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Handlingsplaner SMU 2021 for Fysikuddannelsen under det Naturvidenskabelige studienævn
Titel
Hvad er titlen på handlingstiltaget?

Hvor

Fysikuddannelsen på det Naturvidenskabelige Fakultet. Udarbejdet i uddannelsens undervisningsudvalg.

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

Tematik

Faglige og sociale fællesskaber / Trivsel

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

Udfordring

Corona. Dvs. manglende fysisk kontakt, sociale aktiviteter etc.

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 problemstillingen? Hvilke handlingstiltag eksisterede i forvejen, kan disse forbedres og/eller
kommer der helt nye tiltag på området?

Formål

Først og fremmest går vi tilbage til normale forhold igen (tilstedeværelse på Campus). Derudover, vil vi organisere et mentor-/studiegenstartsforløb for alle studerende, hvor undervisere i uformelle rammer (uden for campus for de 2.-5. års studerende) får
talt med de studerende om forhold i forbindelse med studiet, og
hvordan vi kommer godt i gang igen.
At vi får vendt tilbage til normale forhold, og får engageret studerende i f.eks. frivilligt arbejde omkring studiet igen (f.eks. fagråd).

Hvilken effekt regnes eksisterende og
eventuelle fremtidige handlingstiltag at
have af betydning for løsning af problemstillingen?

Status og opfølgning
Hvornår startes der op på at iværksætte

Handlingen udføres hen over det kommende semester (1/9 –
2021 og nok et par måneder frem). Der følges op via feedback fra
undervisere og studerende til uddannelsesleder.

forbedringer og hvornår forventes målet
opnået? Hvornår følges der op på handlingstiltaget? Husk en startdato og evt. en
slutdato på tiltaget.

Side 2

Ansvarlig

Uddannelsesleder (Michael Lomholt, mlomholt@sdu.dk) og deres
undervisere

Hvem kan de studerende kontakte for at
høre mere? Oplys navn og kontaktinformation (vær opmærksom på, at dette offentliggøres)

Supplerende bemærkninger
Er der yderligere relevante kommentarer
de studerende kan læse omkring handlingstiltaget?

Side 3

Handlingsplaner SMU 2021 for Biologisk Institut, NAT

Titel
Reboarding

Hvor

Biologisk Institut, NAT

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

Tematik

Trivsel

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

Udfordring
Hvilken udfordring drejer det sig om? Hvad

De studerende er socialt udfordrede på grund af corona-hjemsendelsen. Det er en usædvanlig og forhåbentlig unik situation, men
kan forventes at påvirke de studerendes trivsel fremover

har de studerende givet udtryk for er et
problem?

Beskrivelse af indsats

.Reboarding initiativer, f.eks. BI-dag 6. september 2021 og sociale
og faglige aktiviteter i resten af 2021

Hvilket tiltag initieres for at løse problemstillingen? Hvilke handlingstiltag eksisterede i forvejen, kan disse forbedres og/eller
kommer der helt nye tiltag på området?

Formål

Tiltaget kan forhåbentlig afhjælpe isolation hos de studerende forårsaget af nedlukningen i 2020-2021

Hvilken effekt regnