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Dataoversigt 

Baggrundsdata 

 Opgørelsesår: 2014 Opgørelsesår: 2015 Opgørelsesår: 2016  

Bestand seneste tre år  28 32 28 

Antal grader seneste tre år  4 6 19 

Antal udrejsende 

udveksling seneste tre år 

0 1 1 

 

Kvantitativt og kvalitativt datamateriale 

Kvantitativt 

datamateriale  

Evalueringsperiodens resultater Standarder for kvalitet 

Opgørel-

sesår: 

2014 

Opgørel-

sesår: 

2015 

Opgørel-

sesår: 

2016 

Optag seneste tre år i 

antal 

19 13 15 Optaget må ikke falde med 

mere end 10 % over en 3-årig 

periode ved de gældende 

adgangskrav. 

Frafald seneste tre år i 

procent (og antal i 

parentes) 

0 %  

(0) 

0 %  

(0) 

0 %  

(0) 

Frafaldet må ikke være over 

gennemsnittet af de seneste 

tre års landsgennemsnit for 

hovedområdet. Snit af 

naturvidenskab seneste 3 år = 

11 % 

Gennemførelse, ECTS-

point pr. studerende pr. 

år seneste tre år  

39,7 52,0 64,5 Studerende på SUND skal 

gennemsnitligt bestå 53 

ECTS pr. år. 

Gennemførelse, 

normeret tid seneste tre 

år i procent (og antal i 

parentes) 

50 %  

(1) 

50 %  

(5) 

20 %  

(1) 

Andelen af en årgang, der 

gennemfører på normeret tid, 

må ikke være under 60 %. 

Andelen af en årgang, der 

gennemfører på normeret tid, 

må samlet set ikke være 

faldet de sidste tre år. 

Gennemførelse, 

normeret tid + et år 

seneste tre år i procent 

(og antal i parentes) 

100 %  

(2) 

100 % 

(10) 

100 %  

(5) 

Andelen af en årgang, der 

gennemfører på normeret tid 

+ et år, må ikke være under 

85 %. Andelen af en årgang, 

der gennemfører på normeret 
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tid + et år, må samlet set ikke 

være faldet de sidste tre år. 

Antal optagne 

internationale studerende 

på kandidatuddannelsen 

(full degree) seneste tre 

år  

4 

(21,1 %) 

9 

(69,2 %) 

9 

(60 %) 

Optaget fra ikke-nordiske 

lande skal mindst udgøre 20 

%. 

ViP/DViP-ratio, 

årsværk, seneste år 

  31,4 
VIP/DVIP-ratioen må ikke 

være mere end 25 % under 

landsgennemsnittet.  

Landsgennemsnit = 2,8 

(2015) 

Stud./ViP-ratio, årsværk, 

seneste år  

  10,1 Ratioen må ikke være over 

50. 

Ledighedsstatistik 

seneste tre år i procent 

(og antal dimittender i 

parentes) 

Dimis-

sionsår: 

2012 

Dimis-

sionsår: 

2013 

Dimis-

sionsår: 

2014 

Ledighedsgraden må ikke 

være over gennemsnittet af 

landsgennemsnittet for 

hovedområdet de seneste tre 

år. 

Uddannelserne på det 

sundhedsvidenskabelige 

hovedområde sammenlignes 

med landsgennemsnittet uden 

medicinske dimittender, mens 

Medicinuddannelsen 

sammenlignes med 

landsgennemsnittet for de 

danske medicinuddannelser. 

Landsgennemsnit de seneste 

3 år for naturvidenskab = 7,6 

% 

Ingen data Antal 

dimit-

tender: 31 

 

Antal 

dimit-

tender: 42 

Kvalitativt 

datamateriale  

Evalueringsperiodens resultater Standarder for kvalitet 

Studiestart – hele 

evalueringsperioden 

(seks år) 

Fra 2014 har SUND gennemført et 

intensivt, ugelangt 

introduktionskursus rettet mod såvel 

internationale som danske studerende 

KA – engelsksprogede 

uddannelser: Et ugelangt 

introduktionskursus rettet 

mod såvel internationale som 

                                                 

 

1 Der findes ikke data for ledighedsstatistik i 2013 og 2014, da data er blændet for grupper under 5 personer. 

Studieledelsen bemærker dog, at de seks dimittender som har besvaret dimittendundersøgelsen alle er i beskæftigelse. 

2 Jf. fodnote ovenfor. 
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på fakultetets engelsksprogede 

kandidatuddannelser. Programmet 

planlægges i samarbejde med 

studieleder og andetårsstuderende. 

Forløbet har bl.a. fokus på formelle 

rammer som fx uddannelsesstruktur 

og undervisningsformer, og dertil får 

de studerende en introduktion til (i) 

at bo i Danmark og (ii) til det 

konkrete MSc studium på SUND, 

herunder det internationale 

studiemiljø og Internationalisation at 

Home.  

For at støtte det internationale 

studiemiljø arrangerer en gruppe 

studentermentorer desuden kulturelle 

arrangementer i løbet af det første 

semester. 

danske studerende. Der er 

bl.a. fokus på 

uddannelsesstruktur og 

undervisningsformer. 

Derudover har kurset fokus 

på introduktion til (i) at bo i 

Danmark og (ii) til det 

konkrete MSc studium på 

SUND, herunder det 

internationale studiemiljø og 

Internationalisation at Home. 

