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Uddannelse: GMM, Studienævnet for forretningsudvikling og teknologi 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

1. 

 

 

Diskrimination 
Der ønskes generelt fokus på 
diskrimination på uddannelsen. 

 

 

 

Ved studiestart 
tydeliggøres det over for 
de studerende, hvilke 
informationskanaler der 
er ift. diskrimination. Det 
fremhæves, at studie- og 
trivselsvejlederne kan 
kontaktes, og der henvises 
til studieportalen og 
afsnittet under 
studievejledningen om 
’Chikane, mobning og 
diskrimination’. 

Psykisk 
miljø 

Studieleder Studievejleder, 
studienævn 

Der  følges op 
på tiltag ift. 
diskrimination 
i studienævnet 
F22. 

2. 
 
 

Stress 
Oplevelse af stress i studiet i 
dagligdagen kan være pga. de mange 
konfrontationstimer og den 
komprimerede undervisning. 
Derudover kan matematik og 
statistik være udfordrende for nogle 
studerende. I statistik er der en stor 
statistikopgave på et samlæst fag, 
der kan give anledning til stress. 
 

Den nye studieordning på 
GMM pr. 1. september 
2022 samlæser med BDE i 
stedet for BSc. Det 
forventes, at dette i nogen 
grad kan løse 
udfordringerne med 
statistik og matematik, da 
anvendt matematik på 
BDE, som er inkl. 
statistik, i højere grad 
passer til GMM.  
I den nye studieordning er 
der taget afsæt i de 

Psykisk 
miljø 
 

Studieleder Studievejleder, 
studienævn 

Den nye 
studieordning 
træder i kraft 
pr. 1 september 
2022. Der vil 
ske opfølgning 
i forbindelse 
med 
undervisnings-
evalueringerne. 



studerende som 
reflekterende praktikere 
med brug af labs i 
undervisningen.   

3. Stress 
De studerende oplever stress i 
dagligdagen pga. manglende 
overblik over 
undervisernes/vejledernes 
forventninger og dermed 
arbejdsbyrden gennem semestret.  

Den fagansvarlige skal 
sikre en afklaring af 
forventninger og dermed 
arbejdsbyrden gennem 
semestret på første 
undervisningssession. 

Vejlederne skal på første 
vejledningsmøde initiere 
en dialog med det formål 
at afklare de gensidige 
forventninger. 

Psykisk 
miljø 
 

Studieleder Studievejleder, 
undervisere og 
vejledere 

Diskuteret på 
et GMM møde 
051021, hvilket 
fremgår af 
mødereferatet. 
Opfølgning på 
et kommende 
GMM møde. 

4. Mangel på grupperum Det undersøges, hvorvidt 
undervisningslokaler – 
herunder lokaler i 
Innovatorium – kan 
anvendes ifm gruppe- og 
projektarbejde 

Fysisk 
miljø 

Studieledergruppen Business 
Factory Centre 
placeret i 
Innovatorium,  
Bygningsservice,  
evt. Studieplan 
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