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Handlingsplaner for SMUdeltid 2019 
 
På baggrund af resultaterne fra Studiemiljøundersøgelsen for deltidsstuderende skal der udarbejdes handlings-
planer for universitetets opfølgning på de studerendes besvarelser. 
 
Der udfyldes én handlingsplan for hver tiltag der igangsættes. 
 
Handlingsplanerne offentliggøres på www.mitsdu.dk/smu. 
 

Titel 

Hvad er titlen på handlingstiltaget? 

Informations- og kommunikationsindsats for kommende og 
nuværende studerende på efteruddannelse på HUM 

Hvor 

Hvilket fakultet eller specifik uddannelse 
vedrører følgende tiltag? Er det gældende 
for hele fakultetet eller er det udarbejdet i 
det enkelte studienævn? 

 
Det Humanistiske Fakultet 

Tematik 

Under hvilket tema i spørgeskemaet er der 
identificeret en relevant problematik? 

 
Information og kommunikation om studiet 

Udfordring 

Hvilken udfordring drejer det sig om? Hvad 
har de studerende givet udtryk for er et 
problem? 

 
Det er svært at finde den relevante information, praktiske informa-
tioner er først tilgængeligt sent. Ligeledes kan det være svært at 
finde ud af, hvem man skal kontakte for at få de rette svar.  
 

Beskrivelse af indsats 

Hvilket tiltag initieres for at løse problem-
stillingen? Hvilke handlingstiltag eksiste-
rede i forvejen, kan disse forbedres og/eller 
kommer der helt nye tiltag på området? 

 
Der arbejdes både på tværs af fakulteterne og lokalt på HUM for 
at opdatere websiderne jævnligt, afklare en god og logisk place-
ring af information for nuværende og kommende studerende.  
 
Der er tilfredshed med masterudd. men særligt deltid og enkelt-
fagsuddannelsestilbud kan bør have opmærksomhed.  
Der vil være et fokus på web samt et fokus på tydeligere informati-
oner og hvornår alle oplysninger er tilgængelige på, samt at få 
etableret en ”go-to” funktion, der kan hjælpe videre med evt. 
spørgsmål, så ingen studerende bliver ”hængende” uden svar.  
   

Formål 

Hvilken effekt regnes eksisterende og 
eventuelle fremtidige handlingstiltag at 

 
Vi regner med, at der er en vis effekt, om end nogle de studeren-
des angivelse af, at noget først falder på plads sent inden studie-
start kan være svært at undgå på deltidsuddannelserne – men 

http://www.mitsdu.dk/smu


 

 Side 2 

have af betydning for løsning af problem-
stillingen? 

målet er, at de er informerede om det, der er på plads – og det 
eventuelt ved en mere opsøgende kontakt (klarlægges). Vi forven-
ter en højere bedømmelse af ”Information og kommunikation” ved 
næste SMU deltid  
 

Status og opfølgning 

Hvornår startes der op på at iværksætte 
forbedringer og hvornår forventes målet 
opnået? Hvornår følges der op på hand-
lingstiltaget? Husk både en startdato og en 
slutdato på tiltaget. 

 
Tiltaget er påbegyndt 1. april 2020 
 
Det følges op på tiltaget den 15. oktober 2020 
 

Ansvarlig 

Hvem kan de studerende kontakte for at 
høre mere? Oplys navn og kontaktinforma-
tion (vær opmærksom på, at dette offentlig-
gøres) 

 
Caroline Z. Jessen czj@sdu.dk  

Supplerende bemærkninger 

Er der yderligere relevante kommentarer 
de studerende kan læse omkring hand-
lingstiltaget? 

 
Nej 

Status august 2021 

Status på handlingsplanen efter et år. 