 

Internationalisering - 

hele evalueringsperioden 

(seks år) 

Den engelsksprogede 

kandidatuddannelse i medicinalkemi 

omfatter en række obligatoriske og 

valgfri kurser, som alle afholdes på 

engelsk. Hjemmesider og materialer 

om uddannelsen såvel som 

studieordningen og 

kursusbeskrivelserne er på engelsk, 

ligesom undervisnings- og 

studiemiljøet foregår på engelsk. 

Alle undervisere tilbydes mulighed 

for at opnå certificering af 

universitetsunderviseres 

engelsksproglige færdigheder hos 

CIP3. Nogle undervisere er allerede 

certificeret, og certificering sker efter 

en vurdering af behov og ønsker. 

Uddannelsen optager studerende fra 

såvel Danmark, EU og ikke-EU 

lande. 

Uddannelser skal planlægges 

således at såvel mulighed for 

udenlandsophold for danske 

studerende og modtagelse af 

udenlandske studerende 

tilgodeses, ved at: 

 Have tilstrækkeligt udbud 

af engelsksprogede kurser 

(inkl. sommerskoler) 

 Sikre de sproglige 

kompetencer hos 

undervisere. 

 Der forefindes 

undervisnings- og 

informationsmateriale på 

engelsk 

Studieordningen rummer et 

mobilitetsvindue for 

udrejsende studerende. 

                                                 

 

3 Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP): http://cip.ku.dk/  

http://cip.ku.dk/


Uddannelsesevaluering Medicinal Chemistry 

6 

 

 

KA i Medicinalkemi er en del af et 

’double-degree’-program i 

samarbejde med Vreije Universitet i 

Amsterdam, og studerende kan 

således læse i udlandet på deres 

andet studieår. 

KA i medicinalkemi har et 

mobilitetsvindue, som åbner 

mulighed for at tage på udveksling 

både i efterårs- og forårssemestret på 

andet studieår. 

 

Analyse 

Status for uddannelsen  

Status for uddannelsen baseret på analyse af kvantitativt og kvalitativt datamateriale 

Kvantitativ analyse: 

Uddannelsesledelsen bemærker, at uddannelsen ligger inden for de fastsatte standarder fsva. 

punkterne: frafald, gennemførelse, ECTS point pr. studerende pr. år, gennemførelse normeret tid 

+ et år, internationalt optag og Stud/VIP og VIP/D-VIP-ratio. Uddannelsesledelsen finder 

anledning til at rette opmærksomheden på følgende: 

 

Optag  

Uddannelsesledelsen bemærker, at optaget på uddannelsen har været svingende og med et fald 

fra 2014 til 2015 efterfulgt af en mindre stigning i 2016. Faldet i 2015 skyldes et lavere antal 

ansøgere og dermed færre optagne studerende. I 2016 steg begge tal dog igen, og tendensen ser 

ud til at fortsætte i 2017, hvor uddannelsen har haft det hidtil største antal ansøgere. 

Studieledelsen ser positivt på denne udvikling, men ser stadig et behov for at tiltrække endnu 

flere kvalificerede ansøgere, ikke mindst fra Danmark. 

 

Frafald  

Uddannelsen ligger inden for standarden, idet der ikke har været noget frafald i perioden.  
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Gennemførelse (ECTS-point pr. studerende pr. semester de seneste tre år)  

Uddannelsen lå i 2014 og 2015 under de fastsatte standarder, men uddannelsesledelsen noterer 

sig, at der i perioden er sket en kraftig forbedring og at uddannelsen i 2016 ligger fornemt over 

de fastsatte normer.  

 

Gennemførelse (normeret tid) og gennemførelse (normeret tid plus et år)  

Gennemførelsen på normeret tid ligger under standarden. Uddannelsesledelsen noterer sig med 

tilfredshed, at den samlede gennemførelse på normeret tid plus et år er på 100 % for hele 

perioden. 

 

Kvalitativ analyse: 

 

- Internationalisering 

Uddannelsen lever op til fakultetets standarder ang. internationalisering. 

 

- Censorformandsskabsberetning 

De seneste to beretninger fra censorformandsskabet, som er fra perioden 2014-2015 og 2015-

2016, giver ikke anledning til kommentarer. 

 

- Undervisningsevaluering og beståelsesprocenter 

Undervisningsevalueringerne viser, at de studerende generelt er tilfredse med uddannelsen. Hvis 

der er kritik af undervisningen eller kursernes indhold, følger studieledelsen op på det i 

samarbejde med den kursusansvarlige. Der har været et problem med overlap i blok- og 

skemaplacering af to kurser. Dette forårsagede problemer for nogle få studerendes gennemførsel, 

men studieledelsen assisterede de studerende og de kursusansvarlige med at løse problemerne og 

har foranlediget flytning til en ny skemaplacering. Beståelsesprocenterne er derudover glimrende.  

 

- Dialog med Aftagerpanelet ved School of Pharmaceutical Sciences 
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Kandidatuddannelsen i Medicinalkemi hører under aftagerpanelet for de farmaceutiske bachelor- 

og kandidatuddannelser,4 der mødes ca. to gange om året. Panelet består p.t. af 15 medlemmer, 

der tilsammen repræsenterer det farmaceutiske arbejdsmarked. Medlemmer fremgår af 

hjemmesiden. 

