Ny studieordning fra september 2015 – udfasning af 2010/2014 studieordningerne

I skemaet ser du hvornår kurserne udbydes på de forskellige studieordninger:
Studieår
Studieår
2015/2016
Studieår
2016/2017
Studieår
2017/2018

1. år på
farmaci

2. år på
farmaci

3. år på
farmaci

2015studieordning
2015studieordning
2015studieordning

2010/2014studieordning
2015studieordning
2015studieordning

2010/2014studieordning
2010/2014studieordning
2015studieordning

Overgangsordning for studerende der er startet før september 2015
Mangler du at tage og bestå kurser og øvelser kan du se mulighederne for at
afslutte disse aktiviteter i nedenstående tabeller, der er opdelt i semestre. Inden
den 1. september 2018, skal alle obligatoriske øvelser eller kurser være bestået.
Mangler du at tage og bestå eksamener kan du se de sidste muligheder for at tage
disse i nedenstående tabeller.
Inden den 1. februar 2019*, skal du have bestået alle undervisnings- og
eksamensaktiviteter.

Studievejledningen kan hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål
Der er mange ting man kan blive i tvivl om, så derfor skal du kontakte:
SUND Studie- og Karrierevejledning, hvis du har spørgsmål eller er bekymret for dine
muligheder.
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Den eksamen jeg mangler, er erstattet af en ny eksamen på 2015-ordningen. Hvordan forbereder jeg mig
bedst til denne?
Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på kriterier for bedømmelse mellem de to
eksamener. Derfor skal du læse om eksamensformen i kursusbeskrivelsen.
Du skal bede om adgang til kursushjemmesiden i Absalon, for den eksamen du mangler. Her kan du bl.a.
finde materiale fra forelæsninger og klassetimer samt oplysninger om de opgaver og lignende, der bliver
arbejdet med undervejs i kurset. For at få adgang til kursushjemmesiden bedes du kontakte SUND-FAKstudieservice-UP2@sund.ku.dk. Overvej også om ikke det vil være en god ide for dig at deltage i udvalgte
forelæsninger og/eller klassetimer i løbet af kurset. Måske kan den kursusansvarlige hjælpe dig med at
finde ud af, hvad der er vigtigst at fokusere på.
Hvornår og hvordan kan jeg se eksamensdatoer?
De præcise eksamensdatoer kommer op på din uddannelsesside på https://intranet.ku.dk/farmaci_ba/
under ”Eksamen”  ”Eksamensplaner”, når de er fastlagt.

Hvad hvis jeg ikke består ved den sidste eksamen?
I nedenstående tabeller er der to typer af skriftlige eksamener, 1) eksamener der i tabellen er markeret en
med stjerne (*) (f.eks. Almen farmakologi) og 2) eksamener der udbydes tre gange (f.eks.
Lægemiddelformulering).
Hvis du ikke består en eksamen af type 1) sidste gang den udbydes, skal du søge studienævnet om at blive
overflyttet til 2015-studieordningen.
Hvis du ikke består en eksamen af type 2 sidste gang den udbydes, skal du søge studienævnet om
dispensation til at afslutte din eksamen eller uddannelse på anden vis. Studienævnet vil tage stilling til
hvordan du kan afslutte din BA-uddannelse og afgøre om du skal overføres til 2015-studieordningen.
Sidste muligheder for andre typer eksamensaktiviteter er beskrevet i nedenstående tabeller.
Alle eksamensaktiviteter på 2014-studieordningen skal være bestået inden udgangen af 2018.

Hvad hvis jeg ikke har bestået eller har mulighed for at bestå alle undervisnings- og eksamensaktiviteter
inden 1. februar 2019*?
Hvis du ikke har eller kan afslutte din uddannelse inden den 1. februar 2019* med de muligheder der er
angivet i nedenstående tabeller, skal du søge studienævnet om at blive overflyttet til 2015-studieordningen
Du søger dispensation ved at sende en e-blanket. Du kan læse om krav til dispensationsansøgningen på
under ”Uddannelsens forløb”  ”dispensation”. Du finder ansøgningsblanketten på
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https://intranet.ku.dk/farmaci_ba/ under ”Blanketter” vælg blanketten: ”ansøgning til studienævnet om
dispensation”.

Overgangsordning for studerende på 2010- eller 2014-studieordningerne, der
mangler at bestå kurser eller eksamener.
1. semester. Undervisningen udbydes sidste gang efterår 2014
Kursusnavn

Hvad gør du, hvis du mangler at bestå
obligatoriske øvelser og kurser på
2010/2014-studieordningen?

