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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dasgorden godkendes.  
 
 
Referatet godkendes.  

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Ingen bemærkninger.  
 

b) Orientering fra studienævnsformand 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  9. december 2021. Kl. 13.30 – 15.00 

Sted  Online - Teams 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
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) Marielouise Vogn Pedersen 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
  

Afbud fra  Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Studieleder Anton Pottegård 
Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

Fakulteterne er ved at gøre de første overvejelser om, hvordan 
og hvilke eksaminer der evt. kan omlægges til januar eks. afvik-
ling af eksaminer med hjælpemidler hjemme i stedet for på SDU. 
Der er på nuværende tidspunkt ikke lovhjemmel til at ændre i ek-
samensbestemmelserne.   
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
En lille del af undervisningen på SUND, er blevet omlagt til onli-
neundervisning, hvis det har været vurderet, at de studerende 
sidder meget tæt i lokalerne eller det læringsmæssigt giver me-
ning af have dele af undervisningen online.  
 

d) Orientering fra studerende 
Det opleves, at der er studerende, som møder op til obligatorisk 
undervisning eller forudsætningsprøver med symptomer på Co-
rona eller med en positiv coronatest, da de bange for at dumpe. 
Det gøres klart fra studienævnet, at dette ikke kan accepteres, da 
der er strenge regler for, at de studernede ikke må møde op på 
SDU, hvad de er testet positiv. Alle skal have et gyldigt Corona-
pas. De studerende opfordres i disse tilfælde at kontakte undervi-
sere, så der kan findes en løsning. 
 

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

a) Evaluering Klinisk farmakologi og terapi A E21 
Sagsfremstilling 
Der foreligger undervisningevaluering af KFTA i E21.  
 
Se evaluering her: https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59635/re-
port.   
 
Der er ikke udarbejdet handleplan fra fagansvarlig underviser, da 
evalueringen har en score over 4.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne og vurderer, om 
disse giver anledning til handlepunkter.  
 
Referat af punktet  
Kurset har fået en rigtig god evaluering, og kurset har haft en god 
udvikling de seneste år.  
Der er kommentarer omkring eksamen, som er uden hjælpemid-
ler. Men det er ønsket fra uddannelsen, at de studerende har en 
grundlæggende viden, som kan dokumenteres ved en eksamen 
uden hjælpemidler. Eksaminer uden hjælpemidler skal vise al-
men forståelse og ikke specifikke spørgsmål ud i bitte små af-
kroge af pensum.  

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59635/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59635/report


 

 Side 3 

Studienævnet opfordrer til, at eksamenstidspunktet ikke afvikles 
så sent, da det ikke er hensigtsmæssigt for en skriftlig eksamen 
på fire timer.  
 
Handling 
Rikke giver underviser besked om studienævnets drøftelser. 

 
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) FA807 som valgfag til bachelorstuderende  
Sagsfremstilling 
Det er et ønske fra fagansvarlig underviser, at der gives mulighed 
for bachelorstuderende at tage FA807 som valgfag på 5. seme-
ster. Se sagsfremstilling fra fagansvarlig underviser i bilaget.  
 
Bilag 1.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter, om bachelorstuderende skal kunne tage 
FA807 som valgfag på 5. semester.  
 
Referat af punktet  
Der er indført nye valgfag på 5. semester på bacheloruddannel-
sen i tilknytning i kernefagene. Der er på nuværende tidspunkt tre 
valgfag.  
Kurset i FA807 (cGMP of sterile dosage forms) er relevant for alle 
studerende, og kan være relevant for bachelorstuderende, som 
eks. skal på klinisk profil på kandidatuddannelsen. Studienævnet 
påpeger, at kurset skal være åbent for alle bachelorstuderende, 
som er interesseret.  
Det er vigtigt, at der ikke er skemaoverlap med andre fag på ba-
cheloruddannelsen (bortset fra de andre valgfag). Valgfaget skal 
passes ind i skemaet med valgfagene på bacheloruddannelsen 
(undervisning hovedsageligt om tirsdagen i 2. kvartal i efteråret). 
Eksamen skal også koordineres med de andre eksaminer på 5. 
semester. Der gøres opmærksom på, at der ikke kan lægges un-
dervisning i januar måned, da der er eksaminer hele måneden for 
bachelorstuderende. 
Studienævnet anbefaler, at der tildeles 12 pladser til henholdsvis 
bachelor- og kandidatstuderende. Der kan fyldes op med stude-
rende fra det ene eller andet niveau, hvis der ikke kommer 12 
studerende fra bachelor og kandidat. 



 

 Side 4 

Der gøres opmærksom på, at der godt kan være undervisning i 
FA807 for kandidatstuderende tirsdag eftermiddag, de har ikke 
overlap med andre kurser.     
 
Studienævnet godkender indstillingen med ovenstående be-
mærkninger.  
 
Handling 
Rikke giver besked til underviser og NAT FAK om studienævnets 
beslutning. 
 

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

a) Intet til punktet 
 

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: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Dispensation – andet (1) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 
 
Afslag: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Dispensation fra fristen for at bestå førsteårsprøven (1) 
• Afmelding eksamen (2) 
• Profilskifte (1) 

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (5) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 

 
9. Eventuelt 

 
Ingen bemærkninger.  
 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


