
Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

Uddannelse: Bachelor- og kandidatuddannelser i Studienævnet for Erhvervsøkonomi 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

1 Flere studerende oplever 
ensomhed på de 
erhvervsøkonomiske 
uddannelser og/eller føler 
sig uden for fællesskabet. 

Fokus på studiestarten, herunder 
brugen af UniHelper og dannelse af 
studiegrupper på både bachelor- og 
kandidatuddannelserne. Derudover 
arbejde med at tilbyde de studerende 
en måde at deltage i arrangementer 
uden at komme alene (inspiration fra 
cand.merc.jur.). 

Psykisk 
miljø 

Studieledere Studieledere, 
UniHelper, 
undervisere, 
studenterforeninger 

F22/E22 

2 En del studerende ved ikke 
hvor de kan henvende sig 
for at få støtte og vejledning 
på deres uddannelse.  

Generel synliggørelse af hvor man kan 
få støtte og vejledning omkring sit 
studie, fx gennem oplysning på 
studieportalen og ved uddannelsens 
start (fx i RUS-ugen).  

Psykisk 
miljø 
 

Studieledere Studieledere, 
Vejledning og 
studieinformation, 
BSS, 
linjekoordinatorer 

E21/F22 

3 Studerende, der oplever 
udfordringer med mobning, 
chikane (herunder 
krænkende adfærd) og 
diskrimination kan have 
svært ved at gennemskue, 
hvor de kan søge 
information og få hjælp. 

Det skal tydeliggøres for de studerende, 
hvor de kan henvende sig med deres 
udfordringer, fx via oplysning om ”Vi 
siger fra”, studieportalen samt 
oplysning til de studerende ved 
uddannelsens start (fx i RUS-ugen). 

Psykisk 
miljø 
 

Studieledere Studieledere, 
Vejledning og 
studieinformation, 
BSS 

E21/F22 

4 Flere studerende oplever 
ikke, at de får den feedback, 
som de har behov for, i 
løbet af deres uddannelse. 

Afdækning af hvad de studerende 
forstår ved feedback. Derudover 
arbejde med aktivt at fortælle de 
studerende, hvad der er feedback (evt. 
inspiration fra Oecon, hvor feedback 
beskrives i kursusbeskrivelserne), og 
oplysning til undervisere om IT-
baserede redskaber til feedback. 
Desuden undersøge om der kan komme 
”Info-bokse” i kursusevalueringerne, så 
de studerende forstår, hvad der menes 
med de begreber de skal svare på, 
herunder feedback og udbytte. 

Psykisk 
miljø 

Studieledere Studieledere, 
studienævn, 
undervisere, Centre 
for Educational 
Development, 
Evalueringsteamet 
(BSS IT) 

E21/F22 

 