Ved mødet med aftagerpanelet i august 2016 blev kandidatuddannelsen i medicinalkemi 

behandlet på et separat punkt. Uddannelsesledelsen fremlagde planer for uddannelsen, herunder 

initiativer til at øge optaget på uddannelsen. Der blev fremhævet eksempler på de 

uddannelsesinstitutioner, hvor det kunne være relevant at rekruttere kvalificerede internationale 

studerende fra, blandt andet fra universiteter i Skotland. Desuden vil det være oplagt at øge 

optaget af danske studerende bl.a. fra KU-SCIENCE, Aarhus, SDU og DTU.  

Aftagerpanelet er bredt sammensat, og de medlemmer som repræsenterer uddannelsens aftagere 

finder uddannelsen relevant. De ønskede at bidrage med ideer til at øge rekrutteringen på 

uddannelsen. Der kom bl.a. forslag om at benytte de sociale medier til rekruttering. Det blev også 

bemærket, at for at tiltrække bachelordimittender fra andre danske universiteter til 

medicinalkemiuddannelsen i København bør der i rekrutteringsøjemed lægges vægt på, at 

studiestedet bringer de studerende tættere på aftagerne, som for størstedelen befinder sig i 

hovedstadsområdet og Medicon Valley. 

 

- Dialog med dimittender 

Der blev offentliggjort en dimittendundersøgelse i maj 2017 baseret på data indsamlet i 

slutningen af 2016. Seks ud af de fjorten inviterede dimittender har besvaret undersøgelsen.  

Med en meget lille population og en samlet svarprocent på 43 % må alle konklusioner tages med 

et vist forbehold. Studieledelsen bemærker især følgende observationer:  

Dimittenderne er hurtigt i job  

Alle kandidatdimittenderne i undersøgelsen er i beskæftigelse. Halvdelen af respondenterne er i 

arbejde, mens den anden halvdel er ph.d.-studerende. To ud af tre dimittender er fastansatte og 

den sidste er ansat i et vikariat. Dimittenderne kommer relativt hurtigt i job. Fire ud af seks 

dimittender har sikret sig et job, før de er færdige med kandidatuddannelsen, mens resten er i 

beskæftigelse inden for et år efter dimission.  

                                                 

 

4 http://sund.ku.dk/om-sund/uddannelseskvalitet/aftagerpaneler/bachelor-ogkandidatuddannelser-paa-sps/ 

http://sund.ku.dk/om-sund/uddannelseskvalitet/aftagerpaneler/bachelor-ogkandidatuddannelser-paa-sps/
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Der er en høj overgangsfrekvens til ph.d.-uddannelsen og dimittenderne oplever, at de har 

bredere jobmuligheder end forventet 

Medicinalkemi-uddannelsen opfattes typisk som et springbræt til en forskerkarriere. Derfor er det 

interessant, at det kun er halvdelen af dimittenderne, der er i gang med en ph.d.-uddannelse, mens 

de øvrige er blevet ansat i lægemiddelindustrien uden forudgående forskeruddannelse. 

Studieledelsen vil fremover i højere grad profilere uddannelsens brede jobmuligheder.  

 

Jobportal og kontakter på uddannelsen spiller en væsentlig rolle for dimittendernes jobsituation 

og stærke akademiske kompetencer har betydning for det første job 

 

Dimittenderne fremhæver følgende fem ting ved uddannelsen som de bedste:  

1) Gode undervisere  

2) Gode muligheder for forskning og publicering  

3) Gode muligheder for specialisering  

4) Fokus på det praktiske arbejde i laboratoriet  

5) Gode muligheder for samarbejde, også på tværs af fagligheder  

 

De tre ting, der med fordel kan forbedres ved kandidatuddannelsen i medicinalkemi  

Adspurgt om hvilke ting ved uddannelsen, der med fordel kan forbedres, fremhæver dimittender-

ne især viden om karrieremulighederne samt en bedre introduktion til internationale studerende 

om deadlines samt øget integration mellem danske og internationale studerende. Mht. det sidste 

punkt, introduktion og integration, er der efter respondenternes egen studiestart indført en Intro-

uge for såvel internationale som danske studerende. Mht. det første arbejder studieledelsen fortsat 

med at informere de studerende om karrieremuligheder og øge deres muligheder for netværk og 

karrieremuligheder. Bl.a. bliver de inviteret til at deltage i innovations- og 

entrepreneurworkshoppen PCAP.  

 

Studieledelsen er tilfreds med konklusionerne af undersøgelsen, som – ud over en øget indsats 

for at informere om karrieremuligheder og en ændret profilering af dimittendernes 

karrieremuligheder - ikke giver anledning til ændringer i uddannelsen.  
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- Kompetencematrix 

Udarbejdelsen af kompetencematrix har givet anledning til en skærpelse af uddannelsens 

kompetenceprofil. Skærpelsen har ikke haft indholdsmæssige konsekvenser for uddannelsens 

målbeskrivelser og har udelukkende haft til formål at klargøre, hvordan kompetenceprofilen lever 

op til kravene i den nationale kvalifikationsramme. Som kompetencematricen viser, lever 

studieordningens kompetenceprofil op til den relevante typebeskrivelse i Kvalifikationsrammen. 

Ligeledes understøttes kompetenceprofilen af de konstituerende studieaktiviteters 

målbeskrivelser. 

 

- Forskningsmatrix 

Forskningsmatricen viser, at de kursusansvarlige og alle centrale undervisere er aktive forskere 

inden for områder, de underviser i. Dette støtter uddannelsesledelsens vurdering af, at 

undervisningen har en høj grad af forskningsbasering. 

