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Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer
Kvalifikationer, erhvervet i uddannelsen, dokumenteres ved interne og eksterne prøver. Formålet med de interne og eksterne prøver er at sikre at den studerende har tilegnet sig de kvalifikationer, der er beskrevet i uddannelsens formål og fagenes mål.
Der henvises til studieordningen samt bekendtgørelsen om uddannelser og eksaminer ved
Ilisimatusarfik1 for uddybelse af forholdene omkring indstilling, afmelding og afholdelse af
prøver og eksaminer samt reeksamination og klagevejledning.

Vurderingsformer
Aktiv obligatorisk deltagelse
Ved aktiv obligatorisk deltagelse skal den studerende deltage i mindst 85 % af undervisning
og deri inkluderede øvelser. Aktiv obligatorisk deltagelse bedømmes bestået/ikke bestået.
Såfremt deltagelse bedømmes, ikke - bestået, skal den studerende bestå en skriftlig individuel
prøve.
Intern bedømmelse
Prøver bedømmes af eksaminator. Intern bedømmelse sker enten efter GGS-skalaen2 eller
bestået/ikke-bestået.
Intern censur
Prøver bedømmes af eksaminator og en underviser ved uddannelsen, der fungerer som censor. Interne prøver bedømmelse enten efter GGS-skalaen eller bestået/ikke-bestået.
Ekstern censur
Prøver bedømmes af eksaminator og en ekstern censor beskikket af Departementet for Undervisning, Kultur, Forskning og Kirke. Censor er godkendt af censorkorpset ved Ilisimatusarfik. Eksterne prøver bedømmes efter GGS-skalaen.
Bedømmelse
Såvel interne som eksterne prøver skal bestås. Beståede prøver kan ikke tages om.
Hvis max. sidetal for opgavebesvarelsen overskrides med mere end 10 % kan opgavebesvarelsen afvises.
For at kunne indstille sig til 2. eksterne prøve på 4. semester skal alle interne prøver på 1. og
2. semester samt 1. ekstern prøve være bestået.

1

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik/
Eksamensregler ved Ilisimatusarfik www.uni.gl
2

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse.
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Indstilling og afmelding til prøver
Indstilling
Den studerende er automatisk indstillet til prøver såfremt betingelserne for at indstille sig til
disse er opfyldt. Sidste frist for framelding til ordinær prøve er 14 dage før prøven afholdes.
Afmelding
Tidspunkt for rettidig afmelding bekendtgøres for hver enkelt prøve ved internt opslag. Såfremt rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes prøven (med hensyn til antallet af prøveforsøg) som påbegyndt.
Afleveringsfrist
Afleveringstidspunkt for skriftlige prøver opslås internt, dvs. på holdets skema.
Reeksamination
En studerende kan 3 gange indstille sig til samme prøve. Ilisimatusarfik kan tillade en fjerde
gang, hvis der foreligger særlige omstændigheder herfor.
Instituttet fastlægger tidspunktet for reeksamination.
Eksamensregler ved reeksamination er de samme som ved den oprindelige eksamen.
Sygeeksamen
Ved længerevarende sygefravær i eksamensperioden skal dette dokumenteres med lægeerklæring, og den studerende og eksaminator/vejlederen skal sammen med institutlederen tage
stilling til det videre eksamensforløb.
Ved sygefravær på selve prøvedagen aftales tidspunkt for sygeeksamen mellem den studerende, eksaminator/vejleder og institutleder.
Sygeeksamen aftales under forudsætning af, at der foreligger en lægeerklæring.
Instituttet tilrettelægger sygeeksamen.
Eksamensregler ved sygeeksamen er de samme som ved den aflyste eksamen.
Klager over eksamen m.m.
Klager over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, kan indgives af den studerende. Klager administreres efter gældende regelsæt ved Ilisimatusarfik.
Eksamensregler
Der henvises til gældende ordens- og eksamensregler samt eksamenskataloger.
Forsøg på snyd, uærlig adfærd eller uredelighed kan medføre bortvisning
Det er ikke tilladt at ryge under prøver.
Mobiltelefoner skal være slukkede og afleveres til eksamensvagten.
Eksamenslokalet må kun forlades ifølge med eksamensvagt.
½ time før prøvens afslutning må lokalet ikke forlades.
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Oversigt over prøver 3. semester
Interne prøver
Intern prøve i Sygeplejekursus 3 – 3. del og pædagogik

Rammer og kriterier for intern prøve på 3. semester
Sygeplejekursus 3 – 3. del og pædagogik
Formålet med prøven
 Den studerende skal kunne demonstrere evne til at indkredse, analysere, diskutere og
perspektivere en sygeplejefaglig pædagogisk problemstilling inden for sygeplejekursus 3 –
3. del og pædagogik.
 Den studerende skal opnå erfaringer med gruppearbejde med fokus på analyse og diskussion af en sygeplejefaglig pædagogisk problemformulering.
 Den studerende skal videreudvikle sin formidlingsevne.
Målet for prøven
 At den studerende kan angive og kritisk redegøre for sygeplejefaglige pædagogiske problemstillinger med udgangspunkt i en udleveret case.
 At den studerende kan demonstrere anvendelse af sygeplejefaglige og pædagogiske begreber, teorier og metoder i undersøgelsen af en udarbejdet problemformulering
 At den studerende demonstrerer viden om sygeplejefaglige pædagogiske interventionsmuligheder

Rammer
Den interne prøve er en skriftlig gruppeopgave med individuel mundtlig fremlæggelse og
drøftelse.
Gruppen skal udarbejde og aflevere et skriftligt produkt på 5-7 sider, og der er efterfølgende
en individuel mundtlig fremlæggelse og drøftelse på 15 minutter, hvor hele gruppen er til stede.
Sygeplejen vægtes i prøven 40 % og pædagogikken 60 %, hvilket skal afspejles i den anvendte
litteratur. Samlet litteraturkrav anvendt fra pensum i opgaven er mindst 200 sider.
Der arbejdes i grupper på 3-4 studerende
Der udleveres ved kursusstart en udarbejdet case, der afspejler sygeplejekursus 3 – 3. dels
tema om sygepleje til børn og deres familie, samt sygeplejens pædagogiske dimension
Fremgangsmåde
Den skriftlige del
Indledning
 Beskrivelse og kritisk redegørelse for sygeplejefaglige pædagogiske problemstillinger hentet fra casen
 Begrundet udvælgelse og afgrænsning af én problemstilling, der ønskes bearbejdet i opgaEksamenskatalog
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ven
Beskrivelse af problemformuleringen, der ønskes besvaret

Metodeafsnit
 Forklaring af hvordan analysen er tilrettelagt med henblik på besvarelse af problemformuleringen, herunder en begrundelse for teori- og litteraturvalg fra sygepleje og pædagogik
 Beskrivelse af litteratursøgning med oplysning om emneord og redegørelse for hvor der er
søgt, samt angivelse af mindst én artikel, som er fundet indenfor emnet.
Analyseafsnit
 De valgte begreber og teorier præsenteres og analyseres i forhold til problemformuleringen
Konklusion
 Problemformuleringen besvares på baggrund af den gennemførte analyse
Referenceliste
 Med angivelse af mindst 200 sider anvendt litteratur fra pensum
Den mundtlige del
Den studerende har 10 min til et mundtligt oplæg, der skal indeholde:
 Præsentation af sygeplejefaglige pædagogiske mål for sygeplejen
 En præsentation af forslag til handlinger med begrundelser i teori fra sygeplejen og pædagogikken
 En diskussion af konsekvenserne af de foreslåede sygeplejehandlinger
Herefter følger 5 min drøftelse med eksaminator og censor
Der er mødepligt for hele gruppen til de mundtlige fremlæggelser.
Vejledning
Der er afsat 2 lektioners fælles vejledning for en gruppe af 3 – 4 studerende og i alt 1 lektion
til individuel vejledning for hele gruppen. Vejleder er underviser ved instituttet og fungerer
som eksaminator ved den mundtlige del af prøven.
Produktkrav:
Prøvens omfang udgør ca. 12000 – 16800 anslag svarende til 5-7 sider i overensstemmelse
med Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskabs Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning. De Etiske retningslinjer for opgaveskrivning skal følges.
Aflevering
Tidspunkt for aflevering og fremlæggelse vil fremgå af skemaet.
 3 eksemplarer i papirformat i receptionen på PI.
 Fremsendes på mail i ét samlet dokument i PDF-fil til health@pi.uni.gl
 I emnefeltet i mailen og af titlen på dokumentet skal fremgå, hvilken prøve det er og
navn på den person, der afleverer.
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Kriterier for vurdering
Intern censur
Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået
Kravet for at opnå ”bestået” svarer til karakteren E efter GGS-skala, som repræsenterer den
tilstrækkelige præstation, som gives når den studerende i en minimalt accepterende grad har
opfyldt prøvens mål
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