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Handlingsplan for Studiemiljøevaluering forår 2018 (KST3) – Studienævnet for Psykologi, Institut for Kommunikation og Psykologi 

Behandling i de enkelte studienævn med opsamling af punkter fra evalueringen med notering af specifikke handlinger (også hvis sagen sendes videre 
eller ikke behandles yderligere). 

I handlingsplanen skal hvert indsatsområde kategoriseres efter, hvilken type af studiemiljø der er tale om (fysisk, psykisk eller æstetisk) samt 
ansvarsfordelingen. 

 
 Type af studiemiljø  Ansvarlig  

 
Det fysiske studiemiljø omhandler eksempelvis bygningsforandringer, inventar, indeklima og 
sikkerhedsmæssige forhold.  

Campus Service  

Det psykiske studie- og undervisningsmiljø omhandler, hvordan de studerende trives på 
studiet (herunder i forhold til medstuderende, undervisere, faglige krav og 
udfoldelsesmuligheder).  

Institutleder, studieleder, studienævnsformand  

Det æstetiske studiemiljø omhandler, hvordan de studerende påvirkes af de rum og rammer, 
der omgiver dem på studiet.  

Institutleder  

 

Implementering af definerede indsatser sker efter følgende fremgangsmåde: 

 Studienævnet (formanden) har det overordnede ansvar for at handlingsplanens udformning og vedtagelse, og for at formidle den videre til de 
ansvarlige for de enkelte indsatser.  

 Indsatsområder der kan løses internt i studienævnet skal løses her og opfølgning foretages af studienævnet. 
 Indsatsområder som ikke kan løses i studienævnet viderebringes til Studieleder som videreformidler til Institut, Fakultet, CAS m.m.. 

Opfølgning foretages af Skolesekretær. 
 I handlingsplanen differentieres mellem ansvarlig og tovholder. Ansvaret påhviler altid en bestemt person. Tovholder på processen kan 

imidlertid godt være et udvalg eller nævn, en arbejdsgruppe eller en af den ansvarlige udpegede person eller personer.  
 Studiemiljø skal indgå i studienævnets plan for evaluering samt behandles hvert semester. 
 Tilbagemelding til fakultet….. 
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Handlingsplan 

Indsatsområde (type) 
 Hvad er i fokus 
 Hvorfor 

Handling / Aktivitet / Mål 
 Hvad gør vi 
 Hvordan gør vi det 
 Hvor godt 

 

Tidsplan 
 Hvornår 

Ansvarlig 
 

Lokal 
koordinering 

Status / 
Opfølgning 

 

Fysisk 
Gangen ved lokalerne 5.257 på KS3 
beskrives som et drivhus i 
sommervarmen. Der efterspørges 
mulighed for at åbne vinduer.  
 

 
Det undersøges hvornår vinduerne kan åbnes og af 
hvem. 

F19 CAS SN-formand 
 

 

Fysisk 
Generelt STOR efterspørgsel på 
flere gruppearbejdspladser (som 
ikke er i kantinen) og grupperum.  
Én efterspørger minikursus i 
lokalebooking.  

 
Er det muligt at etablere flere gruppearbejdspladser? 
Dette er påkrævet pga PBL-arbejdet. 
Er der mulighed for gruppearbejdspladser i RDB14? 

F19 Studieleder SN-formand 
 
 
 
Studiesekretariat 

 
 
 
 
Vejledning til booking 
af lokaler ligger 
allerede på Moodle.  

Fysisk  
Der mangler information/overblik 
over hvor man finder 
"hyggekroge", computerlokaler, 
læsesale, gruppearbejdssteder. 
 

 
Kan skiltning forbedres – f.eks. opsættelse af 
oversigtskort? 
Læsesal på KST1 anvendes af de studerende 
Der forefindes læsesal i Studenterhuset 

F19 CAS SN-formand  

Fysisk  
Der mangler strømstik rundt 
omkring. 

 
Kan der etableres flere strømstik? 

F19 CAS SN-formand  

Fysisk  
Der mangler ur og knager i mange 
lokaler/auditorier (fx 1.104) 

 
Opsætning af ur og knager, hvor det mangler. 

F19 Studieleder SN-formand  

Fysisk  
Mikrofonen til forelæsninger virker 
ofte ikke. 
 

 
Sker der regelmæssigt tjek af teknisk udstyr i lokalerne? 

F19 CAS SN-formand 
Studiesekretariat 
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Fysisk 
Efterspørgsel på læsesal til når der 
arbejdes individuelt. Der er ofte 
meget støj på gangene.  

 
Er det muligt at få en læsesal? 

F19 Studieleder SN-formand  

Fysisk  
AUD 1.104 på KST3 er i vinter-
perioden så kold at det påvirker 
fokus.  

 
Bedre styring af varme? 

F19 CAS SN-formand  

Psykisk  
Ønske om at få psykologer knyttet 
til studierne. Evt. bare have 
kontaktoplysninger til folk der kan 
hjælpe over det hele.  

 
Evt. bedre information om tilgængelige tilbud til de 
studerende? 

F19 Studieleder SN-formand 
Studiesekretariat 

Info er lagt på 
Moodle 

Psykisk 
En studerende har oplevet meget 
forskellige forventninger til de 
studerende fra forskellige 
vejledere.  

 
Det er blevet adresseret på et lærermøde, og 
ankerlærerne taler med de forskellige vejledere. 

F19 SN-formand SN-formand  

Psykisk 
Der efterspørges arrangementer og 
et større og mere centralt sted at 
være til fx fredagsbar. Der er 
kommentarer omkring ensomhed 
på studiet samt konkurrencemiljø/ 
nulfejlskultur. 
 

 
Flere arrangementer / fokus på problemet ensomhed. 
Fokus på konkurrencemiljø ift karakterer. 

F19 Fællesrådet for 
Psykologi / Junta 
Ankerlærere 
Undervisere 

SN-formand  

Psykisk 
Der efterspørges information 
omkring det at dumpe en eksamen. 

 
Der pågår arbejde fra centralt hold omkring øget 
information. 

F19 Studieleder SN-formand  

Æstetisk 
Dejligt at der er planter rundt 
omkring  

     

Æstetisk Der pågår arbejde med studiearbejdspladser (som på 
KST1). 

    

 


