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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Der er kommet mindre ændringer til kursusbeskrivelser for SU520, 
KE538 og SU511, de tages med under pkt. 6. Herefter godkendes 
dagsorden.  
 
Referatet godkendes,  
 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Ingen bemærkninger.  
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  9. marts 2022. Kl. 13.00 – 16.00 

Sted  SUND – WP19, 3. sal – mødelokale Hjernen 

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 
 
Annette Bauer-Brandl deltog som observatør til mødet.  
  

Afbud fra  Åsa Fex Svenningsen – Institut for Molekylær Medicin  
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studieleder Anton Pottegård 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

b) Orientering fra studienævnsformand 
Der har været åbent hus for nye bachelorstuderende den 26. fe-
bruar, som for første gang i flere år blev det afholdt med fysisk 
fremmøde på Campus. Erfaring til næste gang: Det er vigtigt, at 
det bliver tydeligt for de besøgende, hvor de kan besøge Forenin-
gen for Farmacistuderende.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Der er kommet 92 ansøgere til KA farmaci heraf 78, som har læst 
deres bachelor på SDU (studiestart 1. september). De endelige 
optagelsestal kendes først i juni, hvor ansøgerne har frist for at 
sige ja/nej til pladsen.  

 
d) Orientering fra studerende 

Ingen bemærkninger.  
 

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

a) Trivselsprojekt på NAT 
Sagsfremstilling 
Det Naturvidenskabelige Fakultet har i forbindelse med et triv-
selsprojekt undersøgt de studerendes forventninger til deres stu-
die. Resultaterne er fra farmaci – årgang 2020. 
 
Bilag 1. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter resultaterne fra trivselsprojektet og vurde-
rer, om der skal iværksættes initiativer på baggrund heraf.  
 
Referat af punktet  
Der spørges, om det er korrekt, at de studerende er spurgt lige 
efter optag på uddannelsen.  
 
Undersøgelsen viser generelt, at de studerende er motiveret for 
uddannelsen og glæder sig til undervisning. Der er følgende op-
mærksomhedspunkter:  

• De giver udtryk for, at interesse for begge profiler på ud-
dannelsen.  

• Det er et ønske fra de adspurgte, at der er laves mere in-
troduktion i studiestarten og flere sociale aktiviteter.  

• Der opleves større distance mellem underviser og stude-
rende, flere kan have svært ved at stille spørgsmål i et 
stort auditorium. Dette kan være et indsatsområde, der 
kan arbejdes med allerede på 1. semester for at skabe 
rum til spørgsmål. Underviserne kan gøres opmærksom 
på, at der evt. kan laves mulighed for at stille spørgsmål 
online. 
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• Det er vigtigt, at de studerendes entusiasme ikke falder 
for meget gennem studiet 

 
Studienævnet tager resultaterne til efterretning. hvis der laves lig-
nende undersøgelser, vil studienævnet gerne se dem. Kan der 
evt. laves en opfølgning på de studerende for at se, hvordan de 
vil svare nu, hvor de er på 4. semester.  
 
Handling 
Rikke sender studienævnets kommentarer til Gitte på NAT-FAK. 
Judith tager studienævnets drøftelser med videre til møde i un-
dervisningsudvalget.  
 

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

a) Eksamensdatoer NAT F22 
Sagsfremstilling 
Der er lagt eksamensplan for alle eksaminer på NAT. Se eksa-
mensplanen her: https://natfak.sdu.dk/laeseplan/eksamensda-
toer_cms.php?lang=da&periode=f2022 
 
Eksaminer for farmaci kan ses i bilag 2.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter eksamensdatoerne og beslutter, om de kan 
godkendes.  
 
Referat af punktet  
Studienævnet har følgende kommentarer til eksamensplanen:  

• Kan reeksamen i FA507 kan placeres et par dage se-
nere.  