 

 

Status for opfølgningsplaner 

Status for opfølgningsplaner for den seneste uddannelsesevaluering etc. 

Da det er første gang, uddannelsen gennemfører en uddannelsesevaluering, foreligger der ikke en 

opfølgningsplan fra en tidligere uddannelsesevaluering. 

I de to sidste uddannelsesredegørelser er det beskrevet, at nogle af de vigtigste udfordringer 

uddannelsen har, er at øge rekrutteringen. Uddannelsesledelsen har igangsat en række tiltag med 

det formål at øge optaget.  

Fra Uddannelsesredegørelsen for 2014-2015 kan fremhæves etableringen af en ny profil, 

"Radiopharmaceutical Chemistry", som ikke udbydes andre steder i Danmark og som 

uddannelsesledelsen forventer vil bidrage til en bedre integration mellem de farmaceutiske 

uddannelser og udvalgte kliniske områder.  

Uddannelsesledelsen har endvidere haft fokus på synliggørelse af uddannelsen mhp. at øge 

rekrutteringen. Det primære initiativ i denne periode var indmeldingen af MSc Medicinal 

Chemistry som en ud af seks Pilotuddannelser, som deltog i et KU-projekt om øget international 

rekruttering i samarbejde med Timothy Rogers “Proposal: The development of Masters 

programme-specific international student marketing and recruitment plans: Pilot phase”.  

Projektet blev udmøntet i en rapport med en række anbefalinger, som International Relations på 

SUND har forholdt sig til i samråd med studieledelsen. Flere af de foreslåede 

markedsføringstiltag er allerede iværksat på SUND, mens andre, mere ressourcekrævende og 
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omkostningstunge tiltag ikke kan gennemføres med de nuværende midler og ressourcer. Et af 

tiltagene er at være mere synlig og aktiv på sociale medier, hvilket uddannelsen igangsætter i 

efteråret 2017. 

Fra Uddannelsesredegørelsen for 2015-2016 kan fremhæves yderligere tiltag til at øge optaget på 

uddannelsen og skabe en uddannelse med sin egen identitet.  

Uddannelsesledelsen har også haft fokus på synliggørelse af uddannelsen overfor danske 

studerende; bl.a. ved at reklamere for uddannelsestilbuddet for de studerende på et KU-

SCIENCE. Det er vanskeligt at vurdere effekten af enkelttiltag, men optaget af studerende fra 

danske universiteter var tre i 2015 og blev øget til syv i 2016, hvoraf de fleste kom fra KU-

SCIENCE. Endelig har uddannelsesledelsen deltaget i Åbent Hus-arrangementerne på SUND. 

Uddannelsesledelsen har endvidere arbejdet med forskellige tiltag ift. at skabe integration og øget 

rekruttering fra Bacheloruddannelsen i farmaci, idet man vurderer, at der et godt potentiale i at 

rekruttere fra PharmaSchool. 

Visioner og fremtidsperspektiver 

Visioner og fremtidsperspektiver for uddannelsen, herunder opfølgningsplan 

Uddannelsesledelsens primære fokus vil fremover fortsat være at øge synligheden af 

kandidatuddannelsen i medicinalkemi som en kandidatuddannelse med en skarp profil og en 

stærk identitet. Uddannelsesledelsen anser kandidatuddannelsen i medicinalkemi som elitær, da 

den kræver et omfattende kendskab til det kemiske fagområde, inklusiv organisk kemi og syntese 

på højt niveau, samtidig med biokemiske, biologiske og farmakologiske kompetencer. Netop 

dette fundament er unikt for uddannelsen og giver et godt grundlag for en uddannelse, der kan 

producere kandidater med de kvalifikationer, som aftagergrupperne ønsker. 

Som en international kandidatuddannelse er den internationale rekruttering et centralt punkt for 

uddannelsen. Uddannelsesledelsen ønsker at tiltrække kandidater fra både non-EU og fra EU. 

Antallet af stipendier til internationale studerende er uden for uddannelsesledelsens indflydelse, 

men for at give flere kvalificerede studerende mulighed for at komme ind på uddannelsen har 

uddannelsesledelsen besluttet at opsplitte statsstipendier til to halve stipendier dækkende fri 

tuition fee (TFW stipendier), hvilket giver det flere studerende mulighed for at komme ind på 

uddannelsen. Med hensyn til rekruttering fra EU-landene inkl. Storbritannien, så vil vi synliggøre 

uddannelsen gennem konkrete initiativer, såsom besøg på udvalgte uddannelsesinstitutioner. 

Uddannelsesledelsen har særlig interesse i Holland (Leiden University) og i Skotland (University 

of Glasgow og andre universiteter i Skotland med medicinalkemiske uddannelser), hvor de 

studerende har fri adgang til bacheloruddannelserne, men hvor der ligger tuition fee på 

kandidatuddannelserne.  

Endelig ønsker uddannelsesledelsen fortsat at stabilisere eller øge optaget af danske studerende, 

da de har en identitetsskabende funktion på uddannelsen.  

Studieledelsen vil følge anbefalingerne fra aftagerpanelet og dertil fortsætte de rekrutteringstiltag 

som er nævnt under afsnittet om opfølgning, og inddrage nuværende og tidligere studerende til at 

bidrage med input og som ambassadører for uddannelsen. 
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Eksterne eksperter 

Inddragelse af eksterne eksperter 

 

Følgende eksterne eksperter har været inddraget: 

1. Kasper Langgaard, stud. scient. BSc i Medicinalkemi fra Aarhus Universitet. Studerende 

ved kandidatuddannelsen i medicinalkemi ved Aarhus Universitet. Deltager i egenskab 

af: Studerende fra beslægtet uddannelse. 

