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Forudsætningskrav
- konsekvenser ved ikke opfyldt krav om mødepligt
Forudsætningskrav mødepligt er beskrevet ved samtlige semestre i studieordningen.
Jf. studieordningen VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 er angivet følgende vedrørende mødepligt:
”Der er mødepligt i den kliniske undervisning med et omfang på 30 timer i gennemsnit om ugen.
Der er ligeledes mødepligt til den del af den kliniske undervisning, der afvikles i simulationslaboratoriet. Opfyldelse af mødepligten er en forudsætning for, at den studerende kan gå til semesterprøven. Det er den kliniske vejleder, der registrerer fremmødet. Hvis den kliniske vejleder vurderer, at
kravet om mødepligt ikke er indfriet, planlægger den studerende og klinisk vejleder og uddannelsen, hvordan det givne fravær kan indhentes, eventuelt ved at inddrage studiedage og/eller weekender. Såfremt fraværet ikke kan indhentes inden afvikling af semesterets prøve, er der brugt et
prøveforsøg. ”
Afsnit 16: ”Der er arbejdsbelastning svarende til gennemsnitligt 40 timer om ugen på VIA Sygeplejerskeuddannelsen og mødepligt i de kliniske uddannelsesforløb svarende til gennemsnitligt 30 timer om ugen. Den studerende skal opfylde semesterets forudsætningskrav, for at kunne deltage i
prøven i slutningen af semesteret. Indholdet i forudsætningskravene skal være redeligt og vise, at
den studerende har arbejdet aktivt, seriøst og fagligt hermed. Forudsætningskrav fremgår af studieordningens afsnit 3 Uddannelsens semestre”.
Manglende opfyldelse af mødepligt
Ved manglende opfyldelse af mødepligt er der jf. ovenstående mulighed for at planlægge erstatningsdage/
timer, dvs. at manglende fremmøde kan opfyldes på andet tidspunkt, så given fravær kan indhentes.
Det må aftales med klinikken, hvordan manglende fremmøde kan indhentes i det aktuelle kliniske forløb,
f.eks. ved tilstedeværelse i weekender. Ved manglende fremmøde dokumenteres fravær og aftaler om erstatningsdage i den studerendes individuelle kliniske studieplan i Praktikportalen.
Kortere kliniske forløb medfører få muligheder for erstatningsdage. Der er behov for at skelne mellem korte
og længerevarende kliniske forløb.
Erstatningsdage ved de korte kliniske forløb på 1. og 5 semester:
Ved manglende fremmøde inddrages studiedage eller der planlægges fremmøde i aftener eller i weekender i
forløbet.
Erstatningsdage ved længere kliniske forløb i 2., 3., 4. og 6. semester:
Ved manglende fremmøde planlægger den kliniske vejleder og den studerende erstatning for det manglende
fremmøde på studiedage, i aftener eller weekender inden for det aktuelle kliniske forløb.
Hvor der ikke er mulighed for at opfylde forudsætningskravet mødepligt, sammenholdes fremmødet med de
øvrige forudsætningskrav, så der sker en samlet individuel vurdering med henblik på, om den studerende
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kan få mødepligten opfyldt, eller om hun har anvendt et prøveforsøg.
Hvis vurderingen bliver, at den studerende ikke har opfyldt kravet om fremmøde og dermed ikke kan gå til
semesterprøve og dermed har anvendt et prøveforsøg, kan den studerende ansøge om dispensation. Der
kan på baggrund af usædvanlige forhold ansøges om dispensation for et anvendt prøveforsøg eller dispensation til at gå til prøve uden, at mødepligten er opfyldt.
Når den studerende på 6. semester afvikler klinisk uddannelse på to forskellige afsnit betragtes de to delforløb som to separate forløb og mødepligten opgøres separat for hver af de to forløb.
Dispensationsansøgningen skal indeholde
Årsagen til fraværet
Ved sygdom - dokumentation i form af lægeerklæring.
Beskrivelse af hvilke erstatningsdage/timer, der er gennemført. Dokumentation skal fremgå af praktikportalen.
Ansøgning om dispensation sendes til uddannelsesleder.
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