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Handleplan SMU2019 – Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
 

Nærværende dokument redegør for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets handlingsplan på baggrund af 
studiemiljøundersøgelsen blandt heltidsstuderende gennemført i foråret 2019. 

På forhånd havde fakultetet udpeget følgende opmærksomhedspunkter til støtte for organisationens ar-
bejde med handlingsplaner: 

Trivsel – set i en bredere forståelse  
Studerendes trivsel er betinget af mange forskellige forhold, og det er af hensyn til muligheden for at sætte 
ind de rigtige steder vigtigt at afdække mere præcist, hvad der fremmer eller hæmmer trivsel. Skal vi ek-
sempelvis sætte målrettet ind og fjerne stressskabende faktorer, eller skal vi kigge bredere på udfordrin-
gerne i og omkring studielivet og derigennem søge at forbedre de studerendes kapacitet til at me-
stre/håndtere kompleksitet på studiet og i mange andre sammenhænge? 

Studieaktivitet 
De studerendes selvrapporterede studieaktivitet er i det samlede billede stigende over årene, men der er 
stadig et stykke vej op til de mål for studieaktivitet, som uddannelsesinstitutionerne bliver mødt med fra 
eksternt hold. Derfor kan vi med fordel undersøge området nærmere mhp. forbedringer.  

Gode samarbejdsformer og -relationer 
Det gode samarbejdsmiljø og den gensidige respekt mellem studerende og hhv. VIP og TAP ses som en væ-
sentlig parameter i det gode og trygge studiemiljø. Hvilke udfordringer peger SMU 2019 på, og hvordan kan 
fakultetet arbejde med disse og derigennem fremme de konstruktive samarbejdsformer og -relationer?  

Faglige og sociale fællesskaber 
SAMF synes umiddelbart at halte lidt efter de andre fakulteter på dette felt. Er der behov for en særlig ind-
sats? 

Information og kommunikation 
Scoren på spørgsmålene ”Det er let at finde frem til det, jeg søger, på www.sdu.dk” og ”Det er let at finde 
frem til det, jeg søger, på www.mitsdu.dk” er markant lavere end for øvrige spørgsmål. Der synes således at 
være behov for en nærmere undersøgelse af den bagvedliggende utilfredshed. 

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har bedt studienævn og institutråd indsende deres input til fakulte-
tets handlingsplan og modtaget input fra alle fire studienævn på heltidsområdet. På baggrund af disse input 
sætter fakultetet i den kommende periode fokus på følgende handlinger:  
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Handlingsplaner 
Præmissen for udarbejdelse af handlingsplanen er, at følgende punkter udarbejdes for hver identificeret handlingsplan: 

Hvor? 
Hvilket fakultet eller specifik uddannelse vedrører følgende tiltag?  

Er det gældende for hele fakultetet eller er det udarbejdet i det enkelte studienævn?  

 

Tematik  
Under hvilket 
tema i spørge-
skemaet er der 
identificeret en 
relevant proble-
matik? 

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

Beskrivelse af indsats 
Hvilket tiltag initieres for at løse pro-
blemstillingen? Hvilke handlingstiltag 
eksisterede i forvejen, kan disse forbed-
res og/eller kommer der nye tiltag på 
området? 

Formål 
Hvilken effekt regnes 
eksisterende og even-
tuelle fremtidige hand-
lingstiltag at have af 
betydning for løsning 
af problemstillingen? 

Status og op-
følgning 
Hvornår startes der 
op på at iværksætte 
forbedringer og 
hvornår forventes 
målet opnået? Hvor-
når følges der op på 
handlingstiltaget?  

Ansvarlig 
Hvem kan de 
studerende 
kontakte for at 
høre mere? 
 

Supplerende 
bemærknin-
ger 
Er der yderligere 
relevante kom-
mentarer de stu-
derende kan læse 
omkring hand-
lingstiltaget? 

Status august 2020 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Informa-
tion & 
Kommuni-
kation 

De studerende er i mindre 
grad end i SMU 2017 til-
fredse med  
 
a) information om fagene 
på deres studie og  
 
b) information om deres 
studie. 

