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AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 

Studienævn for Sygeplejevidenskab 

 

Lokaler:  

Aarhus: Værkstedet, Sygepleje 

Emdrup: 1. sal indgang B8 

 
Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente Martinsen, lektor 

Hanne Kronborg, studerende Ida Mahler, studerende Camilla Pors-

bjørn Schmidt, studerende Charlotte Bjerg Sand Pedersen, studerende Ka-

ren Busted (suppleant) og studienævnssekretær Jeppe Norskov Stokholm 

(referent). 

Studievejleder Sidsel Bøge deltog som observatør. 

 

Fraværende: studerende Ina Christensen Holden (afbud) 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt. 

 

2. Orientering fra Studienævnets formand  

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der er valg til studienævnet i 

november med henblik på konstituering i januar 2014. 

Charlotte orienterede om, at studentermedlemmerne i studienævnet 

afholder et møde med de studerende i både Emdrup og Aarhus i okto-

ber, hvor både studerende på master- og kandidatuddannelsen opfor-

dres til at stille op til det kommende valg til studienævnet. 

 

Studenterrepræsentanterne i Emdrup orienterede om studiestarten i 

Emdrup, der var forløbet godt. Charlotte orienterede om, at det sam-

me var tilfældet i Aarhus. 

 

Studienævnet opfordrede til, at der iværksættes et lignende initiativ til 

studiestart 2014. 
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Jeppe Norskov Stokholm har undersøgt, om det er muligt, at tutorer-

ne kan aflønnes i forbindelse med den kommende studiestart i 2014, 

og om der ydes tilskud til driften af selve studiestarten.  

De studerende kan rette henvendelse til Information og Vejledning på 

Health, att. Lizette Prins, der kan oplyse om retningslinjerne herfor. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om de gældende COPY-DAN regler. 

Der henvises til www.copydan.dk og AULA, hvor reglerne er tilgænge-

lige. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der er oversigter over alle kur-

ser tilgængelige på AULA. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om,  

 

- at Kirsten Lomborg er blevet ansat 80 % på Aarhus 

Universitetshospital, mens hun fortsat er ansat på Sek-

tion for Sygepleje 20 % 

 

- at Charlotte Delmar har fået ansættelse 50 % på Aarhus 

Universitetshospital, mens hun fortsat er ansat på Sek-

tion for Sygepleje 50 % 

 

- at Sanne Angel er ansat som Sektionsleder på Sektion 

for Sygepleje 

 

- at Bente Martinsen er blevet ansat som lektor med base 

på Campus Emdrup 

 

- at Marianne Vamosi er blevet ansat som lektor med 

base på Campus Emdrup 

 

- at Regner Birkelund har fået ansættelse på SDU 
 

- at Marit Kirkevold er stoppet som 20 % professor. 
 

Desuden orienterede Kirsten Frederiksen om, at Henriette Stampe-

degn fra AU Studier er studieadministrator på Kandidatuddannelsen i 

http://www.copydan.dk/
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Sygepleje, og Kristine Elkjær er studieadministrator på Masteruddan-

nelsen i Klinisk Sygepleje. 

 

3. Gensidig orientering 

3.1 Nyt fra studielederen 

Se punkt 2. 

 

3.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet til dette punkt. 

 
4. Planlægning af efterårets møder i Studienævnet 

Efterårets møder i studienævnet er planlagt til følgende datoer 

 23. oktober fra kl. 15.15 til kl. 17.15 

 20. november fra kl. 14.30 til kl. 16.30 

 18. december fra kl. 14.30 til kl. 16.30 
 

5. Evaluering af eksamen på Kursus 4 

Charlotte orienterede om, at der i forbindelse med afviklingen af ek-

samen i kursus 4 havde været flere uklarheder omkring blandt andet 

vejledning og perioden hvor vejledningen kan foregå 

De problematikker, der var knyttet til Kursus 4, vil blive drøftet nær-

mere i lærergruppen. Studienævnet vil blive orienteret om resultatet 

af drøftelserne herom, når de foreligger. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der i forbindelse med evalue-

ring af både undervisning og eksamen vil blive implementeret et nyt 

samlet evalueringssystem på hele Aarhus Universitet. En dato herfor 

er endnu ikke fastlagt, men Studienævnet vil blive orienteret herom, 

når den foreligger. 

 

6. Orientering vedr. møde afholdt mellem Censorformands-

skab for Sygepleje, Studieleder og AU Studier. 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om studieleders møde med cen-

sorformandskabet. På mødet gennemgik censorformand Michael Ni-
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elsen blandt andet censorernes indberetninger i forbindelse med af-

viklingen af eksamen sommer 2013 på Kandidatuddannelsen i Syge-

pleje og Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje.  

Censorernes eksamensindberetninger vedrører blandt andet uddan-

nelsernes faglige niveau, afviklingen af eksamen (eksamenssituatio-

nen) og samarbejder med AU Studier. På alle tre parametre var der fra 

censorernes side generelt meget positive tilbagemeldinger.  

 

7. Vedtagelse at retningslinjer vedr. resume på Speciale, Kur-

sus 4 og Valgkursus. 

Det blev besluttet, at et udkast til nye retningslinjer vedr. resume for 

opgaver på Kursus 4 og Valgkurserne vedtages som en studieord-

ningsændring. Kirsten Frederiksen forhører lærergruppen, om denne 

har kommentarer til det eksisterende udkast, hvorefter ændringen 

sendes til høring i studienævnet. 

 

8. Præsentation af årshjul for Studienævnet 

Bilag: Årshjul Studienævn 

Jeppe Norskov Stokholm præsenterede årshjulet. Studienævnets 

medlemmer opfordres til at indsende tilføjelser, hvis de har nogle. 

 

9. Sager 

Behandlede sager siden sidste møde: 

Kandidatuddannelsen 

- Sag vedr. eksamenssnyd (Speciale) på Kandidatuddannelsen i Sy-

gepleje  

- Sag vedr. udsættelse af tidsfristen for aflevering af eksamensopga-

ve i reeksamen i Kursus 4 grundet sygdom (Imødekommet) 

- Sag vedr. skift af studieby fra Campus Aarhus til Campus Emdrup 

(Ikke imødekommet) 

 

Masteruddannelsen 

- Ingen sager 
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Sager til behandling 

Kandidatuddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager  

 

Masteruddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager  

 

10. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