2. Benny Bang Andersen, MSc (pharm), MSc (chemistry), PhD.  Chief Scientist at H. 

Lundbeck A/S. Adjunct Professor in Medicinal Chemistry, Department of Drug Design 

and Pharmacology, University of Copenhagen. Deltager i egenskab af: Aftager- og 

kernefaglig ekspert med særlig viden om alle uddannelsens tre specialiseringer. 

3. Alexander N. Zelikin, lektor, ph.d. Kemisk Institut ved Aarhus Universitet og 

kursusansvarlig for kurset medicinalkemi samme sted. Deltager i egenskab af: 

Kernefaglig ekspert med ekspertise inden for forskning i polymerbaseret medicinalkemi. 

Har særlig viden om studenteraktiverende undervisningsmetoder og undervisning i 

medicinalkemi på kandidatniveau. 

 

De eksterne eksperter holdt møde med repræsentanter for studieledelse, undervisere og 

studerende d. 16. juni 2017: 

 

Deltagere:  
Eksterne eksperter:  Benny Bang-Andersen, Senior Director, Lundbeck 

Alexander N. Zelikin, lektor, AU5 

Kasper Langgaard, stud. scient i KA i medicinalkemi, AU 

Studerende:  Kathleen Mary Coyle, studerende 

Marie Emilie Leiticia Hovah, studerende 

    Jacob Sørensen, studerende 

Studieledelse: John Nielsen, studieleder, professor, ILF6 

Susan Weng Larsen, studienævnsformand, lektor, IF7 

Helle S. Waagepetersen, Head of Teaching, professor, ILF 

VIP:   Lars Olsen, lektor, ILF 

Jørn Bolstad Christensen, lektor, Kemisk Institut, SCIENCE 

                                                 

 

5 Aarhus Universitet 

6 Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, SUND 

7 Institut for Farmaci, SUND 
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SUND Fakultetsledelse: Hans Henrik Saxild, prodekan for uddannelse 

TAP:  Maria Novrup, akkrediteringsmedarbejder 

 

Materiale, som indgår i uddannelsesevalueringen og blev tilsendt de eksterne 
eksperter på forhånd: 

 Udkast til uddannelsesevaluering med følgende bilag: 
o Kompetencematrix (m. kompetenceprofil) 
o Forskningsmatrix 
o Dimittendrapport 
o Studieordning  

 

Opsummering fra mødet og de eksterne eksperters anbefalinger: 

De eksterne eksperter fandt overordnet set, at uddannelsesevalueringen viser, at 

uddannelsen indholdsmæssigt er velfungerende, men at den har nogle problemer 

med rekruttering, profilering og identitetsskabelse i forhold til potentielle og 

eksisterende studerende. Eksperterne havde derfor fokus på at drøfte disse emner. 

De eksterne eksperter havde få kommentarer til selve uddannelsesevalueringen og 

bilagene.  

 

De eksterne eksperters anbefalinger: 

 De eksterne eksperter påpegede, at uddannelsen er tværfaglig og spænder over 
såvel hardcore syntesekemi, farmakologi, medicinalkemi og biopharmaceuticals, 
men at dette ikke er tydeligt nok i hverken kompetenceprofilen eller i det skriftlige 

informationsmateriale om uddannelsen, som har en klar vægt på kemi. Den 
tværfaglige profil skal skrives frem. 

 To af de tre eksterne eksperter fandt i tillæg til ovenfor, at uddannelsen også 
indholdsmæssigt bør vægte farmaceutisk relevante discipliner højere for at opnå en 
fornuftig balance mellem fagområderne.  

 De eksterne eksperter anbefalede at gøre uddannelsens obligatoriske kursus i 
”Heterocyclic Chemistry” til et valgfag. 

 Uddannelsens profil bør skærpes. Det er ikke klart for potentielle ansøgere, hvad der 
er det attraktive ved at læse medicinalkemi frem for andre mulige 
kandidatuddannelser; særligt kemi med specialisering i organisk syntese. 

 Uddannelsen bør samtidig arbejde for at skabe en stærkere identitet for de 

studerende, som allerede er på uddannelsen.  

 De eksterne eksperter fandt, at uddannelsen er dygtig til at tiltrække udenlandske 
studerende, men har en udfordring med at tiltrække danske studerende. Derfor bør 
der være fokus på rekruttering fra Danmark. 
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Bilag 1: Forskningsmatrix for KA i medicinalkemi  

Hvis der er flere navne ud for et kursus, er den først nævnte forsker kursusansvarlig. 

