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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  7. november 2022. Kl. 13.00 – 16.00 

Sted  Campus – mødelokalet på FKF 

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 Iben Højgaard Jensen 
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
Studerende Neval Özcan 
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  Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Zahraa Muslem Al-Tewaj 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Ikke relevant.  
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
Der er blevet ansat en ny prorektor på SDU, som har ansvar for 
uddannelse, hun kommer fra KU og har været institutleder for far-
maci.  
  

c) Orientering fra studiekoordinator 
• Der er deadline for opstilling til valg til studienævnet den 10. 

november. 
• Der er modtaget 18 ansøgninger til optag på kandidatuddan-

nelsen med start den 1. februar 2023, de skal nu vurderes i 
forhold til optagelseskriterierne.  
 

d) Orientering fra studerende 
Det opleves, at mange studerende kontakter forskellige personer 
på institutterne for at få svar på praktiske spørgsmål. Studerende 
opfordres til at tage kontakt til de studerende i studienævnet, som 
kan få spørgsmålene/problemstillingerne ind i studienævnet eller 
undervisningsudvalget.  
 

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

a) Evaluering Human Health – august 2022 
Sagsfremstilling 
Sommerskolen Human Health blev gennemført første gang i au-
gust 2022. Der foreligger evaluering af faget samt fagansvarliges 
egen mundtlige evaluering med de studerende.  
 
Se evaluering her: https://eval.sdu.dk/questionnaire/70373/report  
Der skal ikke udarbejdes handleplan, da scoren er over 4. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne. 
 
Referat af punktet 
Flere studerende har svært ved at se relevans, det er derfor vig-
tigt, at konteksten gøres tydelig i starten af faget.  
Det forespørges, om det er muligt at se i evalueringen, hvor de 
studerende der svarer kommer fra. Tilføjet efter mødet: Denne 
funktion findes allerede, evalueringssvar fra farmaci medsendes 
referatet.  
 
Handling  
Rikke sender studienævnets kommentarer til fagansvarlig samt 
evalueringen til orientering til de andre studienævn, som har haft 
studerende på faget.  

https://eval.sdu.dk/questionnaire/70373/report
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b) Evalueringsspørgsmål speciale 

Sagsfremstilling 
På studienævnsmødet den 5. september blev det besluttet, at 
evalueringsspørgsmålene til specialet burde tilpasses og evt. til-
føjes ekstra spørgsmål.  
Det nuværende evalueringsskema for specialet indeholder føl-
gende spørgsmål: 

• Information vedrørende specialet har været tilfredsstil-
lende (Itslearning, hjemmeside, informationsmøde mv.) 

• Processen med at finde en vejleder har fungeret tilfreds-
stillende 

• Vejledningsprocessen (individuel/gruppe) har fungeret til-
fredsstillende 

• Jeg har lavet speciale i samarbejde med eksterne parter 
→ Samarbejdet har fungeret tilfredsstillende 

• Jeg har været på udlandsophold i forbindelse med mit 
speciale 

• Den feedback der har været i forløbet (sparring og feed-
back fra hovedvejleder eller medvejledere), har givet mig 
mulighed for at udvikle mig fagligt 

• Jeg har fået viden, færdigheder og kompetencer, jeg op-
lever som brugbare for min kommende profession 

 
Se evalueringen af kandidatspeciale (30 ECTS) fra F22 her: 
https://eval.sdu.dk/questionnaire/64957/report  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsspørgsmålene og beslutter, 
hvorvidt disse skal ændres, og evt. tilføjelse af flere spørgsmål.  
 
Referat af punktet 
Studienævnet ønsker følgende spørgsmål i evalueringen af kan-
didatspecialet:  

• Hvilken profil er du tilmeldt (svar: Klinisk eller teknolo-
gisk) 

• Har du haft prægraduat forskningsår (svar: Ja eller nej) 
• Hvilken type speciale har du lavet (svar: Eksperimentelt, 

litteratur eller patientdata) 
• På hvilket institut har du skrevet speciale (svar: FKF, 

BMB, BI, KI, IST eller IMM) 
• Har du skrevet speciale skrevet alene eller i gruppe 