Nogle vores deltidsuddannelser har ikke haft optag i 2020 og 
E2021, og et systematisk arbejde med at forbedre siden med in-
formationer er ikke blevet iværksat for deltidsuddannelserne (side-
fag mv.) pr. E2021. Vi vil lade os inspirere af de deltidsstudier på 
HUM, hvor kontakten mellem undervisere og sekretær er god via 
møder primo januar 2022.  
Der er forandringer på masteruddannelser på web 
www.sdu.dk/master) og fra foråret 2022 påbegyndes et arbejde 
for masteruddannelser på mitsdu.dk/master. Denne del er ikke 
iværksat endnu, men behandles i den tværfakultære udviklings-
gruppe, som kontinuerligt forbedrer efteruddannelsesuniverset på 
web. 
 

 
 
 

Titel 

Hvad er titlen på handlingstiltaget? 

Forbedring af de fysiske forhold 

Hvor  

mailto:czj@sdu.dk


 

 Side 3 

Hvilket fakultet eller specifik uddannelse 
vedrører følgende tiltag? Er det gældende 
for hele fakultetet eller er det udarbejdet i 
det enkelte studienævn? 

Dette vedrører deltidsuddannelserne og Master i International virk-
somhedskommunikation. 
Ansvarlig herfor er Det Humanistiske fakultet – i samarbejde med 
lokale studienævn/studieleder 

Tematik 

Under hvilket tema i spørgeskemaet er der 
identificeret en relevant problematik? 

 
Fysiske forhold 
 

Udfordring 

Hvilken udfordring drejer det sig om? Hvad 
har de studerende givet udtryk for er et 
problem? 

 
Ringe muligheder for køb af mad/kaffe, når der undervises uden-
for alm. undervisningstid, lokaler med ringe mulighed for pau-
ser/gruppearbejde.   
 
 

Beskrivelse af indsats 

Hvilket tiltag initieres for at løse problem-
stillingen? Hvilke handlingstiltag eksiste-
rede i forvejen, kan disse forbedres og/eller 
kommer der helt nye tiltag på området? 

 
Vi vil sørge for at bruge SDU’s konferencefaciliteter mere, samt 
forsøge systematisk at anvende loungen også – samt sørge for at 
profilere den som et tilbud til de deltidsstuderende.  
Der har været iværksat initiativer for dette, men vi mangler en sy-
stematisk opfølgning og fortsættelse 

Formål 

Hvilken effekt regnes eksisterende og 
eventuelle fremtidige handlingstiltag at 
have af betydning for løsning af problem-
stillingen? 

 
Effekten er en bedre bedømmelse af de fysiske rammer  

Status og opfølgning 

Hvornår startes der op på at iværksætte 
forbedringer og hvornår forventes målet 
opnået? Hvornår følges der op på hand-
lingstiltaget? Husk både en startdato og en 
slutdato på tiltaget. 

 
Der iværksættes en evaluering og opfølgning på anvendelsen af 
konferencefaciliteterne i november 2020, samtidig med, at der ta-
ges kontakt til SAMF for en afklaring af, hvordan vi bedst muligt 
kan fordele bruge af loungen for foråret 2021.   

Ansvarlig 

Hvem kan de studerende kontakte for at 
høre mere? Oplys navn og kontaktinforma-
tion (vær opmærksom på, at dette offentlig-
gøres) 

 
Caroline Zoffmann Jessen czj@sdu.dk 

Supplerende bemærkninger  
Deadline kan rykke sig grundt covid19, da restriktionerne for fysisk 
fremmøde ændrer på de erfaringer vi har i november 2020 og be-
hov der er ift. undervisning. 



 

 Side 4 

Er der yderligere relevante kommentarer 
de studerende kan læse omkring hand-
lingstiltaget? 

Status august 2021 

Status på handlingsplanen efter et år. 

De studerende på masteruddannelsen har (både planlagt men 
også som en effekt af COvid19 nedlukningen) overgået til online 
undervisning i hverdagene. De har fremmøde på campusserne 
(Odense, Slagelse og Kolding) 4 gange på et semester, dette er 
lørdag, hvor der er mulighed for at købe kaffe/mad og hvor det pri-
oriteres, at de er i store lokaler med plads til at udføre gruppear-
bejde.  
Status er, at lokaler og mulighed for forplejning er forbedret for vo-
res masterstuderende på IVK. 
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