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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendes.  
 
 
Referatet godkendes.  

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Ingen bemærkninger. 
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
• Valg til studienævn 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  13. oktober 2021. Kl. 13.00 – 15.00 

Sted  SUND, WP19, 3. sal – mølokale Hjernen 

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  Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Studieleder Anton Pottegård 
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

På NAT genopstiller Judith og Henrik til studienævnet.  
På SUND genopstiller Ulla, og Åsa Svenningsen vil gerne stille 
op for SUND.  
De studerende er også på valg til november. 
 

• Studieledelsen har besluttet, at der laves et fælles undervis-
ningsudvalg for SUND og NAT i stedet for SUUF og NUUF. 
 

c) Orientering fra studiekoordinator 
• Status på valgfag KA – Narrativ medicin: Studienævnet for de 

fem sundhedshedsfaglige kandidatuddannelser gennemgår alle 
deres valgfag til marts, hvor de også beslutter, om de faglige 
forudsætninger til valgfaget kan ændres, så kandidatstude-
rende på farmaci kan deltage i faget.  
 

d) Orientering fra studerende 
 

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

a) Evaluering hele kandidatuddannelsen F21 
Sagsfremstilling 
Der foreligger evaluering af hele kandidatuddannelsen F21 samt 
udarbejdet handleplan. 
 
Bilag: 1 og 2.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringen og handleplanen samt beslut-
ter, om sidstenævnte kan godkendes. 
 
Referat af punktet 
Overordnet er det en god evaluering, og de vigtigste punkter er 
medtaget i handleplanen.  
Overgang mellem bachelor og kandidat opleves problematisk for 
nogle studerende. Dette forventes at være væk, når SUND flytter 
ud til Campus. Dette punktet ønskes dog tilføjet i handleplanen. 
Handleplanen godkendes med ovenstående opmærksomheds-
punkt.  
 
Det tages med i den faglige intro, hvor de studerende kan booke 
grupperum på WP samt et link til de nuværende studerende på 
Itslearning.  
 
Handling 
Rikke giver besked til Anton om bemærkninger til handleplanen. 
Rikke giver besked til studerende om grupperum på WP. 
 



 

 Side 3 

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

a) Eksamensplan NAT E21 
Sagsfremstilling 
Eksamensplanen for ordinære eksaminer og reeksaminer ved vin-
tereksamensterminen 21/22 på er lagt – se eksamensdatoer for 
farmaci i bilaget.  
 
Bilag: 3.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter placeringen af eksaminer med henblik på 
godkendelse af eksamensplanen. 
 
Referat af punktet 
Det ønskes, at de to ekstraordinære eksaminer i SU519 og 
BB551 rykkes til tidligere i januar. Da der kan være overlap med 
reeksamen i KFTA. 
Eksamensplanen godkendes med ovenstående bemærkninger. 
 
Handling 
Rikke giver besked til NAT-FAK. 

 
6. Studieordninger, 

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

a) Ændring kursusbeskrivelse SU517 
Sagsfremstilling 
Fagbeskrivelsen for SU517 er opdateret under formål, indhold og 
undervisningsform. Ændringerne skal træde i kraft til F22.  
 
Se fagbeskrivelsen her: https://odin.sdu.dk/si-
tecore/?a=view&kode=FB14254 

Ændringerne kan ses ved at trykke på  i bunden af siden. 
Vælg herefter ”sammenligning pba bogstav” øverst på siden. 
Slettet tekst er angivet med rødt og tilføjet tekst er angivet med 
grønt.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om ændringerne 
kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
Studienævnet godkender ændringerne.  
 
Handling 
Rikke giver besked til NAT-FAK.  
 

b) Ændring af eksamensbestemmelse Støtteundervisning – 
Studieophold 
Sagsfremstilling 

https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB14254
https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB14254


 

 Side 4 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at stoppe studerende 
på studieopholdet, hvis de ikke består støtteundervisningen (80 
% tilstedeværelse, aktiv deltagelse og test i receptbekendtgørel-
sen). Men det er ikke fagligt forsvarligt, at de studerende gen-
nemfører den resterende del af studieopholdet uden at have be-
stået støtteundervisningen. Derfor vil de fagansvarlige gerne ind-
føre en reeksamen i støtteundervisningen, som ligger den sidste 
fredag i de to ugers støtteundervisning.  
 
Beskrivelse af reeksamem i støtteundervisning.  

• Prøveform: Kombineret prøve: 
• Beskrivelse: Mundtlig eksamen i hele pensum fra Støtteunder-

visningen samt test i Receptbekendtgørelsen. 
• Censur: Intern, en bedømmer 
• Bedømmelse: Bestået/ikke bestået. 
• Varighed: Recepttesten er 45 min. Mundtlig eksamen uden for-

beredelse 30 min. varighed.  
• Identifikation: Fulde navn 
• Hjælpemidler: Ingen hjælpemidler er tilladt.  
• Uddybende information: Reeksamen ligger den sidste fredag i 

Støtteundervisningen. Hvis reeksamen ikke bestås, afmeldes 
den studerende det resterende på Studieopholdet.  

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringen af reeksamen og beslutter, om 
ændringen kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
Studienævnet godkender reeksamensændringen.  
Ændringen træder i kraft fra F22.  
 
Handling 
Rikke opdaterer fagbeskrivelsen. 
 

c) Nyt valgfag KA (summerschool) 
Sagsfremstilling 
Studieledelsen har godkendt, at et nyt sommerkursus på SUND, 
kan ligge under Studienævn for Farmaci. Der er udarbejdet en 
fagbeskrivelse for faget.  
Valgfaget er relevant for både klinisk og teknologisk profil. Derud-
over kan andre kandidatstuderende på SUND deltage i faget.  
 
Bilag: 4. 

 
Indstilling 



 

 Side 5 

Studienævnet drøfter kursusbeskrivelsen og beslutter, om den 
kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
Studienævnet finder indholdet meget interessant.  
Hvis det ikke skal give overlap med støtteundervisningen, bliver 
det nødt til at ligge i de første uger af august.   
Studienævnet godkender fagbeskrivelsen.  
Sommerkurset udbydes første gang i august 2022.  
 
Handling 
Rikke opdaterer fagbeskrivelsen og giver besked til fagansvarlig.  
 

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

a) Intet til punktet 
 

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: 
• Yderligere prøveforsøg (2) 
• Afmelding kurser (1) 
• Udsættelse førsteårsprøven (6) 
• Særlige prøvevilkår (2) 
• Startmerit (1) 
 
Afslag: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Dispensation indgangskrav (3) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Startmerit (2) 

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Afmelding kurser (6) 

 
9. Eventuelt Ingen bemærkninger.  

 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


