Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023
Uddannelse: Bachelor- og kandidatuddannelse i Biologi
Handlin
g nr.

Beskrivelse og vurdering
af
undervisningsmiljøproble
m

Beskrivelse af
handling

Tema

Ansvarlig

Involverede

Tidsplan og opfølgning

1

En andel af de
studerende vurderer, at
de ikke får tilstrækkeligt
løbende feedback

Fagligt
miljø og
kontakt til
undervisern
e

UA / UU

UU

Drøftelse:
Uddannelsesudvalgsmø
de 2020/21

2.

En andel af de
studerende svarer, at de
ikke ved hvor de kan få
trivselsvejledning

Psykisk
miljø

Nat-Tech
vejledning og
studieinformatio
n

Studenterstudievejled
er

Implementering:
Efterår 2021

3.

Under spørgsmål vedr.
stressniveau fylder
tankerne om fremtiden
mere hos
biologistuderende
sammenlignet med NAT

Mulige initiativer til
at styrke feedback i
undervisningen
drøftes i
uddannelsesudvalget
Studenterstudievejled
er inkluderer
information i oplæg
på 1. årgang (er
igangsat). Derudover
bør informationen
være let tilgængelig
på Studieportalen,
BFU informerer på
Facebook gruppe.
Flere tiltag er
igangsat og på vej
vedr. karriere i
biologiuddannelsen:
Hjemmeside med info
om karriere;
Karrieredage for
dimittender
(gennemført 2021) –
skal gentages, dog i
justeret format;
Oplæg med alumner i
løbet af året;
Undervisningselemen

Psykisk
miljø

Institutledelse /
UA

Undervisere

Planlægning og
Implementering:
2021/2022
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4.

En andel af de
studerende føler sig
ignoreret/udelukket fra
fællesskabet.

5.

Fysisk
undervisningsmiljø:
Behov for forbedringer –
Flere strømstik i lokaler;
Undervisningslokaler i
1540-kælderen er trange;
Slidte stole m.v. i
Biologiens hus

t ”Careers in Biology”
skal implementeres i
flere kurser
Studiegrupper og –
trivsel indgår i
mentorordningens
aktiviteter. I forhold
til det sociale
fællesskab vil BFU
lave opslag på BFUs
Facebook gruppe +
fysisk opslag i
Biologiens Hus om, at
foreninger og
aktiviteter er åbne for
alle; Socialt/fagligt
arrangement
(tutorforeningerne
laver en forkortet
hyttetur for 2020årgangen også andre
aktiviteter);
BFU arrangerer
”forenings- og
hyggedag”, hvor
foreninger kan
præsentere sig og nye
kan melde sig ind;
BFU vil tage
problematikken med
videre - f.eks. til
studenterrådet
Gruppe er nedsat på
instituttet som
gennemgår behov for
forbedringer

Psykisk
miljø

UA
(mentorordning
) BFU +
tutorforening

BFU + tutorforening
+ øvrige
studenterforeninger
på Biologi.

Planlægning og
udførelse:
Oktober/November
2021

Fysisk miljø

Institutledelsen

Gruppe er nedsat

Gruppen rapporterer til
institutledelse i 2021
Drøftelse +
implementering af
forbedringer:
2021/2022
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5.

Vedr. mobning, chikane
m.v.

BFU lave opslag i
deres facebook
gruppe med info om,
hvem studerende skal
henvende sig, hvis de
oplever noget;
Studenterstudievejled
er informerer også
om hvor de kan
henvende sig og
hvordan det forventes
at man opfører sig på
AU (taler ordentligt
m.v. – slides er lavet
af Vejledning – VEST)

Psykisk
miljø

Studievejleder +
BFU

Studievejleder + BFU

Udførelse: Oktober 2021
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