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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  12. december 2022. Kl. 12.30 – 14.00 

Sted  SUND – WP19, lokale 1901 i stueetagen 

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 
Lotte Rasmussen – IST – Klinisk farmakologi, Farmaci og Miljøme-
dicin  
Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
Studerende Neval Özcan 
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 
Tore B. Stage stopper som vicestudieleder på uddannelsen pr. 1. 
januar 2023. Louise Ladebo kommer tilbage fra barsel til sommer 
og overtager rollen som vicestudieleder.  
 
Der er ansat en ny prorektor på SDU, som er ansvarlig for uddan-
nelse. Hun kommer fra pharma på KU. Anton og Tore har møde 
med hende vedr. farmaciuddannelsen d.d.  
 
Studieledelsen vil i 2023 have fokus på rekruttering og promove-
ring af uddannelsen for at sikre fremtidige optag. En studerende 
fra farmaci er blevet ansat hos SDU Takeover, som laver promo-
vering af SDU’s uddannelser på gymnasier. Til foråret vil der 
være ansættelse af nye studerende til SDU Takeover.    
 
SDU flytter ud til Nyt SUND fra efteråret 2023, mens OUH først 
flytter til Nyt OUH i 2026. I den forbindelse vil der være nogle pro-
blemer med klinikere fra OUH, som underviser primært på KFTB 
og KFTC. Dette er der ved at blive skabt overblik over fra fakulte-
tet.  
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
Der har været møde i undervisningsudvalget med fokus på for-
årets skemaer. Det er primært 4. semester, som er presset i ske-
maet. Der afholdes lærermøde i januar 2023, hvor fokus er 4. se-
mester.  
Der er kommet tre nye studerende med i undervisningsudvalget.  
Det blev også drøftet, at SU518 (immunologi) fylder meget for de 
studerende, og pensum er meget stort.  
 
På kemi har man indarbejdet et mundtligt oplæg i forbindelse 
med bachelorprojektet, hvor alle studerende kort fremlægger de-
res bachelorprojekt. Dette kan være i slutningen af juni måned ef-
ter de øvrige eksaminer. Judith vil gå videre med dette på far-
maci.  
 
På BMB er det indført, at de studerende laver mere grafisk mate-
riale/abstrakt i forbindelse med rapporter. Dette kan også være 
en mulighed i farmaci. Judith vil gå videre med dette på farmaci.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Maria stopper som faglig vejleder i januar, stillingen er slået op 
nu, og der er ansættelsessamtaler i januar. Stillingsopslaget læg-
ges på mitsdu, Itslearning og de studerendes Facebook.  
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Det er blevet indskærpet, hvem der må deltage på studienævne-
nes merit- og dispensationsmøder af hensyn til GDPR og deling 
af personlige oplysninger. Derfor kan kun indvalgte medlemmer 
og sagsbehandler deltage i behandlingen af studentersager. 
Dette betyder, at de faglige vejledere ikke længere kan deltage 
ved behandling af merit- og dispensationssager. De kan deltage 
ved alle åbne punkter på studienævnsmødet.  
 
Der er kommet udmelding fra Studieservice vedr. Covid-19 og 
sygdom, en positiv test godkendes ikke længere alene som doku-
mentation for sygdom. De studerende skal have en lægeerklæ-
ring, som ved al anden sygdom.  
 

d) Orientering fra studerende 
De studerende er interesserede i at vide, om de skal til mundtlig 
eller skriftlig reeksamen i KFTA. Dette kommer an på, hvorvidt 
der er over eller under 15 studerende tilmeldt til reeksamen. Der 
gives besked til studerende så hurtigt som muligt, når perioden 
for tilmelding til reeksamen er afsluttet.  
 
De studerende har fået forkert information omkring placeringen af 
støtteundervisningen i januar 2023. Dermed er der overlap med 
mundtlige forsvar af specialer. Det er en beklagelig fejl, at de stu-
derende har fået forkerte oplysninger, men det er ikke muligt at 
ændre placeringen af støtteundervisningen.   
De studerende efterspørger en vejledning til, hvordan de skal for-
holde sig, hvis de har specialeforsvar under støtteundervisnin-
gen.  

 
4. Kvalitetssikring og 

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

a) Evaluering Human Health – august 2022 
Sagsfremstilling 
På studienævnsmødet den 7. november blev evaluering af Hu-
man Health fra august 2022 behandlet. På den baggrund blev der 
forespurgt efter evalueringsresultater udelukkende fra farmacistu-
derende. De kan ses her: https://eval.sdu.dk/questionna-
ire/70373/report?studieretninger=2461,6263,6262   
 
I august 2022 blevet kurset afviklet i uge 31-32 af hensyn til stu-
derende, som skulle have støtteundervisning i forbindelse med 
studieopholdet fra uge 33. På baggrund af tilbagemeldinger fra 
de studerende på kurset forespørger den fagansvarlige undervi-
ser, om det er muligt at rykke undervisningen i august 2023 til 
uge 32-33.  
 