SFABA0211E
Almen og
uorganisk kemi

-

SFABA0212U
Almen og
uorganisk kemi,
øvelser

Hvis du ikke har bestået øvelseskurset i
almen og uorganisk kemi, skal du bestå
kursusattest for eksamen 1 i SFABIF105U
kemiske principper på 1. semester på 2015studieordningen.

SFABA0241E
Matematik

-

SFABM0311E
Organisk kemi I

-

SFABA0272U
Sikkerhedskursus

I dialog med Susanne Hermansen finder
studienævnet en passende løsning.

SFABIF203U
Videnskabsteori

Går du på 2010/2014-studieordningen, vil
der blive afholdt en mundtlig eksamen i
kurset august 15.

SFABT0211U
Farmaceutisk
grundkursus

Hvad er de sidste muligheder for at tage denne eksamen?

Februar 2015
Januar 2016*
Februar 2016*
* = Du skal tilmelde dig eksamen i Almen og uorganisk kemi –
men du vil komme op i den eksamen der hedder SFABIF117E
Kemiske Principper. Derfor skal du læse om eksamensformen på
https://kurser.ku.dk/course/sfabif117u/2016-2017

-

Januar 2015
Februar 2015
August 2015
Februar 2015
Januar 2016*
Februar 2016*
* = Du skal tilmelde dig eksamen i Organisk kemi I – men du vil
komme op i den eksamen der hedder SFABIL106E Organisk kemi
I – fysisk kemiske egenskaber. Derfor skal du læse om
eksamensformen på
http://kurser.ku.dk/course/sfabil106u/2016-20167

-

-

Hvis du ikke har bestået farmaceutisk
grundkursus, skal du tilmeldes og bestå
kurset SFABIF206U lægemiddeludvikling –
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fra molekyle til menneske på 1. semester på
2015-studieordningen.

2. semester. Undervisningen udbydes sidste gang forår 2015
Kursusnavn

Hvad gør du, hvis du mangler at
bestå obligatoriske øvelser og kurser
på 2010/2014-studieordningen?

SFABA0231E Fysik

-

SFABA0251E
Kvantitativ analytisk
kemi, lægemiddelanalyse

SFABA0252U
Kvantitativ analytisk
kemi, lægemiddelanalyse, øvelser

Hvad er de sidste muligheder for at tage denne eksamen?

Juni 2015
August 2015
Januar 2016

-

August 2015
Juni 2016*
August 2016*
Juni 2017*
August 2017*
* = Du skal tilmelde dig eksamen i Kvantitativ analytisk kemi,
lægemiddelanalyse – men du vil komme op i den eksamen der
hedder SFABIF107E Kvalitetsvurdering af farmaceutiske
råvarer. Derfor skal du læse om eksamensformen på
http://kurser.ku.dk/course/sfabif107u/2016-2017

Hvis du ikke har bestået
øvelseskurset i kvantitativ analytisk
kemi, lægemiddelanalyse, skal du
bestå kursusattest for eksamen 1 i
SFABIF107U kvalitetsvurdering af
farmaceutiske råvarer på 2. semester
på 2015-studieordningen.

-

SFABIL104E Organisk
Kemi II

SFABM0222U
Organisk Kemi,
øvelser

August 2015
Juni 2016*
August 2016*
Juni 2017*
August 2017*
* = du skal tilmelde dig eksamen i Organisk kemi II – men du vil
komme op i den eksamen der hedder SFABIL109E Organisk
kemi II syntese af lægemiddelstoffer. Derfor skal du læse om
eksamensformen på
http://kurser.ku.dk/course/sfabil109u/2016-2017
Hvis du ikke har bestået organisk
kemi, øvelser, skal du bestå
kursusattest for eksamen 1 i
SFABIL106U
organisk kemi I – fysisk-kemiske
egenskaber på 1. semester og
kursusattest for eksamen 1 i
SFABIL109U organisk kemi II –

-
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syntese af lægemiddelstoffer på 2.
semester.
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Kursusnavn

SFABF0221E
Statistik

SFABA0282U
Vurdering af
farmakopéstoffer
(2010)
eller
SFABIF201U
Vurdering af
farmakopéstoffer
(2014)

Hvad gør du, hvis du mangler at
bestå obligatoriske øvelser og kurser
på 2010/2014-studieordningen?

Hvad er de sidste muligheder for at tage denne eksamen?

-

Juni 2015
August 2015
Januar 2016

Går du på 2010/2014studieordningen, vil der blive
afholdt en mundtlig eksamen
august 2015.

