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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 
• Der er blevet lavet en Erasmus-aftale med Oslo Universitet til at 

starte med, er det muligt for studerende på teknlogisk profil at 
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 Side 2 

lave ISA i Oslo. Der arbejdes også på en aftale med 
Braunschweig Universitet.  
Åsa anbefaler, at der kan arbejdes på en aftale med Uppsala Uni-
versitet, som har en god farmaciuddannelse. 

• Der afholdes dimission den 1. juli.  
 

b) Orientering fra studienævnsformand 
• Der er indkaldt til lærermøde på bacheloruddannelsen, hvor der 

skal drøftes sammenhæng på tværs på de enkelte semestre. 
• Nadia, som er undervisningsadjunkt på FKF, er gået på barsel. 

Christian, som har samarbejdet med Nadia i Farmaci grundkur-
sus, overtager Nadias undervisning og administrative opgaver i 
efteråret.  
  

c) Orientering fra studiekoordinator 
• Der er udsendt nyt hyrdebrev fra Syddansk Elite. Der er ikke 

kommet nye regler, men rektor gør opmærksom på, at disse stu-
derende kan have behov for at søge studienævnene om dispen-
sation.  
Det besluttes, at Judith sender informationen til undervisere for at 
gøre opmærksom på studerende fra Syddansk Elite, hvor det er 
relevant.   

• Den 15. juni var der frist for at sige ja/nej til plads på kandidatud-
dannelsen. 73 studerende har sagt ja til plads på KA farmaci. Der 
er fortsat 5 ledige pladser, og der åbnes nu op for ansøgning til 
de ledige pladser. Det er en lille stigning i forhold til de to seneste 
år, hvor optagetallet har været omkring 60 studerende.  
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

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

a) Intet til punktet 
 
 
 
 
 

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

a) Intet til punktet 
 
 
 

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

a) Intet til punktet 
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7. Øvrige sager (§ 18, 
stk. 4, nr 5) 

a) Semesterevaluering på bacheloruddannelsen 
Sagsfremstilling 
På bacheloruddannelsen har der ikke været praksis for at gen-
nemføre evaluering hvert semester. Der er i stedet evalueret efter 
evalueringsplanen (bilag 2).  
 
Bilag: 2.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter, om der skal indføres fast semesterevalue-
ring på bacheloruddannelsen.  
 
Referat af punktet 
Der er forskel på årgangene, og det kan være relevant at høre, 
hvad de enkelte årgange synes om kurserne.  
Svarprocenten bliver klart bedst, hvis der afsættes tid til at ud-
fylde evalueringen i undervisningen.  
 
Studienævnet giver opbakning til, at der gennemføres semester-
evaluering hvert semester. Endvidere besluttes det, at undervi-
serne skal lave handleplan hver gang.  
 

b) Nyt SUND og de studerende 
Sagsfremstilling 
Nyt SUND-projektgruppen vil gerne hjælpe med at klæde stude-
rende på til studielivet på campus ved at give mulighed for rele-
vant information om Nyt SUND.  
  
Derfor vil projektgruppen gerne have input til: 

• Hvad studerende gerne vil vide noget om ift. Nyt SUND? 
• Hvordan studerende gerne vil have det at vide?  
• Hvornår studerende gerne vil have det at vide? 

 
Ovenstående gøres ved at udfylde et spørgeskema – link findes i 
bilag 3.  
 
Bilag: 3.  
 
Indstilling 
Studienævnet udpeger en studerende, som er ansvarlig for at ud-
fylde spørgeskemaet – deadline 1. oktober.  
 
Referat af punktet 
Iben og Mads udfylder spørgeskemaet på vegne af farmaci. 
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c) Ny mødedato for studienævnsmøde i september og novem-
ber 

Sagsfremstilling 
Det er ikke muligt at afholde studienævnsmøderne på de plan-
lagte datoer i september og november – 7. september og 9. no-
vember 2022.  
 
Indstilling 
Studienævnet beslutter ny mødedato for møderne i september og 
november.  
 
Referat af punktet 
Mødet i september rykkes til den 5/9 kl. 13-16 på Campus.  
Mødet i oktober afholdes på SUND. 
Mødet i november rykkes til den 7/11 kl. 13-16 på Campus.  
Mødet i december rykkes til den 12/12 kl. 13-16 på SUND. 
 

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 (1) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Afmelding eksamen (1) 
• Udsættelses af afleveringsfrist (1) 
• Dispensation maksimal studietid (1) 
 
Afslag 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Afmelding eksamen (2) 
• Dispensation indgangskrav (1) 
• Merit (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Udsættelse af afleveringsfrist (2) 
• Særlige prøvevilkår (4) 
• Afmelding fag (1) 

 
9. Eventuelt Ingen bemærkninger. 

 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
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