Indstilling 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/70373/report?studieretninger=2461,6263,6262
https://eval.sdu.dk/questionnaire/70373/report?studieretninger=2461,6263,6262
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Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne fra farmaci samt 
henvendelse om at rykke undervisningen i august 2023. 
 
 
Referat af punktet 
Kurset får også en god evaluering fra farmacistuderende, det kan 
dog være svært for de studerende af se relevansen, det er alle-
rede meldt tilbage til den fagansvarlige underviser. 
  
Studienævnet godkender, at undervisningen flyttes til uge 32-33 i 
2023.  
 
Handling 
Rikke giver besked til fagansvarlig om flytning af undervisning.  
 

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) Summer School Narrative Medicine 
Sagsfremstilling 
Det Humanistiske Fakultet udbyder i august 2023 en international 
summer school i Narrative Medicine, som også kan tilbydes til stu-
derende på SUND.   
 
Se kursusbeskrivelsen i bilag 1.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter kurset og beslutter, om det skal indgå som 
valgfag på kandidatuddannelsen.    
 
Referat af punktet 
Kurset er relevant for farmacistuderende, studienævnet godken-
der, at det kan udbydes som valgfag på KA farmaci til begge pro-
filer.    
 
Handling 
Rikke tilføjer sommerskolen til listen over valgfag på begge profi-
ler.  

 
7. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 
a) Kommunikationsplan – Nyt SUND for de studerende 

Sagsfremstilling 
Studerende i studienævn på SUND havde tidligere på efteråret 
mulighed for at kommentere på, hvad der var vigtigt information til 
studerende i forbindelse med Nyt SUND. Dette har resulteret i 
følgende kommunikationsplan.  



 

 Side 5 

 
1. Indhold – overordnet: Hvad fortæller vi? 

o Generelt om Nyt SUND 
o Flytning til Nyt SUND 
o Undervisning i Nyt SUND 
o Studiemiljø i Nyt SUND 
o Transport/parkering til/ved Nyt SUND 

 
2. Kanaler: Hvor fortæller vi det? 

o Mitsdu.dk bliver primær platform til information om 
Nyt SUND til studerende:  

 Mini-univers, hvor studerende kan finde rele-
vant information om Nyt SUND – fx via en 
FAQ. 

 Løbende information/nyheder om Nyt 
SUND, som er relevant for studerende 
 

o Distribution af information og nyt om Nyt SUND til 
studerende via: 

 Mitsdu.dk – nyhedsliste på studiesiderne 
 SUND & HED’s hjemmeside og Facebook-

side  
 ItsLearning – link fra communities til univers 

på mitsdu.dk. 
 

3. Tidsplan: Hvornår fortæller vi det? 
o Univers på mitsdu.dk gøres klar til foråret 2023 
o Link fra ItsLearning til mitsdu.dk etableres sidst på 

foråret 2023 
o Fra foråret 2023 og frem informeres de studerende 

løbende (når relevant) via: 
 Mitsdu.dk  
 SUND & HED’s hjemmeside og Facebook-

side (fx posts/opslag med link til nyt på 
mitsdu.dk)  

 ItsLearning – link fra communities til nyt/uni-
vers på mitsdu.dk  

 
Nyt SUND projektgruppen modtager gerne spørgsmål og kom-
mentarer.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter kommunikationsplanen med henblik på 
eventuelle bemærkninger til projektgruppen.  
 
Referat af punktet 
Det forventes ikke at være udfordrende for studerende på far-
maci, at rykke til Nyt SUND, da de har taget deres bachelor på 
Campus. Det er vigtigt, at informationen til de studerende er kor-
rekt og tydelig for at undgå misforståelser. Studienævnet tager 
kommunikationsplanen til efterretning.  
 

b) Vejledning om streaming og optagelse af undervisning på 
SUND 
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Sagsfremstilling  
På baggrund af erfaringerne med online undervisning er der ud-
arbejdet en vejledning om streaming og undervisning på SUND til 
undervisere.  
 
Se vejledningen i bilag 2.  
 
Indstilling 
Studienævnet tager vejledningen til efterretning.   
 
Referat af punktet 
Studienævnet finder vejledningen og retningslinjerne meget rele-
vante. Det er relevant, at uddannelsen har de samme regler for 
bachelor og kandidat.  
 
Handling  
Judith tager vejledningen med til uddannelsesudvalget på NAT.  
  

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

a) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA.  
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 
 
Beslutning 
Tilsagn: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 
• Afmelding eksamen (2) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (2) 
• Startmerit (1) 
 
Afslag 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (4) 
• Afmelding eksamen (1) 

 
9. Eventuelt Ingen bemærkninger.  

 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