-

Hvis du ikke består den mundtlige
eksamen i august 2015, skal du
bestå kursusattest for eksamen 2 i
SFABIF207U kvalitetsvurdering af
farmaceutiske råvarer på 2.
semester på 2015-studieordningen.
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3. semester. Undervisningen udbydes sidste gang efterår 2015
Kursusnavn

Hvad gør du, hvis du mangler at bestå
obligatoriske øvelser og kurser på
2010/2014-studieordningen?

SFABIL100E
Farmaceutisk
mikrobiologi I

-

Januar 2016
Februar 2016
August 2016

SFABIL200U
Farmaceutisk
mikrobiologi I,
øvelser

Hvis du ikke har bestået Farmaceutisk
mikrobiologi I, øvelser, skal du bestå
kursusattest for eksamen 1 i
SFABIL107U Cellulær og molekylær
biologi på 1. semester
og kursusattest for eksamen 1
iSFABIL108U Farmaceutisk biologi på 2.
semester på 2015-studieordningen.

-

SFABM0231E
Bioorganisk kemi

-

Februar 2016
Januar 2017*
Februar 2017*
Januar 2018*
Februar 2018*
* = Du skal tilmelde dig eksamen i Bioorganisk kemi – men du vil
komme op i den eksamen der hedder SFABIL113E
Biopharmaceuticals. Derfor skal du læse om eksamensformen på
kurser.ku.dk

SFABM0232U
Bioorganisk kemi,
øvelser

Hvis du ikke har bestået bioorganisk
kemi, øvelser skal du bestå
kursusattest for eksamen 1 i
SFABIL113U
biopharmaceuticals: bioorganisk kemi
på 2015-studieordningen.

-

SFABB0221E
Dynamisk
biokemi

-

Januar 2016
Februar 2016
August 2016

SFABA0221E
Farmaceutisk
fysisk kemi

-

Januar 2016
Februar 2016
August 2016

SFABA0222U
Farmaceutisk
fysisk kemi,
øvelser

Hvad er de sidste muligheder for at tage denne eksamen?

Hvis du ikke har bestået farmaceutisk
fysisk kemi, øvelser skal du bestå
kursusattest for eksamen 1 i
SFABIF106U farmaceutisk fysisk kemi I
på 2. semester og bestå kursusattest
for eksamen 1 i SFABIF113U
farmaceutisk fysisk kemi II på 3.
semester på 2015-studieordningen.

-
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4. semester. Undervisningen udbydes sidste gang forår 2016

Kursusnavn

Hvad gør du, hvis du mangler at
bestå obligatoriske øvelser og
kurser på 2010/2014studieordningen?

SFABIL101E
Farmaceutisk
mikrobiologi II

-

Juni 2016
August 2016
Januar 2017

SFABIL201U
Farmaceutisk
mikrobiologi II, øvelser

Hvis du ikke har bestået
farmaceutisk mikrobiologi II, øvelser
skal du bestå kursusattest for
eksamen 1 i SFABIL107U Cellulær og
molekylær biologi på 1. semester og
kursusattest for eksamen 1 i
SFABIL108U Farmaceutisk biologi på
2. semester på 2015studieordningen.

-

SFABIF100U
Samfundsfarmaci,
videnskabelig
formidling og metode I

Hvis du ikke har bestået kurset
Samfundsfarmaci, videnskabelig
formidling og metode I, skal du
tilmeldes og følge kurset
SFABIF208U Videnskabsteori og
samfundsfarmaci på 3. semester på
2015-studieordningen

SFABB0252U
Farmakologi, øvelser

Hvis du ikke har bestået Almen
Farmakologi, øvelser, skal du
kontakte kursusansvarlig

-

-

August 2016
Januar 2017*
Februar 2017*
Januar 2018*
Februar 2018*
* = Du skal tilmelde dig eksamen i Almen farmakologi – men du vil
komme op i den eksamen der hedder SFABIL115E Basal
farmakologi. Derfor skal du læse om eksamensformen på
kurser.ku.dk

SFABB0251E Almen
Farmakologi

Hvad er de sidste muligheder for at tage denne eksamen?

-
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Hvad gør du, hvis du mangler at
bestå obligatoriske øvelser og
kurser på 2010/2014studieordningen?

Kursusnavn

SFABA0261E Analytisk
kemi, instrumentel

SFABA0262U Analytisk
kemi, Instrumentel,
øvelser

-

Hvad er de sidste muligheder for at tage denne eksamen?

August 2016
Juni 2017*
August 2017*
Juni 2018*
August 2018*
* = Du skal tilmelde dig eksamen i Analytisk kemi, instrumentel –
men du vil komme op i den eksamen der hedder SFABIF114E
Farmaceutisk analytisk kemi. Derfor skal du læse om
eksamensformen på kurser.ku.dk

Har du ikke bestået analytisk kemi,
instrumentel, øvelser, skal du bestå
kursusattest for eksamen 1 i
SFABIF114U -farmaceutisk analytisk
kemi på 4. semester på 2015studieordningen.

