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AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Møde den: 21. januar, 2013, kl. 15.00-16.00 

Studienævn for Sygeplejevidenskab 

 

Lokaler:  

Aarhus: Værkstedet, Sygepleje 

Emdrup: 1. sal indgang B8 

 

Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Fover-

skov, studerende Trine Ellegaard, studerende Carolina Krystyna Mag-

nowska (suppleant), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (suppleant), 

studerende Karen Busted (suppleant), og studienævnssekretær Jeppe Nor-

skov Stokholm (referent).  
 

Fraværende: studerende Ina Christensen Holden (suppleant) (afbud), 

studerende Charlotte Bjerg Sand Pedersen (afbud), studerende Ida Mahler 

(afbud), lektor Bente Martinsen (afbud) 

  

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt 

 

2. Orientering fra Studieleder vedr. studieordninger og uddan-

nelsens aktuelle fokuspunkter 

Punktet udsat til det kommende møde i studienævnet 

 

3. Valg af formand 

Kirsten Frederiksen blev indstillet med enstemmighed. 

 

4. Valg af stedfortræder for formand 

Hanne Kronborg blev indstillet med enstemmighed. 
 

5. Valg af næstformand for de studerende 

Trine Ellegaard blev indstillet med enstemmighed. 
 

6. Invitation til intro for nye (og gamle) studienævnsmedlemmer  

Dato: Mandag den 28. januar, kl. 14.00-15.30 

Sted: Lokale 1611-121B (Tandlægeskolen) 
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Emner: 

 

- Introduktion til rammerne for studienævnets arbejde – de lovgiv-

ningsmæssige rammer, organisationen og de forskellige aktører 

- Studienævnets opgaver 

 

Tilmelding senest den 23. januar 
 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om arrangementet.  

 

7. Kort gennemgang af forretningsordenen 
Kirsten Frederiksen gennemgik forretningsordenen for studienævnets 

medlemmer. Gennemgangen blev suppleret med spørgsmål fra studie-

nævnets medlemmer og efterfølgende dialog. 

 

8. Fastlæggelse af datoer for forårets møder 

Jeppe Norskov Stokholm sender via mail en doodle ud til studienævnets 

medlemmer mhp. fastlæggelse af datoer.  

 

9. Orientering fra Studienævnets formand  

Udsat til det kommende møde i studienævnet 

 
10. Gensidig orientering 

Udsat til det kommende møde i studienævnet 

 

11. Evaluering af undervisning E12 

Udskudt til det kommende møde i studienævnet, da resultaterne endnu 

ikke forelægger fra MEDU 

 

12. Godkendelse af kursusbeskrivelser F13 

Kirsten Frederiksen og Hanne Kronborg gennemgik kursusbeskrivelser-

ne, og ændringerne/den udvidede beskrivelse blev godkendt. 

 

Forhold vedr. vejledning og eksamen bliver diskuteret på det kommende 

møde i studienævnet. 

 

13. Sager til behandling 

Behandlede sager siden sidste møde: 

Kandidatuddannelsen 
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- 1 studerende har fået annulleret sit eksamensforsøg grundet doku-

menteret sygdom 

- 1 studerende har grundet dokumenteret sygdom fået udvidet den 

tidsramme, der er fastsat for, hvornår Valgmodul 1B skal afleveres.  

- 1 studerende har grundet dokumenteret sygdom fået udvidet den 

tidsramme, der er fastsat for, hvornår Valgmodul IIIA skal afleveres.  

- 1 studerende har fået særlige prøvevilkår til reeksamen i Sygeplejens 

teoriudvikling og kernefaglighed (Kursus 1) grundet andet moders-

mål end dansk jf. eksamensbekendtgørelsens § 7. 

- 1 studerende har grundet graviditet fået udvidet den tidsramme, der 

er fastsat for, hvornår specialet skal afleveres. 

 

Masteruddannelsen 

- 2 studerende har fået udsat tidspunkt for aflevering af masterprojekt 

- 1 studerende har grundet to dødsfald i nærmeste familie fået udvidet 

den tidsramme, der er fastsat for, hvornår Modul 3 skal afleveres.  

 

Sager til behandling 

Kandidatuddannelsen 

Dispensationssager 

- Ansøgning fra studerende på overgangsordningen vedr. overflyt-

ning fra Aarhus til Emdrup.  

Ansøgningen blev imødekommet med den begrundelse, at den 

studerende er på overgangsordiningen. 

   

Masteruddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager til behandling 

 

14. Eventuelt 

Intet til dette punkt 


