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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendt.  
 
 
Referatet godkendt.  

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Ingen bemærkninger.  
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  12. oktober 2022. Kl. 13.00 – 16.00 

Sted  Campus – mødelokalet på FKF 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Åsa Fex Svenningsen – Institut for Molekylær Medicin 
Lotte Rasmussen – IST – Klinisk farmakologi, Farmaci og Miljøme-
dicin  
Studerende Iben Højgaard Jensen 
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
Studerende Neval Özcan 
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Zahraa Muslem Al-Tewaj 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 
Gæst: Annette Bauer-Brandl 
 

Afbud fra  Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Faglig vejleder (SUND) Zahraa Muslem Al-Tewaj 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

b) Orientering fra studienævnsformand 
Der arbejdes på en revision af standardforretningsorden for råd 
og nævn på SDU, hvor studienævnsformand og -sekretær har 
haft mulighed for at give kommentarer.  

 
c) Orientering fra studiekoordinator 

Der er udskrevet valg på SDU – relevant for studerende i studie-
nævn. Der er frist for indsendelse af opstillingslister den 1. no-
vember og valg den 22. – 23. november.  
Der er lavet opslag vedr. valget til kandidatstuderende, Rikke 
sender også information til bachelorstuderende på 2. og 3. stu-
dieår.  
 

d) Orientering fra studerende 
De studerende har indsendt flere kommentarer til eksamenspla-
nen, som er sendt videre til NAT-FAK. 
 

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

a) Semesterevaluering bacheloruddannelsen F22 
Sagsfremstilling 
I foråret 2022 er der lavet semesterevaluering af 2., 4. og 6. se-
mester på bacheloruddannelsen. Der foreligger følgende handle-
planer:  
• FA503, Lægemiddelformulering og fremstilling B   
• FA507, Instrumentel farmaceutisk analyse 
• SU517, Fysiologi og farmakologi for farmaceuter – modul 2 
• SU519, Fysiologi og farmakologi for farmaceuter – modul 4 
• FY528, Fysik for farmaci og biologi (handleplan sendt til orien-

tering - hører under det naturvidenskabelige studienævn) 
 

Bilag findes på Sharepoint i mappen ”forår 2022” → ”bachelor” 
under ”Evalueringer og handleplaner”. 
Referat fra møde i SNUUF kan findes i mappen med mødebilag.  
  
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne og vurderer, om 
handleplanerne kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
Det er angivet i kursusbeskrivelsen for BMB528, at det ligger un-
der det naturvidenskabelige studienævn. Dette er ikke korrekt, da 
kurset kun er rettet mod farmacistuderende.  
 
2. semester: 
Der er lav svarprocent, da evalueringen udsendes i forbindelse 
med de studerendes førsteårsprojekt. Fremadrettet kan det læg-
ges i forbindelse med undervisningen i FA508.  
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Der er ny underviser i FY528, som har flere forslag til ændringer 
af kurset. Studienævnet giver opbakning til undervisers initiativer.  
Handleplan for FA508 er indkommet kort før mødet. Judith holder 
møde med underviserne – primært i forhold til sprog i eksamens-
opgaver og sammenhæng i undervisningen pga. mange forskel-
lige undervisere. Efterfølgende gives en tilbagemelding til studie-
nævnet.   
 
4. semester:  
De studerende oplever at være stressede over mange afleverin-
ger på semestret, og det kan være udfordrende, at mange kurser 
har lange lab.-dage. Derudover er der overlap mellem lab.-under-
visning og den løbende eksamen i SU517. Den løbende evalue-
ring i SU517 blev indført, da der var seks kurser på semestret, 
men nu er der kun fire. Studienævnet ønsker derfor, at eksamen i 
SU517 ændres til en eksamen i juni.  
Til januar afholdes der undervisningsmøde for underviserne på 
forårskurserne for at kunne planlægge, hvordan arbejdsbelastnin-
gen for de studerende fordeles bedst over semestret.  
 
De studerende finder SU517 meget stoftungt. På den baggrund 
vil underviser flytte nogle af forelæsningerne fra SU517 til SU520. 
Handleplanen for SU517 godkendes.  
 
Der er fortsat problemer med strukturen i FA507, hvilket de stu-
derende finder udfordrende. Der vil fremadrettet komme ny kur-
susansvarlig på kurset. Problemerne i evalueringen er imøde-
kommet i handleplanen.  
Handleplanen for FA507 godkendes.  
 
