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AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Møde den: 29. maj, 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 Charlotte 

Bjerg Sand Pedersen, studerende Ida Mahler, studerende Carolina Krystyna 

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

studerende Karen Busted (suppleant) og studienævnssekretær Jeppe Norskov 

Stokholm (referent). 

 

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

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Orientering fra Studienævnets formand  

Kirsten Frederiksen orienterede om, at alle valgkurser i E13 oprettes, og 

at alle studerende har fået opfyldt deres ønsker til valgkurserne. De stu-

derende er orienteret herom, samt om at tilmeldingerne til de enkelte 

valgkurser vil fremgå af selvbetjeningen (mit.au.dk) i løbet af uge 24. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der pt. i VIP-gruppen og studie-

administrationen arbejdes på at tilrettelægge efterårets undervisning. De 

studerende orienteres, når materialet ligger klar. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at Institut for Folkesundhed har haft 

besøg af den kommende rektor. 
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Kirsten Frederiksen orienterede om, at der igangsættes en proces mhp. at 

få udarbejdet årshjul for hhv. studienævn, studieleder, studerende og 

VIP’er. Studienævnet vil blive præsenteret årshjulene, når de ligge klar. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der i forbindelse med dispensati-

onsansøgninger udarbejdes en formular, der tilgås af de studerende via 

mit.au.dk. Løsningen implementeres med virkning fra 1. juni 2013, hvor-

efter alle ansøgninger til studienævnet skal sendes herfra. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at Sektion for Sygepleje i Emdrup 

flytter lokalitet, dog således at personalet fortsat vil have til huse meget 

tæt på Campus Emdrup. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at evalueringen af undervisningen, 

der håndteres af MEDU, har fungeret godt, og at der vil blive fortsat med 

denne model fremadrettet. 

Der opfordres til, at underviserne ifm. opstart af et undervisningsforløb 

tydeliggør over for de studerende på forløbet, at der evalueres den sidste 

undervisningsgang. Der er en underviser, der praktiserer dette, hvilket 

ifølge de studerende fungerer godt. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der er dimension i Aarhus Tirs-

dag den 25. juni kl. 14 i Aulaen, bygn. 1412, lokale 129B med efterføl-

gende buffet i Solgården, Vandrehallen og Antikmuseet. 

 

3. Gensidig orientering 

3.1 Nyt fra studielederen 

Se punkt 2 

 

3.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet til dette punkt 
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4. Retningslinjer vedr. vejledning ved reeksamen (speciale) 

Studienævnet vedtog, at studerende, der skal til reeksamen i Speciale, til-

deles vejledning i form af 2 gange 45 minutter  
 

Bilag: Udkast til Retningslinjer vedr. vejledning ved reeksamen (specia-

le) 

 
5. Orientering vedr. konsekvenserne af SU-reformen (jns) 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om konsekvenserne af SU-

reformen. Studienævnet vil løbende blive informeret om sagsforløbet ifm. 

med implementeringen af SU-reformen. 

 

Bilag til orientering ved interesse:  

AFTALETEKST reform-af-su-systemet-og-rammerne-for-

studiegennemfoerelse 

Forslag til lov om uddlov 240412høringsudgave 

Lovudkast_ændring af SU-loven 

Aarhus Universitet høringssvar vedr. universitetsloven og SU-loven 

080513 
 

6. Sager 

Behandlede sager siden sidste møde: 

Kandidatuddannelsen 

- Ingen sager 

 

Masteruddannelsen 

- Dispensation til udvidelse af tidsrammen for aflevering af eksamens-

opgave i Modul 2 grundet operation – Imødekommet 

- Dispensation til udvidelse af tidsrammen for aflevering af eksamens-

opgave i Modul 4 grundet sygdom – Imødekommet 

 

Sager til behandling 

Kandidatuddannelsen 

Dispensationssager 

Kandidatuddannelsen 

- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for kurset ”Idræt og 

sundhed” (5 ECTS) på Kandidattilvalget i Idræt. 
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Imødekommet. Den studerende får forhåndsgodkendt merit for kurserne 

”Global Health” (5 ECTS) og ”Idræt og sundhed” (5 ECTS), således at de 

samlet erstatter ”Valgkursus” bestået ved undervisningsdeltagelse. 

   

Masteruddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager  

 

7. Eventuelt 

Charlotte Bjerg Sand Pedersen spurgte til, hvornår der vil blive foretaget 

en evaluering af forsøget med brugen af ”Emnebank” ifm. specialeskriv-

ningen. Bente Martinsen orienterede om, at evalueringen vil blive foreta-

get, når den indeværende eksamenstermin er overstået. 


