
 
 

 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Tag en videreuddannelse med 
tværfagligt sundhedsperspektiv eller 
sygeplejefaglighed i fokus 

Informationsmøder 
 

I 2021 udbyder vi følgende uddannelser: 
 

 Sundhedsfaglig kandidat (Aarhus) 

o Rehabilitering og forebyggelse 

o Vurdering og prioritering i sundhedsvæsenet 

 Kandidatuddannelsen i Sygepleje (Aarhus og Emdrup) 

o Nursing Science-linjen (NS) 

o Advanced Practice Nursing-linjen (APN) 

 Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje (Aarhus, med mulighed for undervisning i Emdrup på udvalgte 

moduler) 

 
 

Vi inviterer til informationsmøder 

 

Tirsdag d. 19. januar kl. 15.00-19.00 i Aarhus 

Alle møderne vil foregå over zoom. Find zoomlinks her: 

 

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63291663027  

Kandidaten i sygepleje: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62043573718 

 

Du kan læse mere om uddannelserne på vores uddannelsessider her: 
https://kandidat.au.dk/sundhedsfagligkandidatuddannelse/   

https://kandidat.au.dk/sygepleje/ 

 

Læs mere om masteruddannelsen her: 

 http://www.au.dk/evu/master/mks/ 
 
 
 
 
 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63291663027
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62043573718
https://kandidat.au.dk/sundhedsfagligkandidatuddannelse/
https://kandidat.au.dk/sygepleje/
http://www.au.dk/evu/master/mks/


 
 

 

AARHUS UNIVERSITET 

 

AARHUS, TIRSDAG DEN 19. JANUAR 2021: 

SUNDHEDSFAGLIG KANDIDATUDDANNELSE, KANDIDAT I SYGEPLEJE OG 

MASTERUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE 

 

STED: Zoom 

 

 

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse 
 

Kl. 15:00 Velkomst ved uddannelsesleder Christina Dahm 

Præsentation af de tilstedeværende fra Aarhus Universitet 

Kl. 15:10 Christina Dahm fortæller om den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse og fagene 

på uddannelsen.  
 

Kl. 15:40 Linjeansvarlige fortæller om de to linjer: ’Rehabilitering og forebyggelse’ og 

’Vurdering og prioritering i sundhedsvæsenet’  

 
Kl. 16:00 Pause 

 

Kl. 16:10 En studerende på den Sundhedsfaglige kandidat fortæller om det 

at læse på universitetet 

Kl. 16:30 Optag fortæller om adgangskrav og optagelse 

Kl. 16:55 Afslutning 
 
 
 

Kandidat i Sygepleje (cand.cur.) og Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje 
 

Kl. 17:10 Velkomst ved uddannelsesleder Annelise Norlyk 

Præsentation af de tilstedeværende fra AU 

Kl. 17:15 Optag fortæller om adgangskrav og optagelse 
 

Kl. 17:40 Annelise Norlyk fortæller om Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje og om Cand.cur 

uddannelsen, herunder de to linjer Nursing Science- og Advanced Practice Nursing, 

samt om muligheden for at tage cand. cur. som erhvervskandidat 

  

Kl. 18:10 En studerende fra kandidatuddannelsen i Sygepleje fortæller om det at være 

studerende på universitetet 

Kl. 18:30 Annelise Norlyk fortæller om fagene på cand.cur., og lektor Sanne Angel fortæller 

om fagene i masteruddannelsen og giver eksempler på masterprojekter  
 

Kl. 19:00 Afslutning 
 