FA503 har fået en god evaluering, og de studerende oplever et 
forbedret udbytte af kurset. De studerende har ikke anvendt di-
skussionsgrupperne på Itslearning, hvor studerende kan stille 
spørgsmål og diskutere, og underviser kan deltage i debatten. 
Det er vigtigt, at der laves en mere differentieret feedback til de 
studerende. 
Der skal findes en god balance mellem online undervisning og 
undervisning med fysisk fremmøde.  
Det Naturvidenskabelige Fakultet opfordrer til fysisk undervisning, 
hvis undervisere vil gennemføre online undervisning, skal det 
godkendes af studienævnet. Studienævnet ønsker en opstilling 
for, hvordan kurset bliver gennemført henholdsvis fysisk og online 
i foråret 2023. 
Personlige kommentarer i handleplanen skal slettes.  
Handleplanen for FA503 godkendes med ovenstående bemærk-
ninger.  
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6. semester:  
Mange studerende prioriterer bachelorprojektet på 6. semester. 
På SUND holdes der fællesmøder for alle bachelorstuderende i 
løbet af semestret med fælles temaer. Dette kunne også give god 
mening på NAT. 
 
SU519 får en god evaluering, og der ændres fremadrettet i op-
bygningen af undervisningen fremadrettet. På sidste møde gav 
studienævnet opbakning til indførelse af obligatoriske e-timer.  
Handleplanen for SU519 godkendes.  
 
BB551 får bedre og bedre evalueringer.  
Handleplanen for BB551 godkendes.  
 
Handling  
Judith kontakter NAT-FAK i forhold til korrekt angivelse af studie-
nævn på BMB528.  
Judith giver tilbagemelding til studienævnet vedr. FA508. 
Rikke kontakter Stine i forhold revision af eksamen i SU517. 
Rikke giver besked til underviserne om godkendte handleplaner.  

 
b) Evaluering Human Health – august 2022 

Sagsfremstilling 
Sommerskolen Human Health blev gennemført første gang i au-
gust 2022. Der foreligger evaluering af faget samt fagansvarliges 
egen mundtlige evaluering med de studerende.  
 
Se evaluering her: https://eval.sdu.dk/questionnaire/70373/report  
Der skal ikke udarbejdes handleplan, da scoren er over 4. 
 
Bilag 2. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringsresultaterne. 
 
Handling  
Udskydes til næste møde.  
 

c) NAT’s fakultetsberetning 
Sagsfremstilling 
NAT’s uddannelsesberetning er sendt til høring i studienævnet. 
Udover studienævn for farmaci, vil den blive behandlet i det na-
turvidenskabelige studienævn, NAT’s ledelsesgruppe og NAT’s 
uddannelsesudvalg.  
 
Bilag 3. 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/70373/report
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Indstilling 
Studienævnet bedes forholde sig til handlingerne, hvor studie-
nævnet er sat på som ansvarlig. 
 
Referat af punktet 
Flere af initiativerne i uddannelsesberetningen er allerede indført 
på farmaci, og nogle vil følge fra efteråret 2023.  
Farmaci har flotte nøgletal og gennemførselstiden på bachelorud-
dannelsen er faldet markant.  
Studieledelsen og studienævnet har allerede arbejdet med de 
konkrete handlepunkter.  
 
Handling 
Judith laver udkast til svar fra studienævnet.  
 

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) Ændring af kursusbeskrivelser bachelor 
Sagsfremstilling 
Der er indsendt ændringer til følgende kursusbeskrivelser på ba-
cheloruddannelsen:  

• FA503, Lægemiddelformulering og fremstilling B (præci-
sering af reeksamensformen). 

• SU517, Fysiologi og farmakologi for farmaceuter – mo-
dul 2 (mindre indholdsændringer). 

• SU519, Fysiologi og farmakologi for farmaceuter – mo-
dul 4 (indførelse af forudsætningsprøve – besluttet på 
studienævnsmøde i september). 

 
Ændringerne vil træde i kraft fra foråret 2023. 
 
Til orientering behandler det naturvidenskabelige studienævn æn-
dringer på følgende kurser, som indgår på bacheloruddannelsen i 
farmaci:  

• BMB528, Mikrobiologi for farmaci 
• FF501, Førsteårsprojekt 
• KE505, Organisk kemi 

 
Se kursusændringerne her: https://odin.sdu.dk/si-
tecore/?a=view&kode=FB14254 
(tryk ind på det enkelte kursus – klik på ”øjet” nederst på siden – 
vælg ”sammenligning pba bogstav” øverst for at se ændringerne i 
kursusbeskrivelserne.)  

https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB14254
https://odin.sdu.dk/sitecore/?a=view&kode=FB14254
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Indstilling 
Studienævnet drøfter ændringerne til kursusbeskrivelserne med 
henblik på godkendelse.  
 
Referat af punktet 
Ændringerne i farmacikurserne godkendes, og ændringerne til 
kurserne under det naturvidenskabelige studienævn tages til efter-
retning.   
 
