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FAKTA OM UDDANNELSEN 

› Etableret i 1991 

› Optag på 80 studerende pr. år, 40 i Aarhus og 40 i Emdrup, København 

› Fuldtidsstudium, 2 årsværk, 120 ECTS  

› Undervisning ca. 3 dage ugentligt 
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FORMÅL 

At kvalificere den studerende til at varetage  

› centrale kliniske  

› Ledende 

› undervisningsmæssige  

› videnskabelige funktioner  

inden for sygeplejen og i tværfaglige sammenhænge 
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1. Sygeplejens teoriudvikling (10 ECTS) 
 

Kvalitativ 
forskning og 
metode (10 ECTS) 

Epidemiologi og 
biostatistik  
(10 ECTS) 

2. Relationer og interaktioner 
inden for sygepleje (10 ECTS) 
 

Sygepleje og 
samfund (10 ECTS) 

Videregående kvalitative 
metoder  / Statistik (10 
ECTS) valgkursus  

3. aktuelle tendenser i sygepleje 
(10 ECTS) 

Valgkursus (10 ECTS) Valgkursus (10 ECTS) 

4. Kandidatspeciale (30 ECTS) 
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ARBEJDSFORMER I STUDIET 

› Forelæsninger ved aktive forskere inden for sygepleje og forskningsmetoder 

› Selvstændigt arbejde i form af øvelser og oplæg 

› Gruppeopgaver med mulighed for samarbejde med medstuderende 

› Opgaveskrivning med vejledning 
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OPTAGELSESKRITERIER 

› Optagelse på kandiatuddannelsen i sygepleje kræver  

› enten en professionsbachelor i sygepleje  

› eller en sygeplejerskeuddannelse i henhold til tidligere bekendtgørelser og 

anordninger om sygeplejerskeuddannelsen.  
 

Sidstnævnte skal være efterfulgt af enten: 

› minimum 30 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse 

› en sygeplejefaglig specialuddannelse 
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Få udbygget din 
værktøjskasse 

 

 

 

 

Sygeplejerske og Stud.cand.cur Gunvor Dichmann Thyssen 
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Presenter
Presentation Notes
Kandidaten i sygepleje er en akademisk overbygning på professions bachelor uddannelsen. Den giver mulighed for at fordybe sig i teori og metode. Forstå og håndtere udviklingen i sygepleje i et foranderligt sundhedsvæsen.Lære at benytte forskellige og vurdere kvantitative som kvalitative forskningsmetoder. Selv om det er en akademisk overbygning, er uddannelsen knyttet til praksis både i forhold til indhold – men vi har også undervisere som er fundere i praksis forskellige steder.Fremtidige jobmuligheder.Praktiske overvejelser som jeg ved en del på mit hold har gjort sig. Det værende i forhold til:Tid (37 timer, hvad man kan overskue derudover, jeg arbejder forholdsvis meget, jeg har 12 timer i gennemsnit om ugen, børn, afstand til studiet mv)Engelske tekst (Øvelse gør mester, hårdt i den første tid, ordbøger, kuglepens ordbog…)Statistik (forberede sig på basis regneregler fra 9. 10. klasse – youtube video)
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