(svar: Alene eller gruppe) 
• Jeg har lavet speciale i samarbejde med eksterne parter 

(Svar: Ja eller nej) 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/64957/report
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→ Samarbejdet har fungeret tilfredsstillende (skalasvar 
fra ”helt uenig” til ”helt enig”) 

• Jeg har været på udlandsophold i forbindelse med mit 
speciale (svar: Ja eller nej). 
Information vedrørende specialet har været tilfredsstil-
lende (Itslearning, hjemmeside, informationsmøde mv.) 
(skalasvar fra ”helt uenig” til ”helt enig”) 

• Hvor meget tid har du brugt på at finde en vejleder (fri-
tekst) 

• Hvordan har du fundet din vejleder (fritekst) 
Processen med at finde en vejleder har fungeret tilfreds-
stillende (skalasvar fra ”helt uenig” til ”helt enig”) 
Vejledningsprocessen (individuel/gruppe) har fungeret til-
fredsstillende (skalasvar fra ”helt uenig” til ”helt enig”) 
Den feedback der har været i forløbet (sparring og feed-
back fra hovedvejleder eller medvejledere), har givet mig 
mulighed for at udvikle mig fagligt (skalasvar fra ”helt 
uenig” til ”helt enig”) 

• Hvor meget tid har du brugt på at skrive speciale – timer 
pr. uge. (Svar: antal timer) 
Jeg har fået viden, færdigheder og kompetencer, jeg op-
lever som brugbare for min kommende profession (ska-
lasvar fra ”helt uenig” til ”helt enig”) 

 
Studienævnet vil gerne have evalueringsspørgsmålene til endelig 
godkendelse.  
 
Det foreslås, at svarfristen for studerende øges til 14 dage for at 
give bedre tid til at besvare spørgeskemaet.  
 
Handling  
Rikke går videre med udvikling af ny spørgeramme på SUND-
FAK.  

 
5. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3 

a) Ændring af eksamen i FA802 
Sagsfremstilling 
Som det er sket de seneste år samlæses BB807 (molekylær Tok-
sikologi) og FA802 (mekanistisk toksikologi) i stedet for at aflyse 
det ene kursus pga. for lav tilmelding. 
 
I år er der dog den forskel, at der er langt flest tilmeldt BB807 (13) 
mod FA802 (3), og derfor følges skemaet for BB807. 
Selvom langt størstedelen af pensum er ens mellem de to kurser, 
er der væsentlige forskelle idet der indgår laboratorieøvelser som 
forudsætningsprøve i BB807 og den 4 timers skriftlige eksamen er 
med intern censur. 
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Link Kursusbeskrivelse BB807: https://odin.sdu.dk/si-
tecore/index.php?a=searchfagbesk&bbcourseid=N110007101-f-
E22&lang=da 
Link kursusbeskrivelse FA802: https://odin.sdu.dk/si-
tecore/index.php?a=searchfagbesk&bbcourseid=N570002101-f-
E21&lang=da 
 
Indstilling 
Det indstilles, at studienævnet godkender, at deltagerne fra far-
maci også har laboratorieøvelser som forudsætningsprøve og ek-
samen er med intern censur 
(ændringen skal også godkendes af de tilmeldte studerende for 
at eksamensformen kan ændres efter undervisningstilmelding). 

 
Referat af punktet 
Studienævnet anbefaler, at der fremadrettet kun er en kursusbe-
skrivelse (BB807). Kurset tages ud af det anbefalede forløb på far-
maci, så det ikke er bundet af slot-strukturen på farmaci, men 
BB807 kan være et anbefalet valgfag på farmaci.  
Der spørges efter status på svar fra de studerende vedr. eksa-
men.  
 
Handling 
Rikke videregiver studienævnets kommentarer til underviser.  
 

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

a) Ændring af eksamensform SU517 
Sagsfremstilling 
På baggrund af evalueringen af SU517 fra foråret 2022 blev det 
besluttet, at studienævnet vil anmode den fagansvarlige undervi-
ser, om eksamen kan ændres fra en løbende prøve undervejs i 
semestret til eksamen i juni. Dette er nu lavet, og skal endelig 
godkendes af studienævnet.  
 
