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AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 

Studienævn for Sygeplejevidenskab 

 

Lokaler:  

Aarhus: Værkstedet, Sygepleje 

Emdrup: 1. sal indgang B8 

 
Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende Trine Ellegaard, 

studerende Charlotte Bjerg Sand Pedersen, studerende Ida Mahler, Carolina 

Krystyna Magnowska (suppleant), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt 

(suppleant), studerende Karen Busted (suppleant) og studienævnssekretær 

Jeppe Norskov Stokholm (referent). 

 

Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg 

Foverskov (afbud) og studerende Ina Christensen Holden (suppleant, af-

bud). 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Fastlæggelse af datoer for forårets møder 

Datoerne til forårets møder i studienævnet er fastlagt til følgende:  
 

 Tirsdag den 12. marts, kl. 13.00 – 15.00 (OBS! Flyttet fra den 27. 

marts) 

 Onsdag den 1. maj, kl. 14.30 – 16.30 

 Onsdag den 29. maj, kl. 14.30 – 16.30 

 Onsdag den 12. juni, kl. 14.30 – 16.30 
 

Datoerne er desuden tilgængelige på www.studerende.au.dk/sygepleje 

 

3. Orientering fra Studienævnets formand  

Kirsten Frederiksen orienterede om principperne bag studieordningen og 

kursusbeskrivelser.  
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Kirsten Frederiksen orienterede om, at det er planen at revidere studie-

ordningen for Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje. Dette vil studie-

nævnet i 2013 blive orienteret og involveret løbende i. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at undervisningsevalueringen vil 

fortsætte på den måde, som blev benyttet i forbindelse med Kursus 1 og 2 

i efteråret 2013.  

Undervisningsevaluering er et fokuspunkt i 2013, og der vil i den forbin-

delse blive arbejdet på såvel metoden som måden evalueringen afvikles 

på. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at Kirsten Lomborg er fratrådt pr. 

31.12.2012 som sektionsleder, da hun har fået ansættelse på Aarhus Uni-

versitetshospital. Hun vil fortsat være tilknyttet i en 20 procents stilling 

på Sektion for Sygepleje. 

Sanne Angel er som afløser ansat som sektionsleder pr. 1. januar 2013. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der i forbindelse med de admini-

strative omstruktureringer på Aarhus Universitet har været og vil komme 

udfordringer, som de studerende kan mærke. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der er indkommet forespørgsler 

på, om Sektion for Sygepleje kan forestå salg af kompendier. Det er blevet 

undersøgt, og det er ikke en mulighed grundet de administrative omkost-

ninger, der vil være forbundet hermed, samt copy-dan regler. 

Kirsten Frederiksen orienterede desuden i den forbindelse om, at Sektion 

for Sygepleje vil bestræbe sig på at gøre litteraturlister tilgængelig for de 

studerende tidligere end hidtil. 

Kirsten Frederiksen opfordrede desuden til, at de studerende henvender 

sig til VIP’erne, hvis det viser sig vanskeligt at fremskaffe litteratur. 

 

En kopi af copy-dan reglerne er vedlagt referatet. 
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4. Gensidig orientering 

4.1 Nyt fra studielederen 

Intet til dette punkt 

 

4.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Trine Ellegaard orienterede om, at der er mulighed for at tilmelde sig 

foredraget med Kari Martensen. Alle studerende og undervisere op-

fordres til at tilmelde sig. 

 

5. Evaluering af undervisning E12 

Kirsten Frederiksen gennemgik evalueringen for Modul 1 på Masterud-

dannelsen i Klinisk Sygepleje.  

Svarprocenten var på 100, og tilbagemeldingerne vedr. kvaliteten af kur-

set var gennemgående ”meget gode” (dvs. besvarelserne lå i gennemsnit 

mellem 4 og 5, hvor 5 er bedste tilbagemeldingsmulighed) 

 

Kirsten Frederiksen gennemgik evalueringen for Modul 3 på Masterud-

dannelsen i Klinisk Sygepleje.  

Svarprocenten var på 80, og tilbagemeldingerne vedr. kvaliteten af kurset 

var gennemgående ”gode” (dvs. besvarelserne lå i gennemsnit mellem 3 

og 4, hvor 5 er bedste tilbagemeldingsmulighed) 

 

Kirsten Frederiksen gennemgik undervisningsevalueringen for Kursus 1 

på Kandidatuddannelsen i Sygepleje i Emdrup og Aarhus. 

Svarprocenten var på 80 i Emdrup og 75 i Aarhus. Tilbagemeldingerne 

vedr. kvaliteten af undervisningen var god – således vurderede ca. 80 % i 

Emdrup, at de har fået ”Meget stort” eller ”Ret stort” udbytte af kurset, 

mens ca. 85 % i Aarhus, at de har fået ”Meget stort” eller ”Ret stort” ud-

bytte af kurset. 

 

Kirsten Frederiksen gennemgik undervisningsevalueringen for Kursus 2 

på Kandidatuddannelsen i Sygepleje i Emdrup og Aarhus. 



 

 

    

Side 4/5 

 

AARHUS UNIVERSITET 
 

 

 

Svarprocenten var på 62 i Emdrup og 56 i Aarhus. Tilbagemeldingerne 

vedr. kvaliteten af undervisningen var god – således vurderede ca. 70%, 

at de har fået ”Meget stort” eller ”Ret stort” udbytte af kurset. 

 

De kommentarer, der er indkommet fra de studerende ifm. med evalue-

ringer, ligger aktuelt til gennemsyn hos de kursusansvarlige. Når de er 

gennemgået, vil de blive præsenteret for studienævnet. 

 

De samlede evalueringer for kandidatuddannelsens Kursus 1 og 2 er til-

gængelig på www.medu.au.dk i menuen ”Undervisningsudvikling”. 

 

Trine Ellergaard efterspurgte evalueringer for Valgmodulerne på kandi-

datuddannelsen. Kirsten Frederiksen følger op herpå og vil orientere om 

resultatet på det kommende studienævnsmøde. 

 

6. Godkendelse af kursusbeskrivelser F13 

 

Kirsten Frederiksen og Hanne Kronborg gennemgik på forrige studie-

nævnsmøde kursusbeskrivelsen for Kursus 3 samt ændringerne/den ud-

videde beskrivelse heraf, der blev godkendt. 

 

Kirsten Frederiksen orienterer desuden om forhold vedr. vejledning og 

eksamen på Kursus 3. Hun understregede, at de bestemmelser, der er 

nævnt i studieordningen, er de gældende. 

 

7. Sager til behandling 

Behandlede sager siden sidste møde: 

Kandidatuddannelsen 

- En studerende har ansøgt om at få lov til at gå i gang med kandidat-

specialet, når opgaven er afleveret, men ikke bedømt på Valgmodulet 

(vedkommende er tilmeldt reeksamen i V12/13) – Imødekommet. 

 

Masteruddannelsen 

- Ingen sager 

http://www.medu.au.dk/
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Sager til behandling 

Kandidatuddannelsen 

Dispensationssager 

- Ingen sager 

   

Masteruddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager  

 

8. Eventuelt 

Intet til dette punkt 


