
 

Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

 

Uddannelse: Bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af 
handling 

Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og opfølgning 

 
 
1 

 
Det sociale studiemiljø på 
bachelor- og 
kandidatuddannelsen skal 
forbedres: 
 
Der skal være fokus på 
bedre samarbejde med 
andre studerende om at 
løse opgaver på studiet. 
 
 
 

 
Der indføres 
ugesedler som et fast 
led i undervisningen. 
Ugesedlerne 
udarbejdes af 
forelæserne. De 
studerende arbejder 
i fællesskab i 
grupper om at 
besvare ugesedlerne, 
hvorved 
læsegrupperne får et 
fælles formål og 
fokus.  Samtidig 
danner ugesedlerne 
rammen for 
holdundervisningen. 

 
Psykisk miljø  

 
Studieleder, 
faggrupperne 
på 
grundfagene 
på de første 3 
semestre  
 
 

 
Instruktorstaben på 
grundfagene på de 
første 3 semestre, 
studienævnet 

 
Ugeseddel afprøves for 
første gang i E22 på 
Social- og 
personlighedspsykologi. 
Der evalueres på forløbet 
i en fælles evaluering 
mellem hhv. 
instruktorerne, 
studienævnet og 
faggruppen for Social- og 
personlighedspsykologi. 
Herefter er der mulighed 
for at ændre strukturen af 
forslaget før hhv. 
Kognitionspsykologi og 
Udviklingspsykologi 
afprøver ugeseddel i 
undervisningen. 
 

2 Det sociale studiemiljø på 
bachelor- og 
kandidatuddannelsen skal 
forbedres: 

Mange studerende føler sig 
ensomme.  

Uddannelsen skal 
være med i 
studievejledningens 
generelle 
mentorordning, hvor 
studerende fra 1. og 
2. semester kan få en 
ældre studerende 
som mentor. 

Psykisk miljø 

 

Studieleder Studievejleder Evalueres E22. 



3. De studerende efterlyser 
mere samarbejde og 
feedback.  

 

 

 

 

Der planlægges et 
halvdags seminar/ 
workshop blandt 
underviserne med 
henblik på andre 
undervisningsformer 
og videreudvikling af 
undervisningen med 
fokus på inddragelse 
og feedback, både fra 
undervisere og 
medstuderende. 

Psykisk miljø Studieleder Undervisere, 
studienævnet 

Studienævnet orienteres 
efter afholdelse, og den 
videre proces planlægges. 

4.  Krænkende adfærd. 

Der ønskes generelt fokus 
på krænkende adfærd på 
uddannelsen. 

 

Det skal gøres endnu 

tydeligere på 

hjemmesiden, at 

studievejlederne kan 

kontaktes, hvis der 

opstår problemer. 

Retningslinjerne 

skal være 

lettilgængelige for 

både studerende og 

undervisere.  

 

 

 

Psykisk miljø Studieleder Studievejleder, 
studienævnet 

Der  følges op på tiltag ift. 
krænkende adfærd i 
studienævnet F22. 

5. Psykologi mangler et fælles 

samlingssted. Lokalerne 

ligger spredt, og de 

studerende ved ikke, hvor 

de er.  

Ift. lokaler til sociale 
aktiviteter er der 
lavet en 
forsøgsordning, hvor 
der er mulighed for 
at bruge IT lokalet i 
1325, i tidsrummet 
16 -21 samt nichen 

Fysisk miljø 

 

Institutleder  Institutsekretariats-
leder, studieleder 

Der er etableret en 
forsøgsordningen til og 
med 31. januar 2022 med 
mulighed for forlængelse 
/ permanentgørelse.  



ved siden af. Hvis 
dette er for lidt, vil 
ordningen evt. 
kunne udvides med 
et ekstra lokale.  

I forbindelse med 
Campus 2.0 vil der 
desuden være 
mulighed for at få 
indflydelse på 
fysiske lokaliteter til 
de studerende. 

6. Mangel på toiletter til 

kvindelige studerende. 

Muligheden for 

kønsneutrale 

toiletter er 

undersøgt. Der vil 

komme unisex skilte 

op i nærmeste 

fremtid ved 

mændenes toilet 

under Store Juridisk 

Auditorium. 

Fysisk miljø Institutleder Institutsekretariats- 
leder, studieleder 

Der følges op i F22. 

 

 