Se eksamensændringen her: https://odin.sdu.dk/si-
tecore/?a=view&kode=FB14254 
(tryk ind på det enkelte kursus – klik på ”øjet” nederst på siden – 
vælg ”sammenligning pba bogstav” øverst for at se ændringerne i 
kursusbeskrivelserne.)  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringen og beslutter, om den kan god-
kendes.   

 
Referat af punktet 

https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=searchfagbesk&bbcourseid=N110007101-f-E22&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=searchfagbesk&bbcourseid=N110007101-f-E22&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=searchfagbesk&bbcourseid=N110007101-f-E22&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=searchfagbesk&bbcourseid=N570002101-f-E21&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=searchfagbesk&bbcourseid=N570002101-f-E21&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=searchfagbesk&bbcourseid=N570002101-f-E21&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB14254
https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB14254
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Den nye ordinære eksamen kommer til at følge bestemmelserne 
for den tidligere reeksamen. Ændringen godkendes.  
 
Handling 
Rikke giver besked til NAT-FAK. 
 

b) Ny kursusbeskrivelse FA809 
Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet kursusbeskrivelse for valgfaget: Good Manufac-
turing Practice (GMP) i medicinalindustrien (kopi af BMB839). 
Valgfaget skal udbydes første gang i august 2023.  
 
Se kursusbeskrivelsen her: https://odin.sdu.dk/si-
tecore/?a=view&kode=FB14254 
(tryk ind på det enkelte kursus – klik på ”øjet” nederst på siden – 
vælg ”sammenligning pba bogstav” øverst for at se ændringerne i 
kursusbeskrivelserne.)  
 
Info fra NAT-FAK: 
• ”Arbejdstitel” slettes fra titlen (den hænger pt fast i ODIN) 
• Indgangskrav tilføjes: ”Kurset kan ikke vælges hvis du har be-

stået, er tilmeldt eller har fulgt BMB839, eller hvis BMB839 
indgår som obligatorisk i din studieordning”. 

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter kursusbeskrivelsen og beslutter, om den 
kan godkendes.   

  
Referat af punktet 
Kurset har stor relevans for farmacistuderende, da det ofte er en 
erfaring/viden, som efterspørges i private virksomheder.  
Valgfaget bliver både for klinisk og teknologisk profil.  
Kurset udbydes første gang i august 2023.  
Obs. til kursusbeskrivelsen ”tidsmæssig placering”, der er skrevet 
juni. Det skal være august.  
Kursusbeskrivelsen godkendes. 
 
Handling 
Rikke giver besked til NAT-FAK. 
 

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

a) Undervisningsevaluering og kodeks for adfærd 
Sagsfremstilling  
På studienævnsmødet den 12. oktober blev det drøftet, hvorvidt 
der kan laves henvisning til SDU’s kodeks for adfærd i undervis-
ningsevalueringer. Denne henvendelse blev sendt til fakultetsse-
kretariatet på SUND, som er ansvar for undervisningsevaluerin-
ger på kandidatuddannelsen. Se svaret i bilaget.  

https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB14254
https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB14254
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Indstilling 
Studienævnet drøfter tilbagemeldingen fra fakultetet.  
 
Referat af punktet 
Studienævnet ønsker fortsat, at der linkes til kodeks for adfærd i 
undervisningsevalueringer. Det er vigtigt, at kodekset både er for 
studerende og VIP’ere/medarbejdere. Det skal gå begge veje 
mellem studerende og undervisere.  
Kodekset skal tages med allerede i studiestarten. 
Studienævnet vil gerne have en tilbagemelding på, hvad der be-
sluttes i SAK-KVAL. 
 
Handling  
Rikke informerer NAT-FAK i forhold til studiestarten, og SUND-
FAK i forhold til kodekset.  
  

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) 
• Afmelding eksamen (1) 
• Afmelding fag (1) 
• Yderligere prøveforsøg (4) 
• Førsteårsprøve (4) 
• Maksimal indskrivningstid (2) 
 
Afslag 
• Førsteårsprøve (1) 
• Særlige prøvevilkår (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (3) 
• Afmelding fag (1) 
• Afmelding eksamen (1) 

 
9. Eventuelt Ingen bemærkninger.  

 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


