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AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 

Studienævn for Sygeplejevidenskab 

 

Lokaler:  

Aarhus: Værkstedet, Sygepleje 

Emdrup: 1. sal indgang B8 

 
Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Fover-

skov, studerende Charlotte Bjerg Sand Pedersen, studerende Karen Busted 

(suppleant), studerende Ina Christensen Holden og studienævnssekretær 

Jeppe Norskov Stokholm (referent). 

 

Studievejleder Sidsel Bøge deltog som observatør. 

 

Fraværende: studerende Ida Mahler (afbud), studerende Camilla Pors-

bjørn Schmidt (afbud), lektor Bente Martinsen (afbud) 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

Kirsten Frederiksen og Bente Martinsen har anmodet om at få et eks-

tra punkt på dagsordenen vedr. emnebank. Punktet og den reviderede 

dagsorden blev godkendt. 

 

2. Orientering fra Studienævnets formand  

Kirsten Frederiksen orienterede om de nye COPY-Dan regler.  

 

Kirsten Frederiksen orienterede om den kommende konference for af-

tagerpanelerne på Health, der afvikles den 29. november på AIAS. De 

studerende i studienævnet blev opfordret til at deltage - dels da med-

lemmerne af aftagerpanelet efterspørger at mødes med de studerende, 

og dels da de studerendes bidrag er af stor betydning for arbejdet i af-

tagerpanelet.  
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Kirsten Frederiksen orienterede om det pågående arbejde med at ud-

byde nye kandidatuddannelser på Health. Herunder også drøftelser 

om at inkludere Kandidatuddannelsen i Sygepleje heri. Sidstnævnte 

omfatter først og fremmest planlægning af et fælles undervisningsfor-

løb i metode. 

Studienævnet vil løbende blive orienteret om denne proces og vil blive 

inddraget, hvis/når der i den forbindelse skal udarbejdes i en ny stu-

dieordning for Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der fortsat arbejdes på at få 

ændret optagelsesbetingelserne for Masteruddannelsen i Klinisk Sy-

gepleje. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der netop er afviklet en øvelse 

i litteratursøgning på Kursus 1på Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 

 

3. Gensidig orientering 

3.1 Nyt fra studielederen 

Se punkt 2 

 

3.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Charlotte Bjerg Sand Pedersen orienterede om, at hun går på bar-

sel efter dette semester, og at der vil fundet en ny næstformand, 

der skal afløse hende. 

 

Charlotte Bjerg Sand Pedersen orienterede om, at hun har fået en 

henvendelse fra de studerende på Dalgas, der efterspurgte bedre 

muligheder for adgang til grupperum. 

Det blev aftalt, at Charlotte orienterer Kirsten Frederiksen om 

problematikken skriftligt. Kirsten Frederiksen vil herefter under-

søge mulighederne for at få forbedret mulighederne for bedre ad-

gang til grupperum. 
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4. Præcisering af prøveformerne på Valgkurserne på Kandi-

datuddannelsen i Sygepleje 

 

Det blev besluttet, at indstillingen blev imødekommet. 

 

Under Prøveform 1 bliver der således tilføjet følgende som en betingelse 

for at indstille sig til eksamen. 

 

For at indstille sig til eksamen i Prøveform 1, skal den studerende i løbet 

af kurset holde et til to oplæg og/eller skriftlige redegørelser, som vur-

deres individuelt uden medvirken af en censor. 

 

Præciseringen træder i kraft og er gældende fra efterårssemesteret 2014. 
 

Kirsten Frederiksen præciserede, at hun sammen med underviserne 

vil få afstemt, hvilke faglige krav og niveauet af disse der fremadrettet 

skal stilles til de ” … et til to oplæg og/eller skriftlige redegørelser” på 

Valgkurserne. 

 

Bilag: Indstilling pkt. 4 vedr. præcisering af prøveformer på Valg-

kurserne. 

 
5. Emnebank (ekstra punkt) 

Emnebanken har fungereret som et forsøg i foråret 2013. Kirsten Frede-

riksen orienterede om, at tilbagemeldingerne på emnebanken fra både 

studerende, underviserne og de eksterne samarbejdspartnere har været 

positive.  

 

På baggrund heraf blev det besluttet i studienævnet, at emnebanken fort-

sætter.  

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at hun igangsætte tilrettelæggelsen 

af emnebanken, således den vil hurtigst mulig vil være klar til ibrugtag-

ning. 
 

Kirsten Frederiksen orienterede om retningslinierne for emnebanken, 

der er følgende: 
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”Emnebanken er etableret på baggrund af et ønske fra såvel studerende 

som videnskabeligt personale ved Sektion for Sygepleje og samarbejds-

partnere i klinisk praksis.  

 

a. Studerende, som ønsker at skrive speciale på baggrund af en vejle-

dergenereret idé, markerer dette tydeligt, når de afleverer specia-

leønske. 

b. Alle procedurer, retningslinjer og tidsfrister gælder for både vej-

ledergenererede og selvgenererede idéer. Der skal altså ikke skri-

ves en særlig ansøgning af studerende, der ønsker at skrive specia-

le på baggrund af en idé fra Emnebanken. 

c. Som udgangspunkt er der en vejleder tilknyttet ideen.  

d. Studieleder Kirsten Frederiksen fordeler, også i forhold til vejle-

dergenererede idéer, vejledere ud fra faglige og ressourcemæssige 

hensyn, evt. efter kontakt med de implicerede parter, hvis flere stu-

derende ønsker samme vejledergenerede idé.” 

 
6. Sager 

Behandlede sager siden sidste møde: 

Kandidatuddannelsen 

- Sag vedr. anmodning om holdsætning to gange på Kandidatud-

dannelsen grundet graviditet (Imødekommet) 

- Sag vedr. anmodning om overflytning fra Campus Aarhus til 

Campus Emdrup (Ikke imødekommet) 

 

Masteruddannelsen 

- Ingen sager 

 

Sager til behandling 

Kandidatuddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager  

 

Masteruddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager  
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7. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


