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Handlingsplan for Studiemiljøevaluering forår 2019 (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 
Mikrofoner/projektorer i de 
forskellige auditorier fungerer ikke 
optimalt. 
 

 
Husk via Moodle at opfordre studerende/undervisere til 
at bruge Building Support. 

E19 CAS Studiesekretariat 
 

 

Fysisk 
Der mangler strømstik på K1. 

 
Der bør etableres flere strømstik. 

E19 CAS SN-formand 
 
 

  

Fysisk  
Der er meget larm i kantinen.  

 
Tilbagemelding fra Fakultetet: I forb. m. opgradering af 
kantinen i foråret 2020 indtænkes bedre akustik. 

F20 CAS SN-formand  

Fysisk  
Kantinen har dårligt udvalg ift sund 
og vegetarvenlig mad.  
Kantinen lukker for tidligt. 
 

 
Kommentar viderebringes til Chartwells. 

E19 CAS SN-formand  

Fysisk  
Ønske om flere 
studiearbejdspladser. 

 
Tilbagemelding fra Fakultetet: I forb. m. opgradering af 
kantinen i foråret 2020 indtænkes udnyttelse af 
arealerne til studiearbejdspladser. 

F20 CAS SN-formand  

Fysisk  
Der mangler gruppearbejdspladser. 

 
Se ovenfor. 

F20 CAS SN-formand  

Fysisk  
Der har været meget 
håndværkerarbejde og larm i 
bygningen. 
 

 
Bygningen fraflyttes. 

E19 CAS SN-formand  
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Fysisk  
Dårligt Indeklima på K3. 

 
Tilbagemelding fra Fakultetet: CAS justerer 
ventilationssystemet til. Vinduer åbnet automatisk 
afhængig af udeklima og indetemperatur. 

E19 CAS SN-formand  

Fysisk 
Tilfredshed med læsesal på K1 – 
Ønske om at der bliver en i 
Nordkraft?  

 
Er det muligt at få en læsesal i Nordkraft? 

F20 Studieleder SN-formand  

Psykisk  
Ingen fællesskab. 
Ensomhedsfølelse.  
Der ønskes hjælp til 
eksamensangst. 

 
Mere information via Moodle om tilgængelige tilbud til 
de studerende. 

E19 SN-formand Studiesekretariat  

Psykisk 
Ønske om flere sociale 
arrangementer og at de bliver 
annonceret i god tid. 

 
Opfordring til Fællesråd/Junta. 

E19 Fællesrådet for 
Psykologi / Junta 
 

Fællesrådet for 
Psykologi / Junta 
 

 

Æstetisk 
Dejligt at der er træer og grønne 
planter rundt omkring  

 
Opfordring til at der opstilles planter. 

E19 Studieleder SN-formand  

 

 

Eftersom Psykologi fraflytter KS1/KS3 bliver punkterne omkring det fysiske studiemiljø irrelevante for os, men vi har valgt at skrive 
dem på her alligevel – mest til orientering – således at CAS er opmærksom på disse a h.t. øvrige studerende, som skal være i 
bygningerne.   


