder betingelserne for, 
hvornår den alternative eksamens- eller prøveform bringes i an-
vendelse.   
 
På den baggrund ønskes følgende præcisering af reeksaminer:  
KFTB:  
Reeksamen afholdes som en mundtlig eksamen, hvis der er til-
meldt under ti studerende. Eksamensformen for reeksamen med-
deles til de studerende senest 14 dage før reeksamen.  
 
KFTA:  
Reeksamen afholdes som en mundtlig eksamen med forbere-
delse, hvis der er tilmeldt under 15 studerende. Eksamensformen 
for reeksamen meddeles til de studerende senest 14 dage før re-
eksamen. 
Forberedelsestid: 30 min. inkl. hjælpemidler undtagen adgang til 
internet.  
Eksaminationstid 30 min. inkl. votering.  
  
Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik:  
Reeksamen afholdes som en mundtlig eksamen, hvis der er til-
meldt under 10 studerende. Eksamensformen for reeksamen 
meddeles til de studerende senest 14 dage før reeksamen. 
Forberedelsestid: Eksamenscase udleveres en uge før eksamen.   
Eksaminationstid 25 min. inkl. votering.  
Ingen hjælpemidler tilladt under eksaminationen.   
 
Indstilling 
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Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om de kan god-
kendes.    
 
Referat af punktet 
Ændringerne godkendes og implementeres i fagbeskrivelserne 
fra E22.  
 
Handling 
Rikke opdaterer fagbeskrivelserne og giver besked til de fagan-
svarlige undervisere.  
 

7. Øvrige sager (§ 18, 
stk. 4, nr 5) 

a) Evalueringsplan BA 
Sagsfremstilling 
Jf. evalueringsplanen for bacheloruddannelsen skal 2. og 6. se-
mester evalueres i F22.  
Undervisningsudvalget indstiller, at 4. semester også evalueres i 
F22.   
 
Bilag: 2.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter, om evalueringsplanen skal følges, eller 4. 
semester også skal evalueres i F22. 
 
Referat af punktet 
Det besluttes, at 4. semester evalueres sammen med 2. og 6. se-
mester.  
På 6. semester gennemføres evalueringen i SU519, på 4. seme-
ster gennemføres evalueringen i FA507 eller FA503. De stude-
rende på 2. semester opfordres til at evaluere via besked på Its-
learning, da de er ved at skrive førsteårsprojekt. 
 
Spørgeskemaer bliver tilpasset efter forslag fra SNUUF.   
Der laves fritekstfelt om studiemiljø. 
Der laves et åbent tekstfelt til alle kurser, hvor de studerende kan 
give kommentarer til de enkelte kurser i slutningen af spørgeske-
maet.  
Spørgsmål om onlineundervisning tages ud.  
 
Det kan være en fordel, at der laves evaluering hver semester for 
at holde øje med, hvad de studerende synes om faget. Dette ta-
ges op igen til et kommende møde.  
 
Handling 
Judith opdaterer evalueringsskemaer. Rikke udsender til de stude-
rende.  
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b) Undervisningsprisen på NAT 

Sagsfremstilling 
Det Naturvidenskabelige Studienævn og Studienævn for Farmaci 
indstiller hver op til tre kandidater til prisen, hvorefter fakultetets 
ledelsesgruppe foretager den endelige udvælgelse af prismodta-
geren på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Indstillinger må gerne 
være i prioriteret rækkefølge. 
 
Bilag: 3. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter indstillingerne og indstiller tre undervisere i 
prioriteret rækkefølge med en kort begrundelse for prioriteringen. 
 
Referat af punktet 
Studienævnet lavede en indstilling til fakultetet på baggrund af de 
nominerede kandidater.  
 
Handling 
Rikke giver besked til NAT-FAK. 
   

8. Ansøgninger fra 
studerende (§ 18, 
stk. 4, nr 4) 

a) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA.  
Referat af punktet 
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 
 
Beslutning 
Tilsagn: 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Tilmelding til reeksamen (1) 
 
Afslag 
• Yderligere prøvevilkår (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Afmelding eksamen (8) 

 
9. Eventuelt  

 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 
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