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Punkter til drøftelser: 
1. Konstituering af 

studienævn 
Sagsfremstilling 
Der har været valg for studerende til studienævn på SDU.   
 
Jf. forretningsordenens § 16: Efter ordinære studienævnsvalg foreta-
ges på første møde valg af formand og næstformand. Formanden 
vælges blandt de videnskabelige medarbejdere. Næstformanden væl-
ges blandt de studerende. Afgår én af disse i valgperioden, foretages 
nyvalg til resten af perioden. Valget af formand og næstformand skal 
godkendes af dekanen. 
 
Indstilling 
Studienævnet vælger sin formand og næstformand. 
 
Referat af punktet 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  3. februar 2023. Kl. 9.00 – 12.00 

Sted  SUND – WP19 - mødelokalet på 2. sal 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Åsa Fex Svenningsen – Institut for Molekylær Medicin 
Lotte Rasmussen – IST – Klinisk farmakologi, Farmaci og Miljøme-
dicin  
Studerende Ammar Abdulsalam Talaa 
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Studerende Berivan Tirpan  
Studerende Neval Özcan 
Studieleder Anton Pottegård 
Faglig vejleder (SUND) Zahraa Muslem Al-Tewaj 
Faglig vejleder (SUND) Nikolaj Nyland 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 

Afbud fra  Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Faglig vejleder (SUND) Zahraa Muslem Al-Tewaj 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

Judith Kuntsche fortsætter som studienævnsformand.  
Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen vælges som næstformand.  

2. Godkendelse af 
dagsorden 
 

3. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendes.  
 
 
Referatet godkendes.  

4. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Der blev orienteret om flere indberetninger om eksamensuregel-
mæssigheder i januar 2023.   
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
På 5. semester BA udbydes fire valgfag. Valgfaget FA510, Pro-
jekt i lægemiddelformulering og fremstilling udbydes ikke i efter-
året 2023. Der kommer i stedet et nyt valgfag om præformulering 
– i tilknytning til FA504. Den nye fagbeskrivelse kommer til god-
kendelse på studienævnsmødet i marts.  
 
Der afholdes åbent hus for kandidatuddannelsen den 8. februar 
og for bacheloruddannelsen den 4. marts 2023.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Ingen bemærkninger.  
 

d) Orientering fra studerende 
Det opleves, at undervisningsslides først lægges op efter under-
visningen. Det er et ønske fra de studerende, at slides lægges op 
inden undervisningen. De studerende opfordres til at tage pro-
blemstillingen op med de fagansvarlige underviser, hvis det ople-
ves, at slides ikke er tilgængelige. 
Studienævnet vil opfordre underviserne til, at slides er tilgænge-
lige senest en dag inden forelæsninger.   
 

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

a) Statusmøde på Farmaci 
Sagsfremstilling 
Den 13. september 2022 blev der afholdt statusmøde for farmaci. 
Statusmødet tager udgangspunkt i uddannelsens uddannelses-
beretning, og på baggrund af mødets drøftelser udarbejdes af 
handleplan for uddannelsens indsatsområder de kommende to 
år.   
 
Bilag: 1, 2 og 3.  
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Indstilling 
Studienævnet præsenteres for uddannelsesberetningen og tager 
handleplanen til efterretning.  
 
Referat af punktet 
Anton gennemgik handleplanen fra statusmødet og de tilhører-
ende handlepunkter.  
 
Det blev besluttet, at der laves et tema-møde for studienævnet, 
hvor der er fokus på, hvordan vi får de studerende til at møde op 
til undervisningen, hvordan de studerende trives på uddannelsen, 
hvordan mindskes stress for de studerende osv.  
 
Der kan evt. udsendes et spørgeskema til de studerende inden 
drøftelsen i studienævnet.  
 
Handling 
På studienævnsmødet i marts laves en plan for, hvad der skal 
være ramme for drøftelsen samt afklaring af evt. yderligere delta-
gere end studienævnsmedlemmer og studieledelse.  
 

b) Evaluering kandidatuddannelsen efterår 2022 
Sagsfremstilling  
I efteråret 2022 er der gennemført undervisningsevaluering på 
følgende fag:   
• Drug transport & drug delivery systems – se evaluering og 

handleplan her: https://eval.sdu.dk/questionnaire/70480/report   
• KFTA – se evaluering her: https://eval.sdu.dk/questionna-

ire/70482/report (der skal ikke udarbejdes handleplan, da sco-
ren er over 4) 

• Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik – se eva-
luering her: https://eval.sdu.dk/questionnaire/77043/report (der 
skal ikke udarbejdes handleplan, da scoren er over 4) 

• Miljøkemikalier og helbred – se evaluering her: 
https://eval.sdu.dk/questionnaire/70486/report (der skal ikke ud-
arbejdes handleplan, da scoren er over 4) 

• Evidensbaseret medicin og systematisk litteratursøgning – se 
evaluering her: https://eval.sdu.dk/questionnaire/71678/report 
(der skal ikke udarbejdes handleplan, da scoren er over 4) 

• FA807, cGMP of sterile dosage forms- se evaluering her: 
https://eval.sdu.dk/questionnaire/75901/report (der skal ikke ud-
arbejdes handleplan, da scoren er over 4) 

• FA806, Transportører og ADME – se evaluering her: 
https://eval.sdu.dk/questionnaire/75905/report (der skal ikke ud-
arbejdes handleplan, da scoren er over 4) 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/70480/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/70482/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/70482/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/77043/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/70486/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/71678/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/75901/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/75905/report
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• FA808, Avanceret lægemiddelformulering – se evaluering her: 
https://eval.sdu.dk/questionnaire/75909/report (der skal ikke ud-
arbejdes handleplan, da scoren er over 4) 

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne med henblik på 
kommentering og godkendelse af handleplan.   
 
