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Opmærksomhedspunkter for SMU-deltid 2019 
På baggrund af resultaterne fra Studiemiljøundersøgelsen for deltidsstuderende skal der udarbejdes handlings-
planer for universitetets opfølgning på de studerendes besvarelser.  

Som forberedelse til arbejdet med handlingsplaner, har fakulteter og fællesadministrationen indledningsvist iden-
tificerer, hvilke opmærksomhedspunkter de vurderer, at de kommer til at beskæftige sig med i handlingspla-
nerne. Opmærksomhedspunkterne er ment som en overordnet rammesætning og skal ikke betragtes som ud-
tømmende for de kommende handlingsplaner. 

Overblikket over hvad fællesadministration og fakulteter ønsker at arbejde videre med i handlingsplaner, kan bru-
ges til at koordinere eventuelle tværgående problemstillinger og initiativer. 
 
Der er udpeget følgende opmærksomhedspunkter: 
 
Det Humanistiske Fakultet 

Opmærksomhedspunkt 
Hvilket opmærksomhedspunkt drejer det sig om? 

Hvorfor 
Hvorfor er netop dette opmærksomhedspunkt vigtigt at 
arbejde videre med? 

Det Humanistiske fakultet får de laveste bedømmel-
ser i forhold til information og kommunikation om stu-
diet. Det gælder både vejledning, planer, undervis-
ning, frister og krav.   
 
Vi bemærker dog, at vores Masterstuderende er 
mere tilfredse end vores studerende på enkeltfag, 
tomplads og deltidsuddannelser. 

Vi ønsker, som med al anden studieinformation, at in-
formationerne er nemme at finde og meldt rettidigt og 
ensartet ud. Vi har en stor del af efteruddannelsen, 
som følger heltidsuddannelserne i nogle henseender 
og dermed ofte ”årets rul” for de heltidsstuderende. 
Det kan opleves som for sene informationer for de 
heltidsstuderende. Vi vil se på indsatser til at forbedre 
bedømmelsen af information og kommunikation til 
deltidsstuderende via web. 
 

Det Humanistiske fakultet får også lave bedømmelser 
i forhold til fysiske forhold – lokaler, muligheder for 
kaffe, pauser, der indbyder til samtale mv. 
 

Vi ønsker at de studerende oplever, at vi har de bedst 
mulige forhold for at kunne modtage undervisning og 
muligheden for at danne fællesskaber og netværk 
ved at styrke samværet på studiet. 
 

 
  



 

 Side 2 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Opmærksomhedspunkt 
Hvilket opmærksomhedspunkt drejer det sig om? 

Hvorfor 
Hvorfor er netop dette opmærksomhedspunkt vigtigt at arbejde 
videre med? 

Faglige og sociale fællesskaber 
 

Der observeres faldende tilfredshed med flere aspekter af 
uddannelsernes faglige og sociale fællesskaber fra 2017 til 
2019. Det bemærkes dog samtidigt, at selvom der er sket et 
fald fra 2017 til 2019 ligger alle målinger i kategorien stadig 
over det generelle gennemsnit for alle SDUs deltidsstude-
rende. 
 

Information og kommunikation 
 

Undersøgelsen påpeger, at i 2019 angiver 61 % at informati-
oner om fagene på deres studie er tilfredsstillende og 43 % 
at informationer omkring studiet bliver udsendt tidligt nok til 
planlægning. Begge tilfredshedsmålinger er faldet siden 
2017, og ligger i 2019 under det gennemsnitlige niveau for 
alle SDUs deltidsuddannelser. 
 

 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

Opmærksomhedspunkt 
Hvilket opmærksomheds-
punkt drejer det sig om? 

Hvorfor 
Hvorfor er netop dette opmærksomheds-
punkt vigtigt at arbejde videre med? 

Opmærksomhedspunkter master 
samfundsvidenskab og HD   

Fysiske forhold Rapport s, 28 plus fritekst Toiletter og oprydning scorer forsat 
lavt, især forhold i weekenden påpe-
ges og skal udbedres. 
 

Æstetiske forhold 
 

Campus Esbjerg ligger lavt på mange 
æstetiske parametre. 
 
