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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendt.  
 
 
 
Referatet blev godkendt den 19. februar 2021. 

3. Nedlæggelse af 
FA805 

a) Drøftelse af nedlæggelse af FA805 
Sagsfremstilling  
På baggrund af studienævnets beslutning om at nedlægge 
FA805 ønsker den fagansvarlige underviser Martin Brandl at 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  10. marts 2021. Kl. 13.00 – 16.00 

Sted  Zoom 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Studerende Iben Højgaard Jensen 
Studerende Mads Skydsgaard Hansen 
Studerende Stephanie Yen Tran  
Studerende Caroline Høgh Bak  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 
Gæst Martin Brandl, underviser FKF – deltager under pkt. 3.  
 

Afbud fra  Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

deltage på studienævnsmødet for at drøfte studienævnets beslut-
ning.  
 
Bilag: 1 og 2. 
 
Indstilling 
Martin Brandl har indsendt spørgsmål som ønskes drøftet med 
studienævnet.    
 
Referat at punktet 
Judith gav mødedeltagerne er introduktion til, hvorfor kurset op-
rindelig blev oprettet. Tidligere har det kun været muligt at lave 
specialer på 30 ECTS på farmaci, hvilket er kort tid for stude-
rende på teknologisk profil, da de har brug for at lære og arbejde 
med eksperimentelle metoder. 
 
Studienævnets beslutning bunder i, at der med indførelse af 45 
ECTS speciale ikke længere er et fagligt grundlag for kurset. Der-
udover er det et meget stort kursus, som beslaglægger mange 
ECTS på forårssemestret. Det er ikke muligt for de studerende at 
tage andre valgfag, hvis de tager dette kursus. Studienævnet 
lægger op til, at underviserne laver et kursus på 5 ECTS, som 
består af den første del af kurset i FA805. Dette kan suppleres 
med en ISA på enten 5 eller 10 ECTS.  
 
Martin beskrev følgende årsager til, at kurset ikke burde nedlæg-
ges:  

• Kurset har ikke et fastlagt forløb, men det har fokus på at tillære 
de eksperimentelle metoder, som er relevant for de studerende. 
Det er muligt for studerende at arbejde videre eksperimentelle 
metoder fra bachelorprojektet eller at tillære sig nye metoder.  

• Med kurset er det muligt at arbejde med eksperimentelle meto-
der og få undervisning heri, hvilket ikke er muligt med et 45 
ECTS speciale. Der kan gives mere undervisning (antal timer) 
til de studerende, end der kan gives til individuel vejledning. 

• Der er også ph.d.-studerende fra FKF, kandidatstuderende fra 
kemi samt studerende fra udlandet som følger kurset.  

• Kurset er meget relevant for studerende, som skal arbejde i in-
dustrien.   

 
Inden der kan træffes beslutning om, hvorvidt studienævnet øn-
sker at ændre på deres beslutning om nedlæggelse af FA805, 
ønskes der en udmelding fra FKF (sektionsleder Jacob Kong-
sted), med et forslag til, hvordan dette ønskes struktureres bedst 
muligt på instituttet.  
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Punktet vil blive drøftet videre af studieledelsen på deres kom-
mende møde.  
 
Handling 
Studieledelsen drøfter punktet og retter henvendelse til sektions-
leder for kemi og farmaci på FKF.  
 

4. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Der er igen opdaget eksamenssnyd på kandidatuddannelsen. 
Der skal afholdes aftagerpanelmøde på uddannelsen i marts, 
hvor eksterne deltagere kan komme med input til uddannelsen.  
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
Ingen bemærkninger.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Ingen bemærkninger.  
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

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

a) Evalueringer kandidat E20 
Sagsfremstilling 
Der foreligger evalueringer af nedenstående kurser i E20 samt til-
hørerende handleplaner. 
• Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik  
• FA807  

 
Bilag findes på Sharepoint i mappen ”efterår 2020” → ”kandidat” 
under ”Evalueringer og handleplaner” 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringer og handleplaner samt beslut-
ter, om handleplanerne kan godkendes 
 
Referat at punktet 
Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik  
Der er ikke så mange som har svaret på evalueringen, men kur-
set har fået en god evaluering.  
Det er fremhævet i evalueringen, at flere studerende finder det 
skræmmende, at de skal tænde for deres webcam ved onlineun-
dervisning. De studerende i studienævnet, synes ikke det er rele-
vant at have tændt webcam under forelæsninger, men det kan 
være relevant i e-timer, hvor der ikke er så mange studerende og 
der kræves interaktion. Det er et ønske fra mange undervisere, at 
kameraerne er tændt, da de gerne vil se de studerende, som de 
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underviser. Det er vigtigt, at undervisere og studerende afklarer 
dette i begyndelsen.  
I dette kursus vil der fremadrettet ikke blive krævet tændt 
webcam i undervisningen. Endelig efterlyser de studerende en 
fælles pensumliste/skema for hele kurset, hvilket underviserne til-
passer fremadrettet jf. handleplanen.  
 
Handleplanen godkendes.   
 
