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AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Møde den: 20. november, 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, studerende Camilla Porsbjørn Schmidt, studerende Charlotte Bjerg 

Sand Pedersen, studerende Karen Busted (suppleant), studerende Ina Chri-

stensen Holden, studerende Ida Mahler og studienævnssekretær Jeppe Nor-

skov Stokholm (referent). 

 

Studievejleder Sidsel Bøge deltog som observatør. 

 

Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud) 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt 

 

2. Orientering fra Studienævnets formand  

Kirsten Frederiksen orienterede om, emnebanken er klar. Den vil bli-

ve offentliggjort omkring den 27. november, hvorefter de studerende, 

der skal skrive speciale i F14, kan tilgå oversigten. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at den årlige introduktion til spe-

cialeskrivningen vil blive afviklet i januar. Den endelige dato vil blive 

offentliggjort på studieportalen, når den er fastsat. 

(www.studerende.su.dk/sygepleje). 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der vil blive afholdt introduk-

tion til Kandidatuddannelsen i Sygepleje for interesserede ansøgere 

den 22. og 30. januar. 

 

http://www.studerende.su.dk/sygepleje
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Kirsten Frederiksen orienterede om, at SVU støtten til de studerende 

på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje iht. et fremsat lovforslag 

falder bort. Lovforslaget er under behandling og derfor ikke vedtaget 

endnu. De studerende på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje er 

orienteret pr. brev om lovforslaget, og de eventuelle konsekvenser det 

får for dem. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at efterårets valgkurser på kan-

didatuddannelsens 3. semester afsluttes i november måned. Evalue-

ringerne er for flere af kurserne sendt til behandling hos MEDU. Stu-

dienævnet vil blive orienteret om resultaterne, når de evalueringerne 

er færdigbearbejdet hos MEDU. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at Studieordningen for Master-

uddannelsen i Klinisk Sygepleje er under revision. Studienævnet vil 

blive inddraget, når det første materiale er klar hertil. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der vil blive afholdt en Kick-

Off dag for de nye studerende i august måned. Den endelig dato vil 

blive udmeldt på et senere tidspunkt. 

 

3. Gensidig orientering 

3.1 Nyt fra studielederen 

Se under punkt 2. 

 

3.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Charlotte Bjerg Sand orienterede om, at hun har afholdt et møde 

de studerende på 1 år af Kandidatuddannelsen i Sygepleje i Aar-

hus vedr. det kommende valg til studienævnet.  

Der bliver højst sandsynligt opstillet to eller flere lister til det 

kommende valg. 
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4. Udpegning en studerende til faglig følgegruppe på HE vedr. In-

stitutionsakkreditering 

De studerende i studienævnet orienterede om, at de vil indmelde en re-

præsentant, når de nye studienævn har konstitueret sig omkring den 20. 

januar 2014.  

De studerende indmelder repræsentanten direkte til Jeppe Norskov 

Stokholm (jns@sun.au.dk). 

 
Bilag: Udpegning en studerende til faglig følgegruppe på HE 

 

5. Sager 

Behandlede sager siden sidste møde: 

Kandidatuddannelsen 

Ansøgning vedr. 3. eksamensforsøg på Kursus 4. Den studerende ansøgte 

om, at eksamensformen fik en anden prøveform end angivet i studieord-

ningen - Imødekommet 
 

Masteruddannelsen 

- Ingen sager 

 

Sager til behandling 

Kandidatuddannelsen 

Ansøgning om dispensation til udvidelse af tidsrammen for kandidat-

specialet 

 

Studienævnet udtalte, at det anbefaler studieleder at imødekomme an-

søgningen. 

 

Bilag: Sagsfremstilling punkt 5a 

 

Ansøgning angående godkendelse af merit  

 

Studienævnet har besluttet, 

 at Modul 3 (15 ECTS), som den studerende har bestået på Studieord-

ning for Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje (2003), kan merit-

overføres til et Valgkursus (10 ECTS) på Kandidatuddannelsen i Sy-

gepleje (2012) bestået ved undervisningsdeltagelse.  

 at Modul 4 (15 ECTS), som den studerende har bestået på Studieord-

ning for Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje (2003), kan merit-

mailto:jns@sun.au.dk
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overføres til et Valgkursus (10 ECTS) på Kandidatuddannelsen i Sy-

gepleje (2012) bestået ved undervisningsdeltagelse. 

 

Dvs. at den studerende på 3. semester af Kandidatuddannelsen i Syge-

pleje (2012) skal deltage på og bestå et Valgkursus (10 ECTS), der be-

stås via ”individuel skriftlig opgave inden for kursets emneområde”. 

 

Bilag: Sagsfremstilling punkt 5b 
 

Masteruddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager  

 

6. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