Der igangsættes flere tiltag 
for at øge tilfredsheden. 
Tiltag i forhold til fagan-
svarlige og de enkelte un-
dervisere, men også i for-
hold til informationer på 
hjemmesiderne (mitsdu.dk)  

Øget tilfreds-
hed. 

Start efteråret 
2019  
 

VILU’erne 
på de be-
rørte in-
stitutter  
 
Studie-
nævn for 
erhvervs-
økonomi 

 SL er i løbende  
dialog med  
1) Kommunikation 
omkring indholdet på 
hjemmesiden 
2) med VILU’erne  
3) de fagansvarlige 
omkring uddannel-
serne. 

Informa-
tion & 
Kommuni-
kation 

De studerende har svært 
ved at finde de informati-
oner, de søger på hhv. 
sdu.dk og mitsdu.dk 

Kontakt er taget til Kommu-
nikation på Samfundsviden-
skab. 

Forbedring af 
de studerendes 
adgang til nød-
vendige infor-
mationer. 

Start efteråret 
2019 
 

Kommuni-
kation på 
SAMF 

 SL er i løbende 
dialog med  
Kommunikation 

Trivsel Der er en øget tendens til, 
at studerende følger sig 
ensomme, har stress-
symptomer og er presset 
af hhv. egne forventnin-
ger og forventninger fra 
studiet. 

Undersøge problematikken 
og tematikken, yderligere 
blandt andet i forhold til 
omfang. 
 
Overveje at bruge lokale 
indsatser/ ressourcer, f.eks. 

At der kommer 
fokus på pro-
blematikken. At 
de studerende 
ved, hvem de 
kan tage kon-
takt til. 

Efteråret 2019 Studieser-
vice /stu-
diekon-
takten / 
Trivsels-
vejlednin-
gen. 

Overvejelse 
om bench-
marking 
både internt 
og eksternt. 

SL har i foråret 2020 
grundet Covid-19 ikke 
haft mulighed for at 
følge op. 
Men der er en fortsat 
fokus fra Administra-
tion og SL derpå. 
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faglige vejledere og tutorer. 
 
Øget opmærksomhed på 
de studerende på senere 
semestre end 1. semester. 

 
I forbindelse med Stu-
dieadministrationens 
udviklingsprojekt, Ser-
vicerejsen, har der væ-
ret øget fokus på retti-
dig og omhyggelig 
henvisning af de stu-
derende, der henven-
der sig. Her i særdeles-
hed et fokus på den 
korrekte screening af 
studerende til de rig-
tige instanser – f.eks. 
studie – og trivselsvej-
ledningen.  
Konkret har det ud-
møntet sig i oparbej-
delse af kommunika-
tive/vejledningskom-
petencer hos medar-
bejdergruppen. Det 
har givet et øget fokus 
på service og trivsel 
blandt de studerende, 
der henvender sig til 
studieadministratio-
nen.   

Studienævn for Jura 
Faglige og 
sociale fæl-
lesskaber 

En mindre del af HA(jur.) 
og jurastuderende giver 
udtryk for, at de mangler 
et fagligt og/eller socialt 
fællesskab 

Fremtidens Jurauddannelse 
tager gruppearbejde (mål: 
bedre samarbejdsevner) 
ind i overvejelserne 
 
BB Community som red-
skab til at finde fællesska-
ber 

Tilbyde fælles-
skab fra første 
semester  
 
 
 
 
Færre 

E19/F20 
 
 
 
 
 
E19 

Imple-
mente-
ringsgrup-
pen for 
Fremti-
dens Jura-
uddan-
nelse 

 Indsatsen er stadig 
placeret i implemente-
ringsgruppen, som ar-
bejder videre med 
den. 
 
BB bliver udfaset ulti-
mo 2020. Det nye 
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studerende, der 
føler sig uden-
for 

 
Studiele-
der 

system ses an for at 
undersøge mulighe-
derne for fællesskaber 

Trivsel Trivslen er lavere for 
cand.merc.jur. end for 
cand.jur. 

Direkte samtaler med stu-
derende på uddannelsen 

Afdække de 
bagvedliggende 
grunde 

F20 Uddan-
nelsesan-
svarlig 

 Skubbet til E20/F21 
pga. ressourcer. 

