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Møde den: 18. december, 2013, kl. 14.30-16.30 

Studienævn for Sygeplejevidenskab 

 

Lokaler:  

Aarhus: Værkstedet, Sygepleje 

Emdrup: 1. sal indgang B8 

 

Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Fover-

skov, lektor Bente Martinsen, studerende Ida Mahler og studienævnssekre-

tær Jeppe Norskov Stokholm (referent). 

 

Studievejleder Sidsel Bøge deltog som observatør. 

 

Fraværende: studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud), studerende 

Charlotte Bjerg Sand Pedersen (afbud), studerende Karen Busted (afbud), 

studerende Ina Christensen Holden (afbud) 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Orientering fra Studienævnets formand  

Se punkt 1 

 

3. Gensidig orientering 

3.1 Nyt fra studielederen 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om Konferencen for Afta-

gerpaneler, der blev afviklet den 29. november.  

Formiddagen havde et fælles tema omkring prøve- og eksamens-

former, mens eftermiddagen blev afviklet med mødet i de enkelte 

aftagerpaneler. Til mødet i det fælles aftagerpanel for Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelsen og Sygepleje var der et relativ 

stort fremmøde fra både aftagersiden og studienævnsmedlem-

merne.  

Dagsordenen var primært koncentreret omkring arbejdet med at 

udvikle en ny studieordning, der aktuelt pågår på Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse.  

Bente Martinsen gav på mødet en status på, hvorledes det går på 

Kandidatuddannelsen i Sygepleje og Masteruddannelsen i Klinisk 
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Sygepleje med fokus på optagelses- og ansøgertal, dimittender 

mv.  

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der aktuelt afvikles eksa-

men på Valgkurserne, Kursus 2 samt kandidatuddannelsen samt 

på Modul 1 og 3 på masteruddannelsen. 

 

3.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Ida Mahler orienterede om, at der er afviklet valg til studienæ-

venet blandt de studerende. Det blev afviklet som et fredsvalg.  

 

4. Prøveformer på Healths uddannelser – Kandidatuddannel-

sen i Sygepleje (KF) 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om baggrunden for rapporten samt 

hovedresultaterne heri.  

Kirsten Frederiksen gennemgik desuden de anbefalinger, som er opli-

stet i rapporten ift. til videreudviklingen af Kandidatuddannelsen i 

Sygepleje. 

 

Bente Martinsen gav udtryk for, at hun ikke mente, at tiden aktuelt er 

moden til at ændre eksamens- og prøveformerne på uddannelsen. 

 

Ida Mahler gav udtryk for, at det er problematisk, at de studerende på 

Valgkurserne, der bestås ved at opfylde de opstillede indstillingsbetin-

gelse, i udbredt grad bliver væk fra undervisningen. Ida anbefalede, at 

det blev overvejet, at de opstillede indstillingsbetingelser blev ændret 

mhp. at få flere studerende til at møde til undervisningen 

 

Bilag: Prøveformer på Healths uddannelser – Kandidatuddannelsen 

i Sygepleje (KF) 

 

5. Godkendelse af sommerskolekursus i ”Health Literacy” (JNS) 

 

Kurset blev godkendt.  

 

Studerende, der ønsker at følge kurset i Health Literacy (5 ECTS), vil 

af AU Studier blive gjort opmærksom på, at de skal finde og have god-

kendt minimum et andet valgkursus på 5 ECTS, som de kan supplere 

Health Literacy (5 ECTS) med mhp. at de to kurser til sammen kan 

erstatte et af de tre valgkurser på 10 ECTS.  
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Studienævnet pointerede, at studerende der ansøger om at få erstattet 

et eller flere valgkurser, skal bestå eksamen i det sidste valgkursus via 

eksamensform 1. Denne bestås ved en fri skriftlig prøve. 

 

Bilag: Kursusbeskrivelse for Health Literacy  

 

6. Nye monofaglige uddannelser på Health (KF) 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der aktuelt arbejdes på at ud-

vikle nye monofaglige uddannelser på Health inden for optometri, fy-

sioterapi og jordemodervidenskab.  

Det overvejes i den forbindelse, om Kandidatuddannelsen i Sygepleje 

skal tilpasses strukturen på de nye monofaglige uddannelser.  

 

Hvis det eventuelle arbejde med at tilpasse Kandidatuddannelsen i 

Sygepleje strukturen på de nye monofaglige uddannelser igangsættes, 

anbefalede Kirsten Frederiksen, at studienævnet samtidig overvejede 

at arbejde videre med de anbefalinger, som er oplistet i rapporten 

vedr. prøveformer (se punkt 4). 

 

Bente Martinsen anførte, at hun anser det for vigtigt, at Kandidatud-

dannelsen i Sygeplejes profil opretholdes og bevares, hvis der indgås 

et samarbejde med de øvrige monofaglige uddannelser. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der vil blive afviklet møder 

med prodekan for Uddannelse, Berit Eika, og uddannelseschef, Hanne 

Toksvig, omkring det videre forløb først i det nye år. 

 

Studienævnet vil blive inddraget løbende i processen. 

 

7. Indstilling til Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædago-

giske Hæderspris (JNS) 

 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at prodekan for Uddannel-

se, Berit Eika, opfordrer studienævnet til at pege på potentielle kandi-

dater. Eventuelle kandidater skal fremsendes til Jeppe Norskov Stok-

holm (jns@sun.au.dk) senest den 23. januar. 

 

Bilag: Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 

og Modtagere af Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske 

Hæderspris 

 

8. Sager 

Behandlede sager siden sidste møde: 

mailto:jns@sun.au.dk
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Kandidatuddannelsen 

- Ingen sager 

 

Masteruddannelsen 

- Ingen sager 

 

Sager til behandling 

Kandidatuddannelsen 

 

Masteruddannelsen 

 

9. Eventuelt 

Det blev besluttet, at det kommende konstituerende møde i Studie-

nævnet afvikles den 29. januar, kl. 13.00. 

 