• Der kan være studerende, som skal til eksamen i FA503, 
som også har eksamen i SU519. Da der er mundtlig ek-
samen i FA503, kan der planlægges efter, at der ikke bli-
ver overlap mellem de studerendes eksaminer.  

• Reeksamen i SU519 og SU517 ligger samme dag, der er 
studerende, som skal til begge reeksaminer. Det foreslås 
at flytte reeksamen i SU517.   

 
Eksamensplanen godkendes med ovenstående kommentarer.  
 
Handling 
Rikke giver tilbagemelding til NAT-FAK. 

 
b) Eksamensdatoer SUND kandidat F22 

Sagsfremstilling 
Der planlægges med følgende eksamensdatoer i F22: 

• KFTB – 1. april (eksamen) og 10. juni (reeksamen). 

https://natfak.sdu.dk/laeseplan/eksamensdatoer_cms.php?lang=da&periode=f2022
https://natfak.sdu.dk/laeseplan/eksamensdatoer_cms.php?lang=da&periode=f2022


 

 Side 4 

• KFTC – 15., 16., 17., 23. og 24. juni (ikke nødvendigvis alle 
dage). Reeksamen ligger i august. 

• Sundhedsøkonomisk evaluering – 20. – 22. juni. Reeksamen 
ligger i august. 

• Evidensbaseret medicin og systematisk litteratursøgning (reek-
samen) – 3. – 8. juni. 

• Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci (reeksamen) – 
ikke datosat endnu, da det afhænger af, om der er studerende, 
der ikke gennemfører. 

• Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik (reeksa-
men) – 13. juni. 

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter eksamensdatoerne og beslutter, om de kan 
godkendes.  
 
Referat af punktet  
17. juni bliver ikke en eksamensdag for KFTC.  
 
Eksamensplanen godkendes.  
 
Med den nye eksamensbekendtgørelse bliver det et krav, at det 
er tydeligt i fagbeskrivelserne, hvornår og hvorfor reeksamen kan 
have en anden form, samt evt. antal tilmeldte studerende der kan 
betyde en ændring i eksamensformen. Dette tages op til drøftelse 
på næste studienævnsmøde.  
 

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

a) Kursusbeskrivelse KE501 
Sagsfremstilling 
Der ønskes at indføre en forudsætningsprøve bestående af: Oblli-
gatorisk fremmøde til eksaminatorietimerne med 80 % fremmøde, 
som en forudsætning for eksamen.  
 
Se ændringerne her: https://odin.sdu.dk/fag-
besk/?id=100460&a=view – se indstilling fra underviser under pkt. 
15.1 i fagbeskrivelsen.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringen og beslutter, om den kan god-
kendes.    
 
Referat af punktet  
Det opleves, at få studerende møder op til e-timerne på den bag-
grund er det et ønske at indføre en forudsætningsprøve.   
Studienævnet godkender ændringen.  
 

https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=100460&a=view
https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=100460&a=view
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Handling 
Rikke giver besked til NAT-FAK. 

 
b) Kursusbeskrivelse FA501 

Sagsfremstilling 
I efteråret 2021 blev modul for verdensmålene (1 ECTS) imple-
menteret på alle bacheloruddannelser på SDU. På farmaci er det 
en del af FA501, Farmaci grundkursus. Information om modulet 
skal indarbejdes i fagbeskrivelsen. 
 
Se den tilføjede tekst i bilag 3.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter tilføjelserne og beslutter, om de kan god-
kendes.    
 
Referat af punktet  
Studienævnet godkender beskrivelsen.  
 
Handling 
Rikke giver besked til NAT-FAK. 
 

c) Kursusbeskrivelse KE538, SU520 og SU511 
Sagsfremstilling 
Der er indkommet ændringer til KE538, SU520 og SU511. 
 
KE538: Den engelsk version er blevet opdateret for at passe til 
den danske version.  
 
SU520: Antallet af undervisningstimer er øget til 52,5 timer.  
 