Referat af punktet 
Generelt har fagene på kandidatuddannelsen fået meget flotte 
evalueringer.  
 
Drug transport & drug delivery systems: Underviserne opfor-
dres til at benytte ”planer” i Itslearning til at lave en oversigt over 
undervisningen. Det blev oplevet, at der ikke var overensstem-
melse mellem Itslearning og planen i Word. 
 
Det er vigtigt, at undervisere informeres om skemaændringer. 
Dette meldes videre til skemalæggerne på SUND og NAT.  
 
Handleplanen godkendes.  
 
KFTA: Pensum er meget stort, og det opleves udfordrende for de 
studerende at skulle huske det hele, da eksamen er uden hjælpe-
midler. De studerende føler, at pensum er meget stort til et 10 
ECTS-kursus.  
 
Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik: Stu-
derende, der har haft valgfag i statistik på bacheloruddannelsen, 
oplever et overlap i undervisningen til biostatistik. Det er god me-
get få studerende, som har haft det valgfag.  
 
Evidensbaseret medicin og systematisk litteratursøgning: In-
gen bemærkninger til evalueringen.  
 
Miljøkemikalier og helbred: En del studerende oplevede, at det 
var forstyrrende, at mange kom og gik i løbet af undervisningen. 
Studienævnet bemærker, at de studerende skal møde rettidigt op 
til undervisningen for ikke at forstyrre undervisningen, underviser 
og de andre studerende.   
 
FA806, Transportører og ADME: Ingen bemærkninger til evalu-
eringen.  
 
FA807, cGMP of sterile dosage forms: Det er vigtigt, at det er 
klart for de studerende, hvornår de skal være i laboratorium. 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/75909/report


 

 Side 5 

 
FA808, Avanceret lægemiddelformulering: Der laves en juste-
ring af forelæsninger, og i stedet indføres ”mini-forelæsninger” 
som oplæg til eget arbejde. Fremadrettet ændres det fra tre rap-
porter til en rapport.  
 

c) Studiestart- og kandidatintroduktionsundersøgelse 2022 
Sagsfremstilling 
Der er gennemført evaluering af studiestarten på bacheloruddan-
nelsen samt den faglige introduktion på kandidatuddannelsen 
2022. 
 
Bilag: 4 og 5.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter resultaterne fra farmaci og vurderer, om re-
sultaterne kræver handling/ændringer i forhold til næste studie-
start.  
 
Referat af punktet 
Både studiestartsundersøgelsen og kandidatintroduktionsunder-
søgelsen har gode resultater på farmaci.  
I begge undersøgelser giver de studerende udtryk for, at de er 
faldet godt til på uddannelsen, og der er godt socialt sammenhold 
på uddannelsen.  
 
Undersøgelserne giver ikke anledning til yderligere handlepunk-
ter.  
 

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) Retningslinjer for optagelse af undervisning samt ophavsret 
og brugsret af undervisningsmaterialer 
Sagsfremstilling  
På studienævnsmøde den 12. december 2022 blev SUND’s vej-
ledning om streaming og undervisning til undervisere drøftet (bi-
lag 6). Efterfølgende har Hovedsamarbejdsudvalget på SDU god-
kendt nye retningslinjer for optagelse af undervisning på SDU 
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(bilag 7) samt retningslinjer for ophavsret og brugsret af undervis-
ningsmateriale (bilag 8).  
 
Informationerne videreformidles til de studerende via uddannel-
sessiderne på mitsdu – ”må jeg optage undervisningen?”: 
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/farmaci_bachelor/vejled-
ning-og-support/studerendeoggdpr/faq-studerende  
 
Bilag: 6, 7 og 8.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter vejledningerne og tager dem til efterretning. 
 
Referat af punktet 
Den ene retningslinje har fokus på, hvad de studerende må i un-
dervisningen i forhold til optagelse.  
Den anden retningslinje har stor relevans for underviserne.  
 
Der sendes en besked til alle undervisere på farmaci for at infor-
mere om retningslinjerne.  
 
Der sendes besked til de studerende på Itslearning for at infor-
mere om nye retningslinjer for optagelse af undervisning på SDU. 
 
Handling 
Judith skriver til underviserne og Rikke sender besked til de stu-
derende.  
  

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

a) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA 
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 
 
Beslutning 
Tilsagn: 
• Tilmelding eksamen (1) 
• Merit (1) 
 
Afslag 
• Maksimal indskrivningstid (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Afmelding eksamen (3) 

 
10. Eventuelt Ingen bemærkninger.  

 
 

https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/farmaci_bachelor/vejledning-og-support/studerendeoggdpr/faq-studerende
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/farmaci_bachelor/vejledning-og-support/studerendeoggdpr/faq-studerende
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Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


