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Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 

Studienævn for Sygeplejevidenskab 

 

Lokaler:  

Aarhus: Værkstedet, Sygepleje 

Emdrup: 1. sal indgang B8 

 
Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente Martinsen, lektor 

Hanne Kronborg Foverskov, studerende Trine Ellegaard, studerende Char-

lotte Bjerg Sand Pedersen, studerende Ida Mahler, studerende Karen Busted 

(suppleant), og studerende Ina Christensen Holden (suppleant) og studie-

nævnssekretær Jeppe Norskov Stokholm (referent). 

 

Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), stude-

rende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Der var indkommet to ekstra punkter til dagsordenen efter denne var 

sendt rundt til studienævnets medlemmer. Studienævnet godkendte, at 

de to punkter kom på dagsordenen som punkt 9 og 10. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde i Studienævnet den 12. marts. 

Der var indkommet en række forslag til præciseringer af referatet fra stu-

dienævnsmødet den 12. marts. Forslagene blev gennemgået og godkendt 

af studienævnet. 

Bilag: Referat fra møde i Studienævnet den 12. marts 

 

3. Orientering fra Studienævnets formand  

Kirsten Frederiksen orienterede om, at hun den 2. maj mødes med Liset-

te Prins og Randi Olesen fra Information og Vejledning vedr. planlægnin-

gen af studiestart i efteråret 2013. Sidsel Bøge, der er nyansat studievej-

leder på Sygepleje, deltager også på mødet. 

Studiestartarrangementet planlægges til at blive afviklet efter 1. septem-

ber, 2013. 
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På mødet i studienævnet den 12. marts gjorde de studerende opmærksom 

på, at undervisningen på Dalgas Avenue i flere tidfælde var plaget af støj-

gener fra husets andre brugere. De studerende berettede, at støjgenerne 

nu er minimeret.  

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at hun har afholdt møder sammen 

med de kursusansvarlige på kandidatuddannelsens 1. år mhp. at gen-

nemgå de kritikpunkter, der er indkommet fra de studerende i forbindel-

se med evalueringen af disse (Kritikpunkterne blev drøftet på mødet i 

studienævnet den 12. marts). De kursusansvarlige tager kritikpunkterne 

med sig, når undervisningen i det kommende studieår planlægges. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at hun har deltaget på et kursus om-

kring evaluering sammen med de øvrige studieledere på Health. Der ar-

bejdes på at skabe en fælles ramme for evalueringspraksis på AU.  

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at valgkurserne på 3. semester af 

Kandidatuddannelsen i Sygepleje ligger klar i kursuskataloget. Hertil er 

der for flere af valgkurserne lagt præsentationsvideoer ud på 

www.studerende.au.dk/sygepleje 

Tilmeldingsfristen til valgkurserne er fra 1. maj til 15. maj på 

www.mit.au.dk (selvbetjeningen). 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at VIP-medarbejderne flytter lokali-

tet på Campus Emdrup. 

 

Det er endnu ikke klarlagt, hvor undervisningen på kandidatuddannelsen 

i Aarhus skal foregå i studieåret 2013/14, men det bliver formentligt på 

Dalgas Avenue. 

 

4. Gensidig orientering 

4.1 Nyt fra studielederen 

Se under punkt 3 

http://www.studerende.au.dk/sygepleje
http://www.mit.au.dk/
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4.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Trine Ellegaard informerede om, at de studerende er i gang med at plan-

lægge studiestart 2013. Studievejleder Sidsel Bøge deltager også i arbej-

det. 
 

5. Revision af regler vedr. skift af studieby 

I forbindelse med drøftelserne på mødet i studienævnet den 12. marts 

omkring mulighederne for at skifte studieby på Kandidatuddannelsen i 

Sygepleje blev det foreslået, at reglerne herfor ændres.  