Uddannelsens 
konstituerende 
studieaktiviteter 

Kursusansvarlige og 
centrale undervisere 
på de konstituerende 
studieaktiviteter  

Forskningsgruppe/-
områder 

Institut 

1. Reactions and 
Synthesis in 
Medicinal 
Chemistry 
 

Lektor Jørn Bolstad 
Christensen 

Chemical Biology/ 
Medicinalkemi inkl. 
antibiotika, organisk 
syntese, sensorer og 
flow-kemi 

Kemisk Institut 

(SCIENCE) 

2. Medicinal and 
Biostructural 
Chemistry 

Professor Michael 
Gajhede 
(Kursusansvarlig) 

Biostructural Research/ 
Biostructural Research 
and Medicinal Chemistry 

Institut for 

Lægemiddeldesign 

og Farmakologi – 

ILF (SUND) 

Lektor Linda Maria 
Haugaard Kedström 

Medicinal Chemistry 
Research/ Medicinal 
Chemistry Research and 
Chemical Biology 

ILF (SUND) 

Professor Kristian 
Strømgaard 

Medicinal Chemistry 
Research/ Medicinal 
Chemistry Research and 
Chemical Biology 

ILF (SUND) 

3. Structural and 
Computational 
Medicinal 
Chemistry 

Lektor Lars Olsen 
(Kursusansvarlig) 

Biostructural Research/ 
Computational Medicinal 
Chemistry 

ILF (SUND) 

Lektor Karla Andrea 
Frydenvang 

Biostructural Research/ 

Biostructural Research  
and X-Ray 
crystallographic studies 

ILF (SUND) 

4. Heterocyclic 
Chemistry 

Professor Mogens 
Brøndsted Nielsen 

Organic Chemistry/ 
Synthetic Organic 
Chemistry, Heterocyclic 
and Supramolecular 
Chemistry 

Kemisk Institut 

(SCIENCE) 

5. Biopharmaceutic
als: Design and 
Modification of 

Lektor Henrik Franzyk 
(Kursusansvarlig) 

Natural Products and 
Peptides/Bioorganic 
chemistry, design and 

ILF (SUND) 
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Biomacromolecul
es 

modification of peptides 
and biomacromolecules 

Professor Kristian 
Strømgaard 

Medicinal Chemistry 
Research/Medicinal 
Chemistry Research and 
Chemical Biology 

ILF (SUND) 

Professor Knud J. 
Jensen 

Chemical Biology/ 
Chemical biology, 
medicinal chemistry and 
nanomedicine, synthetic 
bioorganic chemistry 
including peptides, 
protein, carbohydrate 
and biomacromolecules 

Kemisk Institut 

(SCIENCE) 

6. Master’s project Lektor Susan Weng 
Larsen (Studienævns-
formand) 

Pharmaceutical Design 
and Drug Delivery/ 
Parenteral depot design 
and development, in 
vitro release testing and 
pharmaceutical 
preformulation 

Institut for Farmaci 

(SUND) 

ViP fra SUND eller 
SCIENCE*  

  

* The thesis supervisor and therefore also course responsible should be employed as scientific 
staff as lecturer, associate professor or professor level at the Faculty of Health and Medical 
Sciences in accordance to the current guidelines for thesis supervision at the Faculty and the 
current guidelines for interfaculty thesis writing. Due to an interfaculty study agreement at the 
Master of Medicinal Chemistry the thesis supervisor can also be scientific staff employed at the 
Department of Chemistry, Science. 

Liste over konstituerende studieaktiviteter: 

Compulsory courses 1. Reactions and Synthesis in Medicinal Chemistry 

2. Medicinal and Biostructural Chemistry 

3. Structural and Computational Medicinal Chemistry 

4. Heterocyclic Chemistry 

5. Biopharmaceuticals: Chemical Design & Modification of 
Biomacromolecules 

Master’s project 6. Master’s project  
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Bilag 2: Kompetencematrix for KA i medicinalkemi 

 I første kolonne indsættes den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen, jf. Akkrediteringsbekendtgørelsen. 

 I anden kolonne indsættes uddannelsens kompetenceprofil. 

 I tredje kolonne indsættes i anden række titlen på de konstituerede studieaktiviteter. I rækkerne nedenfor markeres det (sæt x), hvis 

studieaktivitetens målbeskrivelse bidrager til opfyldelse af kompetenceprofilens pinde. 

 Alle pinde i kompetenceprofilen skal være dækket ind af mindst en studieaktivitets målbeskrivelse. 

 

Kvalifikations-ramme Kompetenceprofil De konstituerede 

studieaktiviteters 

målbeskrivelser. 

Kursus nr. 

  1 2 3 4 5 6 

Viden The holder of an MSc in Medicinal Chemistry has acquired knowledge 

about: 

      

Skal inden for et eller flere 

fagområder have viden, som 

på udvalgte områder er 

baseret på højeste 

internationale forskning 

inden for et fagområde. 

 

The rational basis for design and development of drugs.  

 

X 

 

X  

 

X X 

 New and effective methods of synthesis for incorporation or transformation of the 

most important functional groups. 

X   X  I* 

The relationship between molecular structure and biological activity at the 

molecular level, including comprehensive knowledge of the importance of 

steric, stereochemical, conformational and electrostatic factors. 

 X X  X  

Structural chemical methods that can be used in the rational design of drugs. X X X   X 

Solid-phase methods of synthesis used to make peptides and peptide derivatives, 

including peptidomimetics. 

    X II* 

The significance of conformational, steric and electronic factors with regard to 

regio- and stereoselective syntheses of drug candidates. 

X      

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152480
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Kvalifikations-ramme Kompetenceprofil De konstituerede 

studieaktiviteters 

målbeskrivelser. 

Kursus nr. 

  1 2 3 4 5 6 

Physical-chemical parameters important for the development of potential drug 

substances. 

 X X   X 

Skal kunne forstå og på et 

videnskabeligt grundlag 

reflektere over fagområdets/ -

ernes viden samt kunne 

identificere videnskabelige 

problemstillinger. 

