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Uddannelse: Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi (Aarhus) 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

  
1 

En del førstesemesterstuderende 
som se sig selv som værende 
introverte føler alt for stort 
gruppepres ifm. indtag af 
alkohol ved rustur. 

Der skal defineres klare 
regler for rusvejleder 
hvor der lægges vegt på 
inkludering af de mere 
introverte studerende.  
Der skal mere dialog 
mellem rusvejledere og 
deltagere angående 
rusturens indhold. Der 
skal arbejdes på, at 
alkohol fylder mindre 
ved rusture. På den 
måde vil studerende ikke 
føler sig presset til at 
indtage alkohol hvis de 
ikke har lyst til det. 

 
Psykisk 
miljø 

 
VIL 

  
Opfølgning 
statusmøde 
2022 

2 
 

Studerende der har brug for 
hjælp (ifm. psykisk miljø) har det 
svært ved at finde ud af hvor de 
kan få hjælp. 
 
 

Studievejleder samt 
studieadministrationen 
skal tilbage ti 
Katrinebjerg og der skal 
sættes infoplakater rund 
i vores bygninger hvor 
der står hvordan man 
kontakter studievejleder. 

 
Psykisk 
miljø 

SL  Opfølgning 
statusmøde 
2022 



 
3 

Der er en del studerende der 
føler sig ensomme på studie. 
 
 

En mulighed er at 
studerende selv danner 
grupper fra 2. til 4. 
semester, men 
undervisere på de fag der 
har lab øvelser søger for 
at lab grupper er 
forskellige fra 
projektgrupper.  
Undervisere på kurser 
opfordres til at tage 
medansvar for 
gruppedannelse hvis der 
er kursusaktiviteter som 
lægger op til 
sammenarbejde. 

 
Psykisk 
og 
fysisk 
miljø 

UA Semesterkoordinatorerne 
samt underviserne på de 
enkelte fag med lab 
øvelser. 

Opfølgning 
statusmøde 
2022 

4 Studerende føler ikke, at de 
fysiske rammer er sikre at færdes 
i. Vores vurdering er at 
laboratorier med høj spænding 
kan være årsagen.  

Der skal være en 
godkendelsesproces når 
studerende skal udføre 
lab arbejde som ikke er 
beskrevet i en af 
kurserne. 
Udarbejdelse af lab 
håndbog kan give mere 
tryghed til de studerende 
der skal arbejde i 
laboratorie. 
Studerende skal gøres 
opmærksomme på, at de 
kan udelukkes fra 
laboratorie hvis de ikke 
overholder lab regler. 

Fysisk 
miljø 

UA Uddannelsesansvarlig og 
gruppeleder 

Opfølgning 
statusmøde 
2022 

 

 