Informa-
tion og 
kommuni-
kation  

Det er svært at finde det 
relevante på hjemmesi-
den 
 
Information om vejled-
ningstilbud er utilstrække-
lig 

Bede studerende på under-
visningshold om feedback 
vedr. websiderne.  
 
Gennemgang af 
HA(Jur.)/canc.merc.jur. 
hjemmesiderne 
 
Gør opmærksom på udfor-
dringer hos kommunikati-
ons/web-afdelingerne og 
vejledningscentret 

Give informati-
onerne videre 
til dem, der kan 
gøre noget  
 
 
Bidrage til at 
skabe én sam-
menhængende 
uddannelses-
side 

E19 
 
 
 
 

Indled-
ningsvis 
studiele-
der 
 
Uddan-
nelsesan-
svarlig 

Gives videre 
til Kommuni-
kation og 
Studieser-
vice 

Studielederen under-
søger, hvordan en 
konstruktiv proces kan 
se ud. Der skal være 
brugerperspektivet og 
den tekniske side, som 
kan gennemføre æn-
dringerne.  
 
Indsatsområdet er ikke 
prioriteret.  

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Manage-
ment 
Trivsel  
(Stress) 

I nogle fag er der er høj 
andel af de studerende, 
som ikke består. 

Kortlægning af mulige årsa-
ger til, at fag har høj dum-
peprocent 

Give viden til 
fagansvarlige og 
undervisere om 
mulige ændrin-
ger af faget 

Igangsættes 
efteråret 
2019. Forven-
tes afsluttet 
efteråret 2020 

Studiele-
der 

 Studieordningen på 
MMA er ændret i et 
forsøg på at forbedre 
faget Corporate Fi-
nance og give de stu-
derende en mulighed 
for ikke at tage faget, 
hvis de ikke vil ind på 
cand.merc. Dette fag 
har haft en negativ ef-
fekt på trivslen på 
MMA. 

Trivsel  
(Stress) 

Det kan til tider være van-
skeligt af få det fulde 
overblik over undervis-
ningsaktiviteter og eksa-
mener på Matematik-

Styrkelse af udveksling af 
information mellem de stu-
dieadministrative enheder 
på NAT og SAMF med hen-
blik på planlægning af 

At information 
om undervis-
ning og eksa-
mener samles 
ét sted og i god 

Igangsættes 
efterår 2019. 
Forventes af-
sluttet efterår 
2020 

Studiele-
der 

 Der er blevet afholdt 
et møde mellem Maria 
Atkins, Marianne Løn-
feldt (eksamensplan-
lægger) og Inge Huus 
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Økonomi-uddannelsen, 
da begge former for akti-
viteter planlægges på NAT 
henholdsvis SAMF 

undervisning og eksamener 
på Matematik-Økonomi-
uddannelsen 

tid (NAT) for at koordi-
nere og få bedre for-
ståelse for hinandens 
processer og arbejds-
gange. 
 
Skemalæggerne koor-
dinerer løbende. 

Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske studier 
Informa-
tion og 
kommuni-
kation 

Hjemmesiderne 
www.sdu.dk og 
www.mitsdu.dk giver an-
ledning til utilfredshed. 
 
Der er relativt mange stu-
derende der giver udtryk 
for, at de har problemer 
med informationsfrem-
søgningen.  

Sikre, at begge hjemmesi-
der ikke overlades med for 
mange informationskilder, 
hvilket kan skabe forvirring 
for brugerne. 
Sikre, at relevante oplysnin-
ger er tilgængelige på 
begge sider, samt at syste-
mer som BlackBoard og 
Odin er koblet til 
www.mitsdu.dk. 

Gøre det nem-
mere at finde 
relevante oplys-
ninger om stu-
diernes opbyg-
ning og indhold 
på både 
www.sdu.dk 
samt 
www.mitsdu.dk 
og derved over-
skueliggøre den 
enkelte stude-
rendes studie-
forløb. 

Løbende ind-
sats. Opfølg-
ning ved næ-
ste SMU 
(2020). 