Det blev besluttet, at Studienævnet overfor rektor indstiller, at følgende 

regler fremadrettet skal være gældende: 

 

 Der skal være ledige pladser på årgangen, hvilket betyder, at der skal 

være færre end 35 studerende på en årgang. Da der optages flere end 

35 pga. en forventning om et vist frafald i starten af uddannelsen, vil 

der formentlig kun blive tale om ganske få eller måske ingen ledige 

pladser. 

 Ansøgninger om skift af studieby vil blive behandlet 4 gange årligt. 

Hvis man ønsker at blive flyttet med start d. 1. september, skal stu-

dienævnet have modtaget ansøgningen senest d. 1. juni. Hvis man 

ønsker at blive flyttet med start d. 15. oktober, skal studienævnet ha-

ve modtaget ansøgningen senest d. 1. september. Hvis man ønsker at 

blive flyttet med start d. 1. februar, skal studienævnet have modtaget 

ansøgningen senest d. 15. november. Ønsker man i stedet at blive 

flyttet med start d. 1. april, skal studienævnet have modtaget ansøg-

ningen senest d. 15. februar. 

 Hvis det undtagelsesvist hænder, at der er enkelte ledige pladser, og 

der er flere ansøgere, der ønsker at skifte studieby, end der er ledige 

pladser på årgangen, sker udvælgelsen på baggrund af gennemsnittet 

fra sygeplejerskeuddannelsen, som blev udregnet i forbindelse med 

optagelsen på uddannelsen. 

 Hvis du ønsker at søge om skift af studieby, skal du udfyl-

de ansøgningsskemaet og sende det til Jeppe Norskov Stok-

holm (jns@sun.au.dk) 
 

I forbindelse med ansøgninger fra studerende om skift af studieby, har 

Studienævnet kompetence til at udtale sig i sagen. Den endelig afgørelse 

træffes på baggrund af studienævnets udtalelse af rektor. 

 

Bilag: Udkast til revision af regler vedr. skift af studieby 

http://studerende.au.dk/studievejledning/administrativ-indskrivning/
mailto:jns@sun.au.dk
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6. Retningslinier vedr. fordeling af specialepladser 

Sektion for Sygepleje har fået tildelt 6 specialepladser på Dalgas Avenue.  

I den forbindelse har studienævnet vedtaget følgende retningslinjer ved-

rørende fordelingen af pladserne, hvis der er flere interesserede, end der 

er pladser: 

 

 Er der flere interesserede, end der er pladser, trækkes der lod 

 De studerende kan søge om retten til at benytte pladsen i perioderne 

1. februar-1. marts, 1. marts-20. juni (dvs. frem til det mundtlige for-

svar), 1. september-1. november og 1. november-20. januar (dvs. 

frem til det mundtlige forsvar). 

 De studerende kan søge om at få tildelt pladser i begge perioder i det 

semester, hvor de skriver speciale. Dvs. en studerende kan således få 

tildelt specialeplads i begge perioder, hvis der enten er plads, eller 

hvis lodtrækningen falder ud således, at den studerende tildeles en 

plads i både 1. og 2. periode. 

 

Studieadministrationen vil sørge for, at der bliver opsat et system, hvor 

igennem tilmeldingen kan foregå. 

 

Bilag: Oplæg til fordeling af specialepladser 
 

7. Orientering vedr. Aarhus Universitets politik for kvalitetsar-

bejde på uddannelsesområdet 
Kirsten Frederiksen orienterede om, at der ikke er indkommet høringsvar 

fra studienævnets medlemmer. 

 

8. Sager 

Behandlede sager siden sidste møde: 

Kandidatuddannelsen 

- Ansøgning om dispensation til at gå til reeksamen i Kursus 4 uden at 

have aflagt ordinær eksamen - Imødekommet 

 

Masteruddannelsen 

- Ingen sager 

 

Sager til behandling 

Kandidatuddannelsen 

Dispensationssager 
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Ansøgning vedr. udvidelse af tidsrammen for aflevering af speciale 

Ansøgningen blev imødekommet. 