Fokus på funktionalitet og udsmykning i 
pauserum, fx Loungen Campus 
Odense. 
 
Fritekstkommentarer vedr. æstetiske 
forhold s. 31 
Der mangler bænke og stole udenfor.  
 
Nogle områder føles mørke og kolde og 
trænger til en kærlig hånd. 
 
Lounge s. 28-29 fritekst:  

HD: Opmærksomhed på hvilke for-
hold, der giver denne lave score på 
Campus Esbjerg. 
 
Opmærksomhedspunkt med de uden-
dørs faciliteter især i denne tid med 
opfordring til mindre indendørs for-
samling. 
 
Loungen er til tider kold, se nedenfor. 
 
Loungen plads til forbedring – hvordan 
kan kaos undgås? Fortsat arbejde 
med Loungen ift. at forbedre indret-
ning, temperaturregulering samt 



 

 Side 3 

Får gode evalueringer, men der er 
plads til forbedring. 
Kaos ved frokosttid, behov for bedre ko-
ordinering hvis der er mange undervis-
ningshold, der er til tider koldt i loungen. 
 

tilpasse Loungen til et attraktivt såvel 
pause- som læringsmiljø. 
 

Faglige og sociale fælles-
skaber 
 

Rapport side 13 samt s. 16-18 
 
Tilsyneladende en sammenhæng mel-
lem høj score på faglige og sociale fæl-
lesskaber og trivsel/tryghed – også hos 
deltidsstuderende. 
 

Arbejde mere systematisk med fælles-
skaber for deltidsstuderende på for-
skellige felter, fx online fællesskaber, 
alumne og andre fælles arrangemen-
ter, introduktion, dimissioner, med 
mere. 
 
Onlineundervisningen under de nuvæ-
rende Coronaforhold giver nok en eks-
tra dimension ift. en fremtidig tilfreds-
hed med disse fællesskaber. Derfor er 
dette et vigtigt opmærksomhedspunkt. 
 

Netværk 
 

Netværk s. 16 og 18 
 
Deltidsstuderende beskriver det som 
vanskeligt at komme i kontakt socialt 
med andre grundet få mødegange, stu-
diets opbygning og manglende fælles-
aktiviteter for de studerende. 
 
Kun 7% udtrykker, at deres netværk pri-
mært er styrket ved SDU’ s indsats. 
 
Introduktionen til mine medstuderende 
var tilfredsstillende scorer 38,2% 
 

Arbejde på at netværket styrkes også 
gennem en indsats fra SDU/studierne. 
 
Introduktion: Arbejdes der pt. med på 
Masteruddannelserne. HD slutter sig 
til. 

IT-forhold og administra-
tion 

Rapport side 14 
”Administration og planlægning” er det 
tiltag som næst flest studerende ser pri-
oriteret for at skabe et bedre studie-
miljø.  
OBS! Undervisningen er dog det som 
prioriteres allerhøjest og er vigtigst for 
et godt studiemiljø. 
  
Fritekstfelter: Grundet de studerendes 
behov for koordination af privatliv og 

BB´s afløser som opmærksomheds-
punkt. Opmærksomhed på at den nye 
platform kan give nye muligheder, her-
under muligheder for mere systema-
tisk at arbejde med retningslinjer, 
struktur, features, support, osv.  
 
SDU.dk og udviklingen af denne plat-
form som fortsat opmærksomheds-
punkt og vigtig ressource i såvel re-
kruttering, markedsføring, studietilret-
telæggelse og administration.  



 

 Side 4 

studiet, skal det praktiske vedr. studiet 
fylde så lidt som muligt.  
Information omkring det praktiske søges 
at blive udsendt hurtigere, svartider på 
henvendelser ønskes minimeret og 
usikkerhed om, hvor man skal hen-
vende sig for hjælp.  
 
Fritekstkommentarer om it-forhold tabel 
20 s. 23 +27  
 
Administrationen beskrives både med 
ris og ros for serviceniveauet. 
 
Det er let at finde frem til det, jeg søger, 
på www.sdu.dk ligger generelt i de røde 
felter. 
 
