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Undervisningsmiljøvurdering på Aarhus Universitet, 2021 
 
 
Handleplan 1 
 

Tema 
 

Psykiske miljø 

Overskrift Mentorordning på 1. semester af bacheloruddannelsen i 
medicin 

Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 

Organisatorisk placering 
af indsats 

Fakultet: Health (HE) 
Institut: Institut for Biomedicin 
Uddannelse: Bacheloruddannelsen i medicin 

Ansvarshavende HE Studier - studievejledningen 

Formål Øge faglig og social trivsel 

Beskrivelse af indsats Studievejledningen planlægger at starte en mentorordning 
på 1. semester medicin på baggrund af gode erfaringer fra 
Idræt og FSV.  

Formålet med mentorordningen er have fokus på og øge 
den faglige integration, hvor ældre studerende (mentorer) 
vejleder og støtter de nye studerende (mentees) for på 
den måde at øge studiekompetencerne.   

Mentorerne skal således supplere instruktorernes, tutorer-
nes og studievejledningens indsats med at sikre et godt 
studiemiljø. Mentorordningen skal med andre ord ses som 
en del af den samlede vifte af initiativer for at sikre et godt 
studiemiljø og fastholde og motivere de studerende. 
 

Tidsplan/milepæle Det forsøges at starte mentorordningen første gang F22. 
Om det er muligt afhænger af, om det lykkes at skaffe nok 
mentorer. Der skal bruges 50 mentorer.  
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Notat 
 
Gitte Stavad Andersen 
 
Dato: 2. marts 2021 
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Handleplan 2 
 

Tema 
 

Psykiske miljø 

Overskrift Pilotprojekt: Studiefaglige refleksionsrum 

 
Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 

Organisatorisk placering 
af indsats 

Fakultet: Health (HE) 
Institut: Institut for Biomedicin 
Uddannelse: Bacheloruddannelsen i medicin 

Ansvarshavende Centre for Educational Development (CED) 
 

Formål Øge studerendes faglige studiekompetence og dermed 
trivsel.  

Beskrivelse af indsats CED har startet et projekt på alle fakulteter med Cellebio-
logi (1. semester medicin) som forsøgskursus. Formålet er 
at udvikle og afprøve et nyt didaktisk format, der øger de 
studerendes faglige studiekompetence. Det er håbet, at 
projektet på længere sigt vil bidrage til øget trivsel, give et 
højere læringsudbytte, understøtte den enkeltes identitet 
som studerende og del af et fagligt fællesskab. 
 
På Health er 1 af de 9 hold i Cellebiologi udvalgt E2021. To 
studenterundervisere har indvilget i både at undervise som 
vanligt og at agere mentorer/instruktorer på projektet, 
mens en underviser er supervisor. Der afholdes 3 møder pr 
semester mellem mentor/instruktor og holdet af stude-
rende og de emner der tages op er bestemt på forhånd af 
kursisterne fra 1. semester. Supervisor og mentorer/in-
struktorer har inden mødet diskuteret emnerne, men su-
pervisor er ikke med i selve ”reflektionsrummet”. 

 
Tidsplan/milepæle Pilotprojektet gennemføres på Cellebiologi efteråret 2021 

 
 
 
 

https://ced.au.dk/
https://ced.au.dk/
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Notat 
 
Gitte Stavad Andersen 
 
Dato: 2. marts 2021 
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Handleplan 3 
 

Tema 
 

Fysisk miljø 

Overskrift Fysiske faciliteter for medicinstuderende i Universitetspar-
ken 

Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 

Organisatorisk placering 
af indsats 

Fakultet: Health (HE) 
Institut: Institut for Biomedicin 
Uddannelse: Bacheloruddannelsen i medicin 

Ansvarshavende Prodekan for uddannelse på Health 

Formål Bedre fysiske studiefaciliteter for medicinstuderende i Uni-
versitetsparken 
 

Beskrivelse af indsats Der ønskes flere faciliteter, hvor studiegrupper kan mødes 
og forberede sig. Dvs. rum / borde med plads til 3-4 stude-
rende. Sådanne faciliteter er også brugbare til team-based 
learning, hvor studerende veksler mellem plenum under-
visning i auditorier og gruppearbejde i studiegrupper. 
På medicin forefindes Medicinerhuset, hvor kapaciteten 
ikke rækker. Der er VAB, som bruges af alle studerende. 
Men samlet synes kapaciteten at være begrænset og ikke 
tilpasset nye undervisningsformer. 
 

Tidsplan/milepæle Prodekanen tager ønsket med i de fora, som prioriterer 
økonomiske ressourcer og fysisk planlægning, med henblik 
på at afklare muligheder for bedre studiefaciliteter i Par-
ken for medicinstuderende.  
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Notat 
 
Gitte Stavad Andersen 
 
Dato: 2. marts 2021 
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Handleplan 4 
 

Tema 
 

Fysiske miljø 

Overskrift Fysiske faciliteter for medicinstuderende i Skejby 

Handleplan nr. (Udfyldes centralt) 

Organisatorisk placering 
af indsats 

Fakultet: Health (HE) 
Institut: Institut for Klinisk Medicin 
Uddannelse: Bacheloruddannelsen i medicin 

Ansvarshavende Viceinstitutleder for uddannelse, Institut for Klinisk Medi-
cin 

Formål Bedre fysiske studiefaciliteter for medicinstuderende i 
Skejby 

Beskrivelse af indsats Der skal etableres studiefaciliteter på AUH. Der skal arbej-
des videre på etablering af et undervisningshus i Skejby for 
alle studerende på AUH, studiemiljø i J-bygningen og allo-
kering af rum til studerende på hospitalet. Der skal desu-
den fortsat arbejdes på, at studerende får adgang til ad-
gang til færdighedslaboratorium.   

Tidsplan/milepæle ???? 

 
 
 
Opfølgning:  
 

Tidplan for opfølgning: 

November Handleplaner offentliggøres på AU’s hjemmeside 
November  Health uddannelsesrapport tilføjes et afsnit om undervisni-

ningsmiljøvurderingen (resultater og handleplaner) 

Juni 2022 Der gøres status på arbejdet med handleplanerne ved det 
årlige statusmøde  
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