Trine Ellegaard forlod mødelokalet under behandlingen af sagen 

Bilag: Sagsfremstilling punkt 8a 

 

Ansøgning vedr. skift af studieby fra Aarhus til Emdrup 

Ansøgningen blev imødekommet. 

Bilag: Sagsfremstilling punkt 8b 

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kursus på DPU, AU (2 studeren-

de). 

Ansøgningen blev imødekommet således, at det ansøgte kursus ækvivale-

rer et valgkursus, der bestås ved undervisningsdeltagelse (prøveform 2). 

Bilag: Sagsfremstilling punkt 8c og Bilag punkt 8c 

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kursus på Statskundskab, AU 

Charlotte Bjerg Sand Pedersen forlod mødelokalet under behandlingen 

af sagen. 

Ansøgningen blev imødekommet således, at det ansøgte kursus ækvivale-

rer et valgkursus, der bestås ved undervisningsdeltagelse (prøveform 2). 

Bilag: Sagsfremstilling 8d og Bilag punkt 8d 

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kursus på Kandidatuddannelsen i 

Klinisk Videnskab og Teknologi på Aalborg Universitet (3 studerende) 

Ansøgningen blev imødekommet således, at de to øverst prioriterede 

kurser (Teknologi i sundhedssektoren (5 ECTS) og Projektledelse (5 

ECTS)) ækvivalerer et valgkursus, der bestås ved undervisningsdeltagelse 

(prøveform 2). 

Bilag: Sagsfremstilling 8e og Bilag punkt 8e 

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kursus på Kandidatuddannelsen i 

Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet. 

Ansøgningen er bortfaldet. 

Bilag: Sagsfremstilling 8f og Bilag punkt 8f 
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Masteruddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager  

 

9. Præcisering af retningslinierne vedr. eksamen i Kursus 2 på 

Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 

Studieleder Kirsten Frederiksen samt de kursusansvarlige for Kursus 2 

har stillet forslag om, at der bliver foretaget præcisering af retninglinjerne 

vedr. eksamen i Kursus 2 på Kandidatuddannelsen i Sygepleje.  

 

De foreslåede ændringer blev godkendt af studienævnet. 

 

Studieadministrationen vil sørge for, at ændringerne bliver indskrevet i 

studieordningen. 

 

Bilag: Sagsfremstilling punkt 9 

 

10. Retningslinier vedr. holdsætning 

En række studerende på Kandidatuddannelsen i Sygepleje har henvendt 

sig til Studievejledningen med henblik på at få afklaret retningslinjerne 

for at blive holdsat mere end én gang.  

 

De foreslåede retningslinjer blev godkendt, således at følgende vil være 

gældende: 

 

”Holdundervisning kan kun følges af studerende, som er tilmeldt under-

visningen. En student har kun ret til holdplads én gang.” 

 

Skal der dispensere herfra, skal der søges dispensation hos studienævnet. 

Forudsætningen for, at den studerende kan holdsættes igen, er, at der er 

ledige pladser på det kursus, som den studerende ønsker at blive holdsat 

på igen. 

 

Bilag: Sagsfremstilling punkt 10 

 
11. Eventuelt 

Trine Ellegaard informerede om, at hun var blevet kontaktet af Randi 

Olesen fra Information og Vejledning, der forespurgte, om studienævnet 

har planlagt at afholde en karrieredag i E13.  
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Studienævnet drøftede dette og oplyste, at det var der ikke aktuelt planer 

om. Studienævnet vil på det kommende møde drøfte, om man vil tage ini-

tiativ hertil.  

 

Charlotte Bjerg orienterede om, at der blandt de studerende har været 

usikkerhed omkring tilmeldingen til valgkurser. Studieadministrationen 

vil sørge for, at informationen omkring valgkurser vil blive højnet. 