The holder of an MSc in Medicinal Chemistry is able to: 

Explain and reflect upon the key principles used for the rational basis of design 

and development of new drugs. 

 X X  X X 

Explain the most important chemical, physical-chemical and pharmacokinetic 

properties of important groups of drugs. 

X X X  X  

Explain the properties and reactivity of heteroaromatic compounds. X   X X  

Identify scientific problems in relation to the design and development of drugs. X X X   X 

Færdigheder The holder of an MSc in Medicinal Chemistry is able to:       

Skal mestre fagområdets/ -

ernes videnskabelige metoder 

og redskaber samt mestre 

generelle færdigheder, der 

knytter sig til beskæftigelse 

inden for fagområdet/erne. 

Analyze and evaluate methods of synthesis in order to choose an optimal strategy 

for the synthesis of a target molecule8. 

X   X  I* 

Use and critically evaluate results achieved by modern computer-based methods 

for structural-activity analyses of biologically active compounds (potential 

drugs)9. 

  X    

                                                 

 

8 Punktet går igen nedenfor 

9 Punktet går igen nedenfor 
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Kvalifikations-ramme Kompetenceprofil De konstituerede 

studieaktiviteters 

målbeskrivelser. 

Kursus nr. 

  1 2 3 4 5 6 

Skal kunne vurdere og vælge 

blandt fagområdet/ernes 

videnskabelige teorier, 

metoder, redskaber og 

generelle færdigheder samt 

på et videnskabeligt grundlag 

opstille nye analyse- og 

løsningsmodeller. 

Analyze and evaluate methods of synthesis in order to choose an optimal strategy 

for the synthesis of a target molecule.  

X   X X  

Design, plan and conduct advanced syntheses on the basis of a critical review of 

articles in international journals and patent literature.  

X      

Use and critically evaluate results achieved by modern computer-based methods 

for structural-activity analyses of biologically active compounds (potential 

drugs). 

 X X    

Plan chemical modifications of proteins and estimate the effects.  X   X II* 

Skal kunne formidle 

forskningsbaseret viden og 

diskutere professionelle og 

videnskabelige 

problemstillinger med både 

fagfæller og ikke-specialister. 

Convey research-based knowledge and communicate at a high academic level 

with peers and non-specialists in the field of organic synthesis for drug 

research, computational and structural drug design, and biopharmaceuticals. 

X X X X X X 

Kompetencer The holder of an MSc in Medicinal Chemistry is able to:       

Skal kunne styre arbejds- og 

udviklingssituationer, der er 

komplekse, uforudsigelige og 

forudsætter nye 

løsningsmodeller. 

Plan and conduct advanced organic chemical syntheses as well as syntheses and 

modifications of peptides, proteins etc. relevant to the pharmaceutical and 

biotechnological industries.  

X   X X X 

Control complex work and development situations that are not known in advance 

and therefore require new solutions. 

X X X X  X 

Retrieve, evaluate and summarize new knowledge in one or more of the following 

fields: medicinal, computational, structural chemistry and biopharmaceuticals. 

X X X X X X 
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Kvalifikations-ramme Kompetenceprofil De konstituerede 

studieaktiviteters 

målbeskrivelser. 

Kursus nr. 

  1 2 3 4 5 6 

Skal selvstændigt kunne 

igangsætte og gennemføre 

fagligt og tværfagligt 

samarbejde og påtage sig 

professionelt ansvar. 

Plan, carry out and report on research and development projects, for example, 

related to the design and production of new small molecule and 

macromolecular drugs in cooperation with scientists from other disciplines. 

X X  X X X 

Use analytical skills, critical thinking and the ability to collect/find, compound 

and present information. 

X X  X X X 

Skal selvstændigt kunne tage 

ansvar for egen faglig 

udvikling og specialisering. 

Take responsibility of continued professional self-development and 

specialization. 

X X X X X X 

* Uddannelsen har tre forskellige specialiseringer/profiler. Ved *-markering i ovenstående kompetencematrix fremgår det, hvilken profil 

denne kompetence opnås på, afhængig af den profil man har valgt at skrive speciale inden for (fx viser markering ”I*”, at det er 

Biopharmaceutical profile). De tre profiler er: 

I. Biopharmaceutical profile 

II. Organic Chemistry and Drug Discovery profile 

III. Radiopharmaceutical chemistry profile 

Profil nr. III er oprettet i 2016 og ingen studerende har gennemført den endnu.  

 

Liste over konstituerende studieaktiviteter: 

Compulsory courses 7. Reactions and Synthesis in Medicinal Chemistry 

8. Medicinal and Biostructural Chemistry 

9. Structural and Computational Medicinal Chemistry 

10. Heterocyclic Chemistry 

11. Biopharmaceuticals: Chemical Design & Modification of Biomacromolecules 

Master’s project 12. Master’s project  
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Bilag 3: Opfølgningsplan: KA i medicinalkemi 

År Problemstilling og mål 

Hvad er problemet? 

Hvad er målet? 

Handlinger 

Hvad skal sættes i gang, for at nå målet 

eller for at analysere problemstillingen? 

Forventet ressourceforbrug 

Resultater 

Hvad indikerer, at 

målet er opnået? 

Tidsplan 

Hvornår skal 

målet være 

opnået? 

Hvilke milepæle 

er der undervejs? 