SU511:  Fra E22 vil kurset blive undervist af farmaceuter. Den 
økonomiske del er nedtonet og den samfundsfarmaceutiske del 
er opprioriteret.  
Det er vigtigt, at der ikke er for meget overlap med faget ”sund-
hedsøkonomisk evaluering” på kandidatuddannelsen.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om de kan god-
kendes.    
 
Referat af punktet  
Studienævnet godkender ændringerne i alle tre kursusbeskrivel-
ser.  
 
Handling 
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Rikke giver besked til NAT-FAK. 
 

d) Kursusbeskrivelse FA512  
Sagsfremstilling 
På studienævnsmøde den 9. december 2021 blev det godkendt, 
at FA807, cGMP of sterile dosage forms også kan udbydes til ba-
chelorstuderende. Kurset har fået koden FA512 og er idenstisk 
med FA807 i indhold. Der ønskes følgende prioritering af bache-
lorstuderende, hvis der tilmeldes mere end 12 bachelorstude-
rende på kurset: "Kurset har en deltagerbegrænsning på 12 plad-
ser. Ved flere end 12 rettidigt tilmeldte, vil fagmiljøet på FKF prio-
ritere de indkomne tilmeldinger (metode 2), og der oprettes evt. 
en venteliste. Farmacistuderende, som er tilmeldt FA504 såvel 
som har bestået FA501, FA502, FA503, BMB528 og KE538 vil 
blive prioriteret.” 
 
Link til FA512: https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=100560&a=view 
 
For FA807 er er lavet følgende rettelser:  

- ”Kursus sammenlæses med FA512” i afsnit kommentar. 
- Der skal tilsættes ”Studerende, som har bestået eller gen-

nemført FA512, kan ikke tage FA807” i afsnit forudsætninger. 
OBS: Jeg ville indsætte her både ”bestået” og ”gennemført”, 
men jeg ved ikke hvordan I plejer at gøre i disse tilfælde. 

- Der skal tilpasses deltagertal til 12 (som kan garanteres en 
plads). Der kan dog angives, at der kan optages yderligere 
studerende, hvis der er plads.  

 
Link til FA807: https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=97289&a=view 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter prioriteringen af studerende og beslutter, 
om den kan godkendes.    
 
Referat af punktet  
Studienævnet godkender prioriteringen og ændringerne til de to 
fagbeskrivelser. Der gøres opmærksom på, at teksten er endnu 
ikke opdateret i fagbeskrivelserne. 
 
Fremadrettet kan de studerende på bacheloruddannelsen ind-
sende en prioriteret rækkefølge for, hvilke valgfag de gerne vil til-
meldes. Derefter bliver de studerende placeret på valgfagene for 
at sikre en lige fordeling.  
 
Handling 
Rikke giver besked til NAT-FAK. 

 

https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=100560&a=view
https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=97289&a=view
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7. Øvrige sager (§ 18, 
stk. 4, nr 5) 

a) Festtaler til dimission 
Sagsfremstilling 
Til dimissionen den 1. juli 2022 skal der findes en ekstern festta-
ler.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter mulige kandidater til afholdes af festtalen. 
 
Referat af punktet  
Det er et ønske fra studienævnet, at der kommer en festtaler fra 
industrien.  
Erik Sandberg fra Orifarm spørges. Alternativt kan René Holm fra 
FKF spørges i forhold til mulige festtalere fra industrien.  
 
Handling 
Rikke går i gang med at finde en festtaler til dimissionen.  
 

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: 
• Afmelding fag (3) 
• Udsættelselse af frist for førsteårsprøven (3) 
• Yderligere prøveforsøg (6) 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Maksimal indskrivningstid (1) 
 
Afslag 
• Udsættelselse af frist for førsteårsprøven (2) 
• Yderligere prøveforsøg (2) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 
• Afmelding eksamen (4) 
• Afmelding fag (1) 

 
9. Eventuelt Ingen bemækrninger.  

 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