Handling  
Rikke giver besked til NAT-FAK. 
 

b) Godkendelse af nyt valgfag kandidat 
Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet udkast til nyt valgfag på kandidatuddannelsen til 
teknologisk profil – FA810, Farmaceutiske kvalitetssystemer. 
Valgfaget skal udbydes første gang i efteråret 2023.  
 
Bilag 4: FA810 kursusbeskrivelse 

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter indholdet i valgfaget og vurderer, hvorvidt 
det kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
Der gøres opmærksom på, at der undervises i GCP i Lægemid-
deludvikling og regulatorisk farmaci på 2. semester. Det er vigtigt 
at undgå overlap. 
Det vides endnu ikke, om der er ledige undervisere til at tage kur-
set allerede fra efteråret 2023.  
Kursusbeskrivelsen godkendes.  
 
Handling 
Judith indsender kursusbeskrivelsen til NAT-FAK.  
 

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

a) Fælles kodeks for adfærd 
Sagsfremstilling  
SDU fælles kodeks for adfærd er blevet endeligt godkendt i Di-
rektionen på SDU og sendes til orientering. Se kodeks i bilag 5.   
 
Indstilling 
Studienævnet tager det fælles kodeks til efterretning og drøfter, 
hvorvidt det kræver handling eller initiativer på farmaci.    
 
Referat af punktet 
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Studienævnet bakker op om kodekset og finder det vigtigt, at det 
implementeres for alle – både undervisere og studerende.  
Det er et ønske fra studienævnet, at de studerende gøres op-
mærksom på kodekset i forbindelse med udfyldelse af undervis-
ningsevaluering.  
 
Handling  
Judith indarbejder det i evalueringerne på bacheloruddannelsen 
Rikke giver besked til SUND-FAK i forhold til evalueringer på kan-
didatuddannelsen.  
 

b) Midtvejsevaluering – medbestemmelse og medinddragelse 
Sagsfremstilling 
I efteråret 2020 modtog studienævnet en høring over 10 anbefa-
linger om medbestemmelse og medinddragelse, som et udvalg 
nedsat af rektor havde formuleret. På baggrund af høringssva-
rene blev anbefalingerne rettet til og den 10. anbefaling omskre-
vet til en præambel. Der er således ni anbefalinger om medbe-
stemmelse og medinddragelse. Disse skal nu evalueres. 
 
Midtvejsevalueringen skal vise, hvordan anbefalingerne om med-
bestemmelse og medinddragelse lever i organisationen, og hvor 
der eventuelt bør gøres ekstra for at sikre implementeringen.  
 
Se anbefalingerne og plan for evaluering i bilag 6.  

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter de relevante anbefalinger for nævnet samt 
giver evt. input til evalueringsskemaet i bilag 7. 
 
Referat af punktet 
Kommunikationen vedr. valg på SDU er meget kompliceret. Og 
processen med at opstille til studienævnet (både studerende og 
VIP’er) er meget kompliceret.  
Uddannelse af ledere i medbestemmelse og medinddragelse – 
studienævnet finder det meget relevant.  
Vigtigt at kommunikationen til råd og nævn er fokuseret, og det er 
tydeligt, hvad der skal træffes beslutning om.  
Vigtigt at inddrage studienævn og gøre det transparant, når der 
laves større organisatoriske ændringer. 
 
Handling 
Rikke udfylder skemaet og sender svar retur til rektoratet.   
 

c) SUND’s forskningsstrategi 
Sagsfremstilling 
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SUND er pt. midt i en proces, der skal munde ud i en fælles 
forskningsstrategi, som kan lanceres i relation til ibrugtagning af 
NYT SUND. Arbejdet er foreløbigt mundet ud i en version 1.1 af 
mission, vision og ideer til framing af Indsatsområder. Det er 
SUND’s forskningsstrategigruppes store ønske, at invitere til in-
put fra jer med forventning om, at det vil kunne føre til en forbed-
ret version 2.0. Derfor er forskningsstrategigruppens første proto-
type på en forskningsstrategi fremsendt i høring.   
 
Bilag 8 og 9.   

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter, om der er kommentarer til visionen, missio-
nen eller indsatsområderne.  
 
Referat af punktet 
Strategien er meget tidligt i sin proces, og studienævnet har ikke 
bemærkninger til visionen, missionen eller indsatsområderne.  
Studienævnet vil gerne have den endelige strategi til orientering.   
 
Handling 
Rikke giver tilbagemelding til SUND-FAK 
 

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 eksamen (1) 
• Afmelding fag (1) 
• Yderligere prøveforsøg (6) 
• Førsteårsprøve (4) 
• Merit (2) 
 
Afslag 
• Yderligere prøveforsøg (4) 
• Udsættelse afleveringsfrist (1) 
• Merit (1) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (6) 
• Profilskifte (2) 
• Dispensation studieophold (1) 
• Afmelding fag (3) 
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9. Eventuelt Ingen bemærkninger.  
 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


