Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023
Uddannelse: Molekylær ernæring og fødevareteknologi
Handling
nr.

1

Beskrivelse og vurdering af undervisningsmiljøproblem

Beskrivelse af handling

Tema

Ansvarlig

Involverede

Tidsplan og opfølgning

Beskriv undervisningsmiljø-problemstillingen
(Tal i parenteser angiver
spørgsmål-kategori i
Power Bi)

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

(1.2.): Flere har oplevet at føle sig ensomme på studiet. Besvarelsen er sket
under corona, men MEF er udfordret i
det 1. semester, hvor de studerende
ikke følger fælles studieplan – derfor
er det svært at få skabt et tilhørsforhold til medstuderende hvis du kommer udefra.

Etablering af en mentorordning for 1. semester
studerende om efteråret,
samt få studenterstudievejlederen mere i spil. Støtte
sociale arrangementer for
studerende.

Psykisk
miljø

UA

UA, SL, Uddannelsesudvalg, Rasmus
Pedersen

Inddragelse af
studenterstudievejleder fra
efterår 2021.
Etablering af
mentor ordning
for kandidatstuderende fra
efterår 2022.
Opfølgning statusmøde 2023
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(1.4.): Det sociale miljø lider af at det
er studerende fra mange uddannelser
der starter på MEF, derfor har de ikke
fra starten af et samlet fællesskab.
Dette skal skabes.

Med mentorordning som beskrevet ovenfor, og inddragelse af studenterstudievejlederen skal det sociale miljø
styrkes. Dette skal fremme
at de studerende få et tilhørsforhold til vores campus
(bygning 1170), og de
studenteraktiviteter der
foregår der.

Psykisk
miljø

UA

UA, SL, Uddannelsesudvalg, Rasmus
Pedersen

Inddragelse af
studenterstudievejleder fra
efterår 2021.
Etablering af
mentor ordning
for kandidatstuderende fra
efterår 2022.

Opfølgning statusmøde 2023
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(2): De studerende oplever ikke alle at
de får tilstrækkeligt med feedback i
undervisningen

Dette har MEF uddannelsesudvalget haft fokus på over
flere år, og der gives både
mundtlig og skriftlig feedback, men det er essentielt at
der er en fælles forståelse af
hvad der er feedback. Kurserne som der indgår i MEF
vil fortsat have fokus på at
definere feedback og give
feedback.

Psykisk
miljø

UA

UA, Kursusansvarlige og
Uddannelsesudvalg

Opfølgning statusmøde 2023
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(3.1.) - Chikane: Enkelte tilfælde af
udelukkelse fra fællesskabet

Hvis underviser oplever at
der sker udelukkelse fra fællesskabet bør underviser
skride ind. Det er vigtigt at
de studerende kender til
muligheden for at kontakte
trivselsvejledere.
Det er derfor vigtigt at
studenterstudievejlederen
får etableret kontakt til de
studerende, så de kontakter
dem, hvis der er trivselsproblemer, og at studenterstudievejlederen kan guide videre til professionel hjælp.

Psykisk
miljø

UA

UA, kursusansvarlige,
studenterstudievejleder

Opfølgning ved
næste UMV
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(5, 6, 7): De fysiske rammer i 1170 og
1171 er ikke tilfredsstillende med hensyn til indeklima (mulighed for udluftning / vinduerne skal kunne åbnes),
temperatur (lokaler er for koldt om
vinteren og for varmt om sommeren)
og toiletforhold (toiletterne er kolde,
lugter og der er ofte ingen lys).

Der er ingen grund til at toiletterne er kønsopdelte. Dametoilettet på etage 2 bliver
i forvejen også brugt som
herretoilet fordi det er bedre
end det rigtige herretoilet
nedenunder. Kan man fjerne
herre/dame-markeringerne?

Fysisk miljø

Bygningsstyrelsen /
Fakultet

SL,
Institutleder

Drøftelse med
bygningsstyrelsen i E21/F21
(evt. sammen
med institutleder AGRO /
ANIS/FOOD)

Der er for få gruppelokaler.

1170 etage 1:

Æstetisk
miljø

Der er for få af de runde stikkontakter
i undervisningslokaler.
Der mangler gardiner i flere lokaler.
Der skal være et skilt over indgangen:
”AGROBIOLOGI”.

Køkkenet:
Den grønne væg for enden af
lokalet skal males.
Læsesalen:
Lamperne virker ikke rigtig.
Biblioteket:
Whiteboard skal hænges op.
1170 etage 2 og 3:
Gangene:
Skraldespande skal sættes
op. Overskydende borde
fjernes.
Auditoriet i 1170-347:
Vinduerne skal kunne åbnes
Mangler gardiner.

Opfølgning:
Statusmøde
2022