FA807 
Kurset får overvejende gode evalueringer. De studerende mang-
lede kommunikation omkring lab. og forsøg, men det var kun 
forud for første gang i lab. Det vil være godt for de studerende at 
have en oversigt over, hvilke roller de studerende har i lab. samt 
en tidsplan.  
 
Handleplanen godkendes med ovenstående bemærkninger.  
 
Handling 
Rikke giver besked til underviserne om de godkendte handplaner. 
 

b) Evalueringer bachelor E20 
Sagsfremstilling 
Der foreligger evalueringer af nedenstående kurser i E20 samt til-
hørerende handleplaner. 
• FA501 
• SU518 
• KE538 
• FA504 
• SU511 (afventer handleplan) 
• FA505 (afventer handleplan – drøftes på næste møde) 
• FA506 (afventer handleplan – drøftes på næste møde) 
 
Bilag findes på Sharepoint i mappen ”efterår 2020” → ”bachelor” 
under ”Evalueringer og handleplaner” 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringer og handleplaner samt beslut-
ter, om handleplanerne kan godkendes. 
 
Referat at punktet 
På 1. semester har de studerende oplevet en høj belastning og 
mange undervisningstimer. Derudover har der været overlap af 
undervisning mellem KE501 og KE521. Dette meldes tilbage til 
det Naturvidenskabelige studienævn.  
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FA501 
De studerende oplever udfordringer med at skrive rapporter, og 
underviser har besluttet at fjerne peer-review. Der skal justeres 
lidt i Verdensmålsmodulet.  
 
Handleplanen godkendes.  
 
På 5. semester har der været udfordringer med FA505 og 
FA506. Da der ikke foreligger handleplaner, udsættes behandlin-
gen af disse fag til næste møde.  
 
SU518 
De studerende oplever, at kurset føles som mere end 5 ECTS. 
Generelt kører kurset godt.  
 
Handleplanen godkendes.  
 
FA504 
De studerende har oplevet udfordringer med at skrive rapporter 
og online undervisning. Rapportskrivningen har været udfor-
drende, da det foregik online. E-timerne opleves meget korte (45 
min.). Et forslag kan være at slå e-timerne sammen og placere 
dem senere på semestret. Vigtigt at have fokus på det svære i 
opgaverne og ikke nødvendigvis gennemgang af hele opgave-
sættet.  
 
Handleplanen godkendes med ovenstående bemærkninger om 
e-timer.  
 
SU511 
Der indhentes ikke handleplanen, da der kommer ny underviser 
på kurset i E21. 
 
KE538 
Kurset er blevet evalueret, da kurset tidligere har fået mindre 
gode evalueringer. Der er stadig udfordringer med kurset, men 
evalueringen er blevet lidt bedre. De studerende har manglende 
udbytte af forelæsningerne og den samlede tilfredshed med un-
dervisningen er lav.  
Der er kommet ny professor (farmaceut) på FKF, som har stor fo-
kus på farmaceutisk fysisk kemi. Han kan muligvis tilknyttes kur-
set sammen med den nuværende underviser.  
 
Studienævnet ønsker at handleplanen indeholder/behandler de 
studerendes kommentarer vedr. forelæsninger. Derudover skal 
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underviseren udfylde handleplanen i den korrekte skabelon. På 
den baggrund kan handleplanen ikke godkendes for nuværende.   
 
Handling 
Rikke giver besked til underviserne om de godkendte / ikke god-
kendte handplaner. 
Judith indkalder til et møde mellem underviser i KE538, Jacob 
Kongsted (sektionsleder på FKF) og ny professor på FKF i farma-
ceutisk fysisk kemi for at drøfte muligheder i KE538. 

 
6. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

a) Undervisningsprisen på SUND 2021 
Sagsfremstilling 
Der skal uddeles undervisningspris på Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet. De studerende i studienævnet skal indstille en un-
derviser fra farmaci til prisen. Herefter udvælger studienævnene 
på SUND fem undervisere, som indstilles til undervisningsprisen.  
 
Indstilling 
Studienævnet beslutter, hvem af de studerende, som er ansvarlig 
for indstillingen fra farmaci samt deltager ved udvælgelsesmødet 
den 29. marts 2021. 
 
Referat at punktet 
Det besluttes, at Caroline og Stephanie laver indstillingen på 
vegne af de studerende på farmaci.  
 
Handling 
Rikke videresender materialer.  
 

b) Festtaler til dimission 
Sagsfremstilling 
Til dimissionen den 2. juli 2021 skal der være en ekstern festtaler. 
Studienævnet opfordres til at komme med forslag til en festtaler.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter mulige kandidater til afholdes af festtalen. 
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Referat at punktet 
Erik Sandberg fra Orifarm.  
Forslag til mulige kandidater kan sendes på mail til Rikke.   

 
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: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Tilmelding til eksamen (1) 
• Afmelding af eksamen (1) 
• Afmelding af kursus (1) 
 
Afslag: 
• Ingen afslag 

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (2) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Tilmelding til eksamen (3) 

 
10. Eventuelt Ingen bemærkninger.  

 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


