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Punkter til drøftelser: 
1. Konstituering af 

studienævnet for 
2022 

Sagsfremstilling 
Der har været valg til studienævnene på SDU. Både VIP’er og 
studerende er valgt til Studienævn for Farmaci ved fredsvalg.  
 
Judith Kuntsche blev valgt som formand på studienævnsmøde 
den 13. januar 2022. Valg af næstformand blev udskudt til dette 
møde.  
 
Indstilling 
Studienævnet vælger sin næstformand.   
 
Referat af punktet 
Eva blev valgt som næstformand. Tillykke til Eva med valget.  

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  11. februar 2022. Kl. 12.30 – 14.30 

Sted  Campus – Møderummet 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 
  

Afbud fra  Studieleder Anton Pottegård 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

2. Godkendelse af 
dagsorden 
 

3. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Referatet blev godkendt.  

4. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Ingen bemærkninger.  
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
• Der har været afholdt åbent hus for kandidatuddannelsen den 

9. februar.  
• Reeksamen i FA506, medicinalkemi rykkes fra 21. februar til 

28. marts for at give de studerende bedre tid til at forberede sig 
til reeksamen.  

 
c) Orientering fra studiekoordinator 

Zahraa er ansat som ny faglig vejleder på SUND. 
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

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

a) Evaluering bacheloruddannelsen E21 
Sagsfremstilling 
I efteråret 2021 er der lavet semesterevaluering af 3. semester på 
bacheloruddannelsen. Der foreligger følgende handleplaner:  
• FA511, Lægemiddelformulering og fremstilling A   
• KE538, Fysisk kemi for farmaci 
• SU520, Fysiologi og farmakologi for farmaceuter – modul 1 

(+ egen evaluering fra underviser) 
 

Bilag findes på Sharepoint i mappen ”efterår 2021” → ”bachelor” 
under ”Evalueringer og handleplaner” 
  
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne og vurderer, om 
handleplanerne kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
Evalueringen har en høj svarprocent. Det forventes, at skemaet 
på 3. semester bliver bedre til næste år, så de studerende ople-
ver mindre stress. 
BMB-kurserne ligger under det naturvidenskabelige studienævn.  
 



 

 Side 3 

FA511: Kurset er udvidet til 7,5 ECTS, hvorfor kurset har fået 
flere e-timer. De studerende mener, at der er for mange rappor-
ter. Fremadrettet vil der være en e-time i relation til hver rapport, 
hvor de studerende får udleveret en rettevejledning.  
Der har været eksterne oplægsholdere på kurset, og det vil også 
blive medtaget fremadrettet. Det giver udbytte at høre oplæg fra 
tidligere studerende. Derudover er det udbytterigt at holde kon-
takt til tidligere studerende.  
 
Handleplanen godkendes.  
 
KE538: Kurset har fået ny underviser, som har haft kort tid til at 
forberede kurset. Underviser vil tilpasse kurset til ny litteratur, 
som er mere relevant. Der har været uklarheder i forbindelse med 
eksamen, men det er gået rigtig godt for de studerende til eksa-
men.  
Studienævnet takker den nye underviser for indsatsen på kurset. 
 
Handleplanen godkendes.   
 
SU520: Kurset er udvidet til 7,5 ECTS. De studerende føler sig 
presset i forhold til det store pensum.  
Studienævnet efterspørger, hvor mange holdtimer underviser til 
tilføje. Det fremgår ikke tydeligt af handleplanen, hvor meget der 
skal udvides med.  
Det er ikke muligt, at eksamen ligger på et andet tidspunkt end i 
eksamensperioden (januar). I stedet kan undervisningen stræk-
kes over hele semestret, så de studerende kan få bedre tid til 
”fordøje” stoffet mellem undervisningsgange.  
Det kan overvejes, om læringsmålene for faget kan gøres mere 
specifikke og tydelige for de studerende. Der kan evt. hentes in-
spiration fra den fagansvarlige underviser på SU519.  
Studienævnet takker for undervisers egen evaluering.  
 
Handleplanen godkendes bortset fra ændring af eksamenstids-
punktet.  
 
Handling 
Rikke giver besked til de kursusansvarlige om de godkendte 
handleplaner.  

 
b) Evaluering kandidat – Evidensbaseret lægemiddelanvendelse 

og biostatistik 
Sagsfremstilling 
Der foreligger undervisningevaluering fra Evidensbaseret læge-
middelanavendelse og biostatistik i E21.  
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Se evaluering og handleplan her: https://eval5.sdu.dk/questionna-
ire/59715/report   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne og vurderer, om 
handleplanen kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
Undervisningsdelen i biostatistik får en mindre god evaluering. 
Der opleves manglende sammenhæng mellem de to dele af kur-
set. De studerende oplever kurset som meget opdelt.  
Studienævnet anbefaler, at materialer lægges op de samme ste-
der (eks. under planer), så det bliver tydeligt for de studerende, 
hvor materialer ligger.  
 
Handleplanen godkendes.  
 
Handling 
Rikke giver besked om den godkendte handleplan til de ansvar-
lige undervisere. 

 
c) Evaluering kandidat - Evidensbaseret medicin og systematisk 

litteratursøgning E21 
Sagsfremstilling 
Der foreligger undervisningevaluering fra Evidensbaseret medicin 
og systematisk litteratursøgning i E21.  
 
Se evaluering her: https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59727/re-
port   
 
Der skal ikke udarbejdes handleplan fra fagansvarlig underviser, 
da evalueringen har en score over 4. Men fagansvarlig har lavet 
kommentarer til studienævnet, da faget har været gennemført 
første gang i efteråret 2021. Se bilag på Sharepoint i mappen 
”mødebilag”.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne og vurderer, om 
disse giver anledning til handlepunkter.  
 
Referat af punktet 
Kurset har fået en god evaluering. Og studienævnet støtter un-
dervisers ønsker til ændringer i kurset.  
 
Handling 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59715/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59715/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59727/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59727/report


 

 Side 5 

Rikke giver besked til den fagansvarlige underviser.  
 

 

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

a) Intet til punktet  
 

  
 

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

a) Intet til punktet  
 
 
 
 
 

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

a) Intet til punktet 
 

9. 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: 
• Afmelding eksamen (3) 
• Dispensation maksimal indskrivningstid (1) 
 
Afslag 
• Dispensation Studieophold (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 
• Afmelding eksamen (4) 

 
10. Eventuelt  

 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