-

5. semester. Undervisningen udbydes sidste gang efterår 2016
Kursusnavn

SFABIF101E
Samfundsfarmaci,
videnskabelig
formidling og
metode II

SFABIL102E
Organrelateret
farmakologi I

Hvad gør du, hvis du mangler at bestå
obligatoriske øvelser og kurser på
2010/2014-studieordningen?

Hvad er de sidste muligheder for at tage denne eksamen?

Hvis du ikke har bestået de tre
gruppeopgaver i kurset, skal du
tilmeldes og følge kurset SFABIF111U
Samfundsfarmaci – metode og
formidling på 2015-studieordningen

Februar 2017
Juni 2017*
August 2017*
Juni 2018*
August 2018*
* = Du skal tilmelde dig eksamen i Samfundsfarmaci, videnskabelig
formidling og metode II– men du vil komme op i den eksamen der
hedder Samfundsfarmaci – metode og formidling SFABIF111E.
Derfor skal du læse om eksamensformen på kurser.ku.dk

-

Februar 2017
Juni 2017*
August 2017*
Juni 2018*
August 2018*
* = Du skal tilmelde dig eksamen i Organrelateret farmakologi I –
men du vil komme op i den eksamen der hedder
Organfarmakologi SFABIL114E. Derfor skal du læse om
eksamensformen på kurser.ku.dk
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Kursusnavn

Hvad gør du, hvis du mangler at bestå
obligatoriske øvelser og kurser på
2010/2014-studieordningen?

SFABF0231E
Lægemiddelformulering

-

SFABF0232U
Lægemiddelformulering,
øvelser

Har du ikke bestået
lægemiddelformulering, øvelser, skal
du bestå kursusattest for eksamen 1 i
SFABIF109U -farmaci I på 4. semester
og kursusattest for eksamen 1 i
SFABIF115U -farmaci II på 5. semester,
blok 2 på 2015-studieordningen.

SFABIF104E
Lægemiddelfremstilling

-

SFABF0242U
Lægemiddelfremstilling,
øvelser

Har du ikke bestået
lægemiddelfremstilling, øvelser, skal du
bestå kursusattest for eksamen 1 i
SFABIF109U -farmaci I på 4. semester
og kursusattest for eksamen 1 i
SFABIF115U -farmaci II på 5. semester,
blok 2 på 2015-studieordningen.

Hvad er de sidste muligheder for at tage denne eksamen?

Januar 2017
Februar 2017
August 2017

-

Januar 2017
Februar 2017
August 2017

-

6. semester. Undervisningen udbydes sidste gang forår 2017
Kursusnavn

Hvad gør du, hvis du mangler at
bestå obligatoriske øvelser og kurser
på 2010/2014-studieordningen?

Hvad er de sidste muligheder for at tage denne eksamen?

SFABIL103E
Organrelateret
farmakologi II

August 2017
November 2017*
April 2018*
Januar 2019**
* = Du skal tilmelde dig eksamen i Organrelateret farmakologi II –
men du vil komme op i den eksamen der hedder SFABIL117E Systemfarmakologi Signalvejens farmakologi efter blok 1. Derfor skal
du læse om eksamensformen på kurser.ku.dk

SFABF243AE
Bachelorprojekt i
farmaci

Du følger det nye kursus bachelorprojekt i farmaci på 2015ordningen i foråret 2018.
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Kursusnavn

Hvad gør du, hvis du mangler at
bestå obligatoriske øvelser og kurser
på 2010/2014-studieordningen?

Hvad er de sidste muligheder for at tage denne eksamen?

SFABIL112E
Farmakognosi og
naturstofkemi

August 2017
November 2017*
April 2018*
* = Du skal tilmelde dig eksamen i Farmakognosi og naturstofkemi –
men du vil komme op i den eksamen der hedder SFABIL116E
Lægemidler fra Naturen efter blok 1. Derfor skal du læse om
eksamensformen på kurser.ku.dk

SFABIL111E
Litteraturrapport i
Farmakognosi og
naturstofkemi

Har du ikke bestået litteraturrapporten, skal du bestå senest 20.
december 2017 efter genaflevering.
Kontakt kursusansvarlig.

SFABIL111U
Laboratoriearbejde
i Farmakognosi og
naturstofkemi

Har du ikke bestået
laboratoriearbejdet, skal du bestå
kursusattest for eksamen 1 i
SFABIL116U -Lægemidler fra Naturen
på 2015-studieordningen.

*Ændring af 06.06.2018
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