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g nr.

Beskrivelse og vurdering af
undervisningsmiljøproble
m

Beskrivelse af handling

Tema

Ansvarlig

Involverede

Tidsplan og opfølgning

1

Beskriv
undervisningsmiljøproblemstillingen

Beskriv den planlagte
indsats for løsning af
problemstillingen

Angiv tema:

Funktion,
afdeling/
institut (fx
Studieleder
)

Funktion, afdeling/
institut (fx
Institutleder)

Beskriv hvornår
problemerne skal løses,
samt hvornår og
hvordan opfølgning
sker

Det er vigtigt, at de
studerende har adgang til
relevante
studenterarbejdspladser
og grupperum i nærheden
af undervisere og forskere
ved BiRC. Vi har med
vores nuværende
placering i bygning 1110
haft gode muligheder for
dette, men kan blive
udfordret med vores
fremtidige placering i
bygning 1872.

BiRC skal primo 2022
flytte til bygning 1872,
hvor vi vil etablere
studenterarbejdspladser
og grupperum i nær
tilknytning til
undervisere og forskere.

Centerleder

Uddannelsesudval
g og
bygningsudvalg

Studenterarbejdspladse
r og grupperum
etableres ved
indflytning. Opfølgning
og eventuel justering af
lokalefordeling sker
efter hvert semester.

Det er særdeles vigtigt og
helt grundlæggende for et
godt og trygt studiemiljø,
at der en hensigtsmæssig
adfærd omkring
omgangsform og -tone i
alle undervisnings- og

Vi vil gennem møder
med undervisere og
studerende sikre, at der
er en fælles forståelse for
hensigtsmæssig adfærd i
undervisnings- og andre
studierelevante
sammenhænge, og vi vil

Centerleder

Uddannelsesudval
g

Møde(r) vil blive afholdt
i løbet af foråret 2022
og relevant information
vil blive gentaget i
forbindelse med
kommende
studiestarter. Løbende
opfølgning i forbindelse

1

2

Fysisk miljø,
psykisk miljø
eller æstetisk
miljø
Fysisk miljø

Psykisk miljø mobning,
chikane og
diskriminatio
n
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3

andre studierelevante
sammenhænge.

ved informationsmøder
for
studerende kommuniker
e hvad sådan adfærd
indebærer. Vi vil også
sikre, at alle har
kendskab til processen
på NAT omkring
håndtering af
uhensigtsmæssig
adfærd. Dette vil ske
gennem vores månedlige
informationsmøder samt
ved udarbejdelse af lokal
informationsmateriale,
der kan rundsendes og
ophænges.

Det er helt grundlæggende
for et godt studiemiljø, at
de studerende trives og
føler sig godt tilpas på
uddannelsen.

Vi vil afholde et lokalt
arrangement for de
studerende med fokus på
trivsel, herunder også
symptomer på
mistrivsel, fx ensomhed
og stress. Vi vil sikre, at
de studerende har
kendskab til relevante
ressourcer på AU
omkring håndtering af
mistrivsel. Vi vil
fortsætte med løbende at
informere de studerende
om relevante faglige og
sociale arrangementer,
som de kan deltage i.

med konkrete
problemstillinger.

Psykisk miljø
–
velbefindende
og oplevet
trivsel
Psykisk miljø
– præstation

Centerleder

Uddannelsesudval
g

Lokalt arrangement vil
blive afholdt i løbet af
foråret 2022 og
relevant information vil
blive gentaget i
forbindelse med
kommende
studiestarter.
Arrangementet
evalueres i forbindelse
med afholdelse.
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