Ansvar 

Hvem har ansvaret 

for at gennemføre 

indsatserne? 

Hvem følger op på 

tidsplan og 

resultater? 

2017-

2018 

Den tværfaglige profil på 

MSc of Medicinal 

Chemistry skal fremgå 

tydeligere af informations-

materialet om 

uddannelsen. Målet er at 

formulere en skarpere 

profil ift. konkurrerende 

uddannelser – især inden 

for syntetisk organisk 

kemi 

Revision af ordlyden i 

informationsmaterialet om uddannelsen, 

især tekst, illustrationer og billeder på 

studiets hjemmeside 

(http://studies.ku.dk/masters/medicinal-

chemistry/)  

 

Informations-

materialet om 

uddannelsen er 

revideret 

Påbegyndes 

allerede i efteråret 

2017 og bør være 

på plads inden 

udgangen af 2018 

Studieleder i 

samarbejde med 

SUND’s 

informationsafdelin

g og International 

Relations 

2017-

2018 

Gøre uddannelsens 

obligatoriske kursus i 

”Heterocyclic Chemistry” 

til et valgfag. Målet er at 

give bedre plads til valg-

frihed, der kan drejes 

imod en mere tværfaglig 

Kurset ligger på KU-SCIENCE, så der 

startes drøftelser med kursusansvarlig 

(Prof. Mogens Brønsted Nielsen), 

institutleder Prof. Mikael Bols og 

vicestudieleder Prof. Knud J. Jensen. Det 

vil blive foreslået at flytte ”Heterocyclic 

Studienævnets 

beslutning om en 

studieordnings-

ændring, der gør 

kurset til et valgfag, 

samt efterfølgende 

Påbegyndes i 

efteråret 2017 

Studieleder og 

studienævn i 

samarbejde med 

kursusansvarlig og 

institutledelse på 

SCIENCE 

http://studies.ku.dk/masters/medicinal-chemistry/
http://studies.ku.dk/masters/medicinal-chemistry/
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og mere farmaceutisk 

relevant profil 

Chemistry” til bacheloruddannelsen og at 

udbyde det på både BSc- og MSc-niveau 

tilpasning af 

kursusporteføljen 

2017-

2019 

Vægte farmaceutisk 

relevante discipliner 

højere for at opnå en 

fornuftig balance mellem 

fagområderne. Målet er at 

opnå bedre mulighed for 

tværfaglighed i 

uddannelse og tilvalg af 

fag, der styrker den 

farmaceutiske profil 

Fra efteråret 2018 tilbydes fra 

PharmaSchool ni nye valgfag med 

farmaceutisk profil. For at få plads til 

valgfrihed er implementeringen af 

ovennævnte tiltag vedrørende det 

obligatoriske kursus i ”Heterocyclic 

Chemistry” en forudsætning 

Gennemførelse af 

ovenstående 

studieordnings-

ændring samt udbud 

af de nævnte 

valgfag. 

Påbegyndes i 

efteråret 2017 og 

valgfag kan 

vælges 2018. For 

nuværende 

studieår er 

”Heterocyclic 

Chemistry” fortsat 

obligatorisk 

Studieleder og 

studienævn 

2017-

2019 

Der ønskes skabt en 

stærkere identitet for de 

studerende på 

uddannelsen. Målet er at 

skabe større 

sammenhængskraft 

imellem danske og 

udenlandske studerende 

såvel som gruppen som 

helhed, og bedre kobling 

mellem studerende på 

studiets tre faglige profiler 

Studieledelsen har et idekatalog, der bl.a. 

omfatter: 

-  at invitere de danske studerende 

på uddannelsen til at deltage i 

IntroWeek i uge 35 og være 

aktive.  

- at alle studerende opfordres til 

netværksdannelse på både sociale 

(bl.a. Facebook) og professionelle 

medier (LinkedIn).  

- at studielederen opfordrer alle 

studerende til at være fremtidige 

’ambassadører’ for uddannelsen.  

- At lave en ’reunion’ med de 

studerende ca. tre uger efter 

IntroWeek. 

At flere eller alle de 

nævnte tiltag og 

aktiviteter er 

gennemført, og at 

størstedelen af de 

studerende har 

sluttet op om 

aktiviteterne. 

Påbegyndes 

allerede i under 

IntroWeek i uge 

35, 2017 vil 

fortsat have 

studieledelsens 

opmærksomhed 

fremadrettet  

Studieleder i 

samarbejde med 

International 

relations. 
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2017-

2019 

Fokus på rekruttering fra 

Danmark. Målet er at få 

en andel af de BSc-

studerende i Kemi med 

specialisering i 

medicinalkemi eller 

lignende baggrund til at 

søge uddannelsen 

Identificere eventuelle ’knaster eller 

splinter’ i samarbejdet med SCIENCE. 

Særligt fokus på muligheden for at 

tilbyde de studerende på BSc-delen i 

kemi et andet kursus i biokemi. Fastholde 

en åben dialog med SCIENCE og arbejde 

på at skabe en styrket fælles front. 

Studieledelsen vil tilbyde at deltage i 

rekrutteringsarbejde som en mulig 

rollemodel 

At en øget andel af 

BSc-studerende i 

kemi med 

specialisering i 

medicinalkemi eller 

lignende baggrund 

søger uddannelsen 

Påbegyndes 

allerede 2017 og 

vil fortsat have 

studieledelsens 

opmærksomhed 

fremadrettet 

Studieleder 

 