Fakultetet 
og 
websup-
port 

 Hos SAMF Uddannel-
seskommunikation, 
som er ansvarlig for 
websupport til mitsdu 
og webadministrerer 
SAMFs websider under 
sdu.dk, er der blevet 
arbejdet intensivt med 
de relevante websider 
siden SMU 2019. 
Således har siderne, 
særligt under sdu.dk, 
oplevet et gennemgri-
bende redesign mhp. 
opnåelse af et mere 
simpelt udtryk, i tråd 
med SDUs nye brand 
guide, som samtidig 
gerne skulle forbedre 
brugervenligheden på 
siderne. Der er blevet 
arbejdet med alle 
SAMFs BA uddannel-
ser, og ønsker samt in-
put til rettelser er ind-
hentet hos bl.a. de lo-
kale og relevante fag-
miljøer. Arbejdet med 

http://www.sdu.dk/
http://www.mitsdu.dk/
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websider generelt kan 
dog siges aldrig rigtig 
at blive afsluttet, da si-
derne kontinuer-
ligt/uendeligt kan ju-
steres og tilpasses. 
Alle SAMF KA websi-
der under sdu.dk er 
også under bearbej-
delse, og forsiderne er 
således allerede rettet 
til, mens nogle under-
sider stadig mangler 
justeringer. 
 
Hvad angår SAMF 
mitsdu sider for vores 
uddannelser, er der 
også rettet i bl.a. me-
nupunkter, tekst, bille-
der, grafik, links og in-
fobokse på forsiden 
samt flere undersider 
for hver uddannelse – 
alt sammen med øn-
ske om at opnå en 
mere relevant og di-
rekte kommunikation, 
således at de stude-
rende/brugerne hurti-
gere møder den infor-
mation de søger, eller 
nemmere kan danne 
sig et overblik. Arbej-
det fortsættes ligele-
des og er en løbende 
proces. 
 
Det skal samtidig 
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siges, at SAMF 
Udd.komm. ikke defi-
nerer mulighederne i 
det backend IT system, 
Sitecore, som benyttes 
til at redigere SDUs 
websider, men at vi 
derimod kun kan redi-
gere i det omfang sy-
stemet tillader eller 
hvad SDU bestemmer. 

De fysiske 
rammer 

Der er en del studerende, 
der angiver utilfredshed 
med undervisningsloka-
lerne samt toiletterne.  

Minimere forskel mellem 
undervisningslokalerne, 
dvs. sørge for at de fysiske 
rammer i lokalerne alignes 
så vidt som muligt (fx tavle 
i alle lokaler, fungerende 
lydsystem, stole med tilpas 
højde ift. bordene). 
Forbedre rengøringsstan-
darden på toiletterne.  

Bidrage til de 
studerendes 
lyst til at færdes 
og opholde sig 
på universitet 
og derved øge 
de studerendes 
faglige såvel 
som sociale ud-
bytte af både 
den enkelte un-
dervisningsgang 
samt studieti-
den generelt.  

Løbende ind-
sats. Opfølg-
ning ved næ-
ste SMU 
(2021). 

Teknisk 
Service 

 Handlingen er over-
draget til Teknisk Ser-
vice 

Trivsel Ifølge SMU er krænkende 
adfærd steget på fakul-
tetsplan.  

Sætte fokus på og tydelig-
gøre muligheden for at ind-
berette krænkelser via 
SPOC. Gøre den nuvæ-
rende måde at indberette 
krænkelser på mere enkel 
og direkte, samt opfordre 
og vejlede til, at krænkelser 
beskrives så detaljeret som 
muligt.  

Iværksætte en 
målrettet ind-
sats for at ned-
bringe antallet 
af krænkelser 
på baggrund af 
mere detalje-
rede indberet-
ninger af de en-
kelte hændel-
ser, der opfat-
tes som kræn-
kende adfærd.  

Igangsættes 
2019, opfølg-
ning ved næ-
ste SMU 
(2021). 

Fakultetet 
og faglige 
vejledere 

 De faglige vejledere 
ved fakultetet er sær-
ligt opmærksomme på 
henvendelser fra stu-
derende vedrørende 
hændelser, der ople-
ves som krænkende. 
Dels ved at gøre op-
mærksom på mulighe-
den for at indberette 
via SPOC, dels for at 
skabe forståelse for 
nødvendigheden af en 
tilstrækkeligt 
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detaljeret indberet-
ning, så det reelt bliver 
muligt at handle på 
baggrund af indberet-
ningen. 
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