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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendt.  
 
 
Referat godkendt.  

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Ingen bemærkninger.  
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

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

Sted  Campus, FKF møderum 

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 Asra Hakeem Al-Hassan  
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
  

Afbud fra  Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
Studerende Iben Højgaard Jensen 
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

b) Orientering fra studienævnsformand 
FKF er blevet opmærksom på, at der bruges alt for mange timer 
på D-VIP (ikke fastansatte undervisere). Der arbejdes på at finde 
en løsning, da eks. instruktorer ikke har brug for en forberedel-
sesfaktor 2,5, hvilket er en del af deres ansættelsesforhold.  
 
På bacheloruddannelsen er der en stor mængde af fagene, som 
har ekstern censur. Der kan arbejdes på, at denne andel mind-
skes. Dette tages op i studieledelsen.  
 
SDU RIO har forskellige tilbud til studerende, herunder kurser til 
studerende (både med og uden ECTS). Der kan være enkelte 
studerende, som kan finde det relevant. FKF samarbejder med 
SDU RIO om relevante tilbud til studerende. 
 
Ved farmacikurser på NAT vil man af forsigtighedshensyn (Co-
rona) anbefale de studerende at bære mundbind i laboratorier.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Ingen bemærkninger.  
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

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

a) Evaluering Drug transport & drug delivery systems E21 
Sagsfremstilling 
Der foreligger undervisningevaluering af Drug transport & drug 
delivery systems i E21.  
 
Se evaluering og handleplan her: https://eval.sdu.dk/questionna-
ire/59011/report  
 
Da der har været lavet en del ændringer i kurset på grund af Co-
rona, har underviser selv gennemført en evaluering samt lavet en 
supplerende handleplan for at følge op på alle handlepunkter fra 
E20.   
 
Bilag: 1 og 2.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evaluering og handleplan samt beslutter, 
om handleplanen kan godkendes. 
 
Referat af punktet 
Kurset har fået en god evaluering. Der har været flere bemærk-
ninger til, at alle forelæsninger har været afviklet online.  

https://eval.sdu.dk/questionnaire/59011/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/59011/report


 

 Side 3 

Det er et ønske fra de studerende, at underviser ligger optagelser 
af undervisningen på Itslearning, for at de studerende kan se un-
dervisnungen igen. Det kan være udforende for nogle stude-
rende, at forelæsninger udelukkende er online.  
Studienævnet kritiserer, at der har været forskelsbehandling i for-
bindelse med planlægning af tider til eksamen. Det kan ikke ac-
cepteres, at der laves forskelsbehandling for de studerende.  
Fremadrettet skal tovholder lave hele handleplanen med alle in-
formationer i EVAL-systemet.  
 
Handleplanen godkendes med ovenstående bemærkninger om 
eksamensplanlægning og udfyldelse af handleplan.   
 
Handling 
Rikke giver besked til fagansvarlig underviser.  

 
b) Dimittensundersøgelse 2020 

Sagsfremstilling 
Der foreligger dimittendundersøgelse fra studerende, som har 
færdiggjort uddannelsen i 2020. Studieledelsen har vurderet, at 
undersøgelsens resultateter ikke fordrer selvstædndige handle-
punkter.   
 
Bilag: 3 og 4.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter undersøgelsen og vurderer, hvorvidt der er 
handlepunkter til opfølgning.  
 
Referat af punktet 
Det kunne være interessant, hvis undersøgelsen kunne vise, hvil-
ken branche dimittenderne bliver ansat i – evt. offentlig eller pri-
vat sektor, hvis det skal være gældende for alle uddannelser.   
Studienævnet finder undersøgelsens resultater tilfredsstillende.  
Studienævnet godkender, at undersøgelsen ikke giver anledning 
til videre handling.  
 
Handling 
Rikke tager spørgsmål om ansættelsessted/branche med tilbage 
til kvalitetskonsulenterne på SUND-FAK.  
 

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

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

a) Intet til punktet 
 
 
 
 
 

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

a) Evalueringsplan BA 
Sagsfremstilling 
Jf. evalueringsplanen for bacheloruddannelsen skal 3. semester 
evalueres i E21.  
 
Bilag: 5  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter, om evalueringsplanen skal følges, eller an-
dre semestre også skal evalueres i E21.  
 
Referat af punktet 
Der er ikke nye kurser på 1. og 5. semester. Det besluttes derfor, 
at der evalueres efter evalueringsplanen – kun 3. semester i E21.  
 
Handling 
Judith udarbejder semesterevaluering til 3. semester. Evaluerin-
gen gennemføres i undervisningen i FA511.  
 

b) Tydeliggørelse af studienævnets arbejde med evalueringer 
Sagsfremstilling 
Det har tidligere været tydeligt i både studiemiljøundersøgelser 
og studiestartsundersøgelser, at det ikke er tydeligt for de stude-
rende, hvordan studienævnet arbejder med evalueringer.   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter, hvordan det gøres tydeligt for de stude-
rende, hvordan studienævnet arbejder med evalueringer.  
 
Referat af punktet 
Information til undervisere:  
Der kan laves et nyhedsbrev/årsrapport en gang om året til un-
dervisere og studerende, som opsummerer, hvad der sker i Stu-
dienævn for Farmaci.  
 
Information til studerende:  
Der kan laves ”åben dør”-arrangementer to gange årligt (evt. til 
semesterstart), hvor både studerende og undervisere kan komme 
forbi til dialog med studienævnet.  



 

 Side 5 

Der kan laves et bedre samarbejde med Foreningen for Farmaci-
studerende. De studerende oplever også foreningen er langt fra 
de studerendes dagligdag på studiet.  
Der kan udarbejdes en informationstekst på hjemmesiden om-
kring studienævnet og studienævnets arbejde.  
Det skal undersøges med undervisningsudvalget på NAT, om 
evalueringer fra bacheloruddannelsen kan offentliggøres på 
hjemmesiden.  
 
Handling 
Rikke laver en informationstekst til hjemmesiden.  
Judith går videre med opsamling på øvrige punkter.  
 

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 (3) 
• Udsættelse af fristen for at bestå førsteårsprøven (2) 
• Afmelding af fag (4) 
• Yderligere prøveforsøg (3) 
• Dispensation maksimal indskrivningstid (2) 
• Profilskifte (2) 
 
Afslag: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Ekstraordinær eksamen (1) 

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (3) 

 
9. Eventuelt  

 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


