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Møde den: 12. juni, 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 Ida 

Mahler, Carolina Krystyna Magnowska (suppleant), studerende Karen Bu-

sted (suppleant), og studerende Ina Christensen Holden (suppleant) og stu-

dienævnssekretær Jeppe Norskov Stokholm (referent). 

 

Fraværende: Studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (suppleant). Stude-

rende Charlotte Bjerg Sand Pedersen deltog i mødet fra kl. 15.15. 

 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. maj 2013 

Trine Ellegaard præciserede ift. pkt. 6, at det var Charlotte Bjerg Sand 

Pedersen og ikke Camilla Porsbjørn Schmidt, der spurgte til, hvornår der 

vil blive foretaget en evaluering af forsøget med brugen af ”Emnebank” 

ifm. specialeskrivningen. Dette bliver rettet.  

Referatet blev derefter godkendt. 

 
3. Orientering fra Studienævnets formand  

Kirsten Frederiksen orienterede om, at Sektion for Sygepleje ikke flytter 

på Campus Emdrup, som der ellers blev orienteret om på forrige studie-

nævnsmøde. I stedet forventer vi at blive i de nuværende lokaler. 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der er optaget 35 studerende på 

Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje med studiestart den 1. september. 
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Kirsten Frederiksen orienterede om, at de studerende af deres vejleder 

kan få en kort tilbagemelding på bedømmelsen af deres opgaver. Dette 

gælder kun for Kursus 4 og valgkurser.  

 

4. Gensidig orientering 

4.1 Nyt fra studielederen 

Se under punkt 2. 

 

4.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Trine Ellegaard orienterede om, at den gruppe af studerende, der ar-

rangerer Før Studiestart, er i færd med at planlægge dette. Der er pt. 

logistikproblemer ift. arrangementet, da det falder sammen med an-

dre planlagte aktiviteter. Der arbejdes på at finde en løsning. 

 

Hanne Kronborg orienterede om, at resultatet fra evalueringen af 

Kursus 3 er kommet. Der er generelt gode tilbagemeldinger på kurset 

fra de studerende, herunder specielt ugeøvelsen. 

Evalueringen kan tilgås på følgende links: 

http://medu.au.dk/uddannelse/undervisningsudvikling/evaluerings

resultater/evalueringsresultater_sygeplejevidenskab/ 

 
5. Valg af ny næstformand og nyt medlem af studienævnet 

Charlotte Bjerg Sand Pedersen valgt med enstemmighed 

Camilla Porsbjørn Schmidt blev i henhold til opstillingslisten valgt til nyt 

medlem af studienævnet.  

Jeppe Norskov Stokholm orienterer Valgsekretariatet om resultatet. 

 

6. Præcisering af ”Redaktionelle retningslinjer” vedr. resume i 

opgaver og speciale 

 

Følgende blev besluttet og tilføjes ”Redaktionelle retningslinjer”. 

”Resume placeres før indholdsfortegnelsen. 
Speciale: Der skal udarbejdes et resume på både dansk og engelsk. 
Hvert resume skal være på maksimum ½ side svarende til 1.200 anslag. 
I forbindelse med det engelske resume skal opgavens engelske titel anfø-
res. 

http://medu.au.dk/uddannelse/undervisningsudvikling/evalueringsresultater/evalueringsresultater_sygeplejevidenskab/
http://medu.au.dk/uddannelse/undervisningsudvikling/evalueringsresultater/evalueringsresultater_sygeplejevidenskab/
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For opgaver på mere end 12 sider svarende til 28.800 anslag: Der skal 
udarbejdes et resume på dansk på maksimum ½ side svarende til 1.200 
anslag.” 
 

Det blev desuden besluttet, at lærerrådsgruppen udarbejdet et udkast til 

nye retningslinjer vedr. resume for opgaver på Kursus 4 og Valgkurserne, 

som efterfølgende sendes til Studienævnet mhp. godkendelse.  
 

7. Sager 

Behandlede sager siden sidste møde: 

Kandidatuddannelsen 

- Ingen sager 

 

Masteruddannelsen 

- Ingen sager 

 

Sager til behandling 

Kandidatuddannelsen 

Dispensationssager 

Ansøgning vedr. genindskrivning og ansøgning om 4. eksamensforsøg. 

 

Imødekommet. Studienævnet indstiller overfor Studieadministratio-

nen, at den studerende genindskrives på Kandidatuddannelsen i Syge-

pleje. Samtidig imødekommes ansøgningen om få tildelt et 4. eksa-

mensforsøg. 

 

Det 4. eksamensforsøg har en varighed på 6 måneder med ret til fuld 

vejledning. Den studerende kan følge de øvrige studerende, der skal af-

levere speciale enten i efteråret 2013 eller i foråret 2014. 

Den studerende vil blive orienteret muligheden for mentorstøtte via 

AU.  

 

Bilag: Sagsfremstilling vedr. ansøgning om genindskrivning på Kan-

didatuddannelsen i Sygepleje samt ansøgning om tildeling af et 4. ek-

samensforsøg i specialet   
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Masteruddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager  

 

8. Eventuelt 

Trine Ellegaard spurgte, om det er korrekt, at biblioteket på Sektion på 

Idræt lukker.  

JNS undersøger dette nærmere. Resultatet heraf tilføjes, når der er en 

endelig afklaring. (Biblioteket lukker ikke, men spørgsmålet om, hvor bø-

gerne skal bestilles, er endnu ikke afklaret) 

 

 


