VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Intern, teoretisk skriftlig prøve
Et tema i klinisk praksis

7. semester

1

Intern teoretisk prøve

Prøven er en intern individuel eller gruppebaseret skriftlig prøve.
Prøven afvikles ved slutningen af det valgfrie element og omfatter 10 ECTS.
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Prøvens grundlag

Prøvens grundlag er et gennemført valgfrit uddannelseselement med et klinisk relevant
sygeplejefagligt tema, hvor du/I har iagttaget et kvalitetsproblem, en disharmoni, et
udviklingsbehov eller et behov for ny viden.
Bedømmelsesgrundlaget er den skriftlige præstation, som er uddybet i punkt 3 og 4.

3

Form og rammer

Du/I skal individuelt eller i en gruppe på 2-3 udarbejde et skriftligt produkt, som afleveres ved
afslutningen af det valgfrie uddannelseselement.
Det skriftlige produkt må have et omfang på maksimalt 12.000 tegn. Udarbejdes det skriftlige
produkt i en gruppe må omfanget være maksimalt 16.800 tegn. Opgaven skal være udformet efter
Retningslinjer for opgaver.
Ved gruppeopgave skal det fremgå af det skriftlige produkt, hvilke dele I hver især har udarbejdet,
idet dette indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det individuelle bidrag skal minimum være på 4.800
tegn.
Der tilbydes maksimum 1 times vejledning til det skriftlige produkt.
Det skriftlige produkt skal uploades i WISEflow senest kl. 12.00. den sidste hverdag i det valgfrie
uddannelsesforløb
Eksaminator vurderer den skriftlige eksamensopgave på baggrund af nedenstående kriterier.
Karakteren meddeles på mitVIA.
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Kriterier

At du/I kan


reflektere over, hvad du/I har iagttaget i forhold til et udvalgt klinisk relevant sygeplejefagligt
tema



beskrive konteksten for dine/jeres iagttagelser



argumentere for temaets relevans og aktualitet på baggrund af relevant viden



reflektere over, om der er tale om et kvalitetsproblem, en disharmoni, et udviklingsbehov
og/eller et behov for ny viden
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argumentere for en metodisk tilgang til at undersøge kvalitetsproblemet, disharmonien,
udviklingsbehovet eller behovet for ny viden
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Bedømmelse

Eksaminator bedømmer, i hvilken grad din skriftlige præstation opfylder kriterierne for intern,
teoretisk prøve samt lever op til beskrevne krav i form og rammer.
Karakteren fastsættes efter Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 114
af 03/02/2015.
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Omprøve

Består du ikke prøven, skal du henvende dig til studievejleder. Ved omprøven udbedres mangler i
det skriftlige produkt.
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