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Punkter til drøftelser: 
1. Konstituering af 

studienævnet for 
2022 

Sagsfremstilling 
Der har været valg til studienævnene på SDU. Både VIP’er og 
studerende er valgt til Studienævn for Farmaci ved fredsvalg.  
 
Indstilling 
Studienævnet vælger sin formand og næstformand.   
 
Referat af punktet 
VIP’erne valgte Judith Kuntsche som formand.  
Valg til næstformand udskydes til næste møde, hvor alle stude-
rende er repræsenteret.  

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  13. januar 2022. Kl. 13.00 – 15.00 

Sted  Online - Zoom 

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) Marielouise Vogn Pedersen 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
  

Afbud fra  Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

2. Godkendelse af 
dagsorden 
 

3. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendes. 
 
 
Referatet godkendes.  

4. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Der er ikke lavet en officiel udmelding fra studieleder til stude-
rende omkring omlægning af eksamener, da det er kendt blandt 
de studerende, at der kan være omlægninger i forbindelse med 
Corona.  
Der er heller ikke lavet udmelding vedr. eksamenssnyd. Der kan 
evt. laves et input fra Anton med opmærksom på eksamensreg-
ler.  
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
Braunschweig Universitet er interesseret i at fortsætte og ud-
bygge Erasmus-aftalen med SDU blandet andet med være faste 
udvekslingsmuligheder til studerende på teknologisk profil på 
kandidatuddannelsen.  
 
Aftagerne fra de andre naturvidenskabelige uddannelser oplever, 
at de studerende har svært ved at fomulere deres kompetencer i 
jobansøgninger efter endt uddannelse. På NAT blev der igangsat 
en proces for at udvikle et ekstracurriculært forløb (uden ECTS), 
hvor de studerende reflekterer over deres kompetencer. Det er 
afhængigt af den enkelte uddannelse, hvordan forløbet sættes 
op, og hvor der er mest fokus. BMB laver et pilotforsøg i Itslear-
ning. Det forventes, at undervisningsudvalget og studienævnet 
kommer til at arbejde med det i det kommende år.  
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Marielouise er snart færdig på uddannelsen, derfor skal der an-
sættes en ny faglig vejleder på kandidatuddannelsen. Der afhol-
des samtaler den 19. januar. 
 
SUND har købt sig ind på en meritdatabase til registrering af me-
ritafgørelser fra fakultetets studienævn. På den måde bliver det 
mere tydeligt for alle parter, hvad der kan gives både start- og 
forhåndsmerit for. Det er et ønske fra studienævnet at både ba-
chelor- og kandidatfag på farmaci kommer med i databasen. 
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 



 

 Side 3 

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

a) Intet til punktet 
 
 
 
 
 

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

a) Status på omlagte eksaminer i januar  
Sagsfremstilling 
Den 17. december 2021 fik universiteterne en skrivelse fra mini-
steriet vedr. nye restriktioner i forhold til Corona. Her blev der op-
fordret til at omlægge eksamener i januar, så de afholdes virtuelt, 
hvor det er praktisk muligt.  
Der gives en orientering om de omlagte eksaminer på farmaci i ja-
nuar 2022.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at studienævnet tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat af punktet  
Flere studerende har meldt ind, at de synes, at der er for mange 
eksamener på farmaci, som kører fysisk på SDU i januar. Dette 
er ikke tilfældet, da kun 1-2 eksamener pr. semester afvikles fy-
sisk på SDU.  
Alle eksamener med hjælpemidler og mundtlige eksamener plan-
lægges med afvikling online. Eksamener uden hjælpemidler gen-
nemføres på SDU.  
 
Dispensationen til at afvikle eksamener online/omlægge eksamen 
er forlænget til og med februar 2022. 
Judith har lavet en oversigt over mulig omlægning af reeksame-
ner i februar og marts. 
 
Det opleves, at der er overlap mellem eksamen i Evidensbaseret 
lægemiddelanvendelse og biostatistik og Støtteundervisning i ja-
nuar. Dette vil være en udfordring for de studerende, som er star-
tet på uddannelsen pr. 1. februar. Det skal drøftes i undervis-
ningsudvalget, om det er muligt at planlægge eksamener uden 
koalission med støtteundervisningen. 
Rikke laver en opstilling over, hvor mange eksamener og stude-
rende, der bliver ramt af overlap i januar 2021 og januar 2022. 

 
7. Studieordninger, 

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

a) Intet til punktet  
 
 
 
 



 

 Side 4 

 

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

a) Intet til punktet 
 

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: 
• Profilskifte (1) 
• Afmelding eksamen (5) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (4) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 
• Afmelding eksamen (6) 

 
10. Eventuelt  

 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