En mere målrettet kommunikation over 
mail søges, nogle studerende oplever 
e-mails som er målrettet andre hold. 
 

 
Opmærksomhedspunkt undervisning 
kvalitetssikringen hører til i vores an-
dre evalueringssystemer, men det er 
registreret at dette er det allervigtigste 
for et godt studiemiljø. 
 
IT-systemer, herunder administrative 
forhold:  
- Arbejde på en bedre introduktion 

af systemer til studerende. 
- Arbejde med mere målrettet kom-

munikation til hver enkelt stude-
rende/grupper af studerende. 

- Arbejde på at informationer om-
kring mit studie bliver udsendt tid-
ligt nok til planlægning og sikre 
transparens ift. hvad den stude-
rende kan forvente. 

- Fortsat fokus på alle de admini-
strative forhold tilpasses målgrup-
pen af studerende. 

 
 
Fællesadministrationen 

Opmærksomhedspunkt 
Hvilket opmærksomhedspunkt drejer 
det sig om? 

Hvorfor 
Hvorfor er netop dette opmærksomhedspunkt vigtigt at arbejde videre 
med? 

Information og kommunikation 
 
(Fællesadministrationen kan ikke 
alene løfte opgaven – dette skal ske i 
samarbejde med fakulteterne)  
 

39% angiver, at det er nemt at finde det, jeg søger på sdu.dk. Deltids-
studerende skal i lighed med heltidsstuderende orientere sig på 
mitsdu.dk, hvorfor der er potentiale for at udbrede kendskabet til plat-
formen. 
 
Biblioteket har fået en (overordnet) rating på 64% positive svar, hvor-
ved der er rum for forbedringer ift. ”Information og kommunikation”. 
Dette arbejde er vigtigt så brugerne kan finde de relevante informatio-
ner, her tænkes på såvel generel info. om biblioteket og dets ressour-
cer, som specifik ift. hvorledes konkrete ressourcer anvendes. Ved at 
arbejde videre med dette opmærksomhedspunkt styrkes de deltidsstu-
derendes muligheder for planlægning mht. at være studerende (når 
det passer dem). 
 



 

 Side 5 

Fokus på formidling af biblioteket og dets muligheder/ressourcer, sær-
ligt online tutorials/guides, herunder også online introduktioner til bibli-
oteket, hvilket fortsat giver de studerende flere handlemuligheder og 
styrker såvel deres informationskompetencer som deres mere gene-
relle studiekompetencer – også de studerende der sjældent eller aldrig 
er fysisk på SDU. 
 

Work-life balance 
 
(Opgaven med at afhjælpe de stude-
rendes work-life balance ligger i høj 
grad på fakulteterne, men Fællesadmi-
nistrationen kan understøtte med 
værktøjer til de studerende) 
 

32 % svarer, at der er forhold i deres studie, som medvirker til en unø-
dig stor belastning. Der er desuden 12 %, som tilkendegiver at opleve 
stress dagligt. 
  
Det fremgår bl.a. af fritekstkommentarerne, at det er vigtigt for de stu-
derende at få klar og tydelig information, så de bedst muligt kan plan-
lægge deres tid. Det kan f.eks. være information om praktiske forhold 
(nogle kender ikke SDU på forhånd, og for nogle kan det være mange 
år siden de sidst var på skolebænken). 
 

Vejledning om studie muligheder, og 
information i forbindelse med studie-
start 
  
(Fællesadministrationen kan ikke 
alene løfte opgaven med vejledning 
om studiemuligheder eller information 
ifm. studiestart – dette skal ske i sam-
arbejde med fakulteterne)  
 

Kun 54 % svarer positivt ift. at de har fået tilstrækkelig vejledning i for-
bindelse med studie- og karrieremuligheder til at træffe deres valg om 
efteruddannelse. 
 
Mange fritekstbesvarelser under ”Information og kommunikation” 
handler om for sen / manglende information ifm. opstart på uddannel-
sesforløb. 
 
Mange studerende giver udtryk for, at de er usikre på, hvor de skal 
henvende sig for at få hjælp. 
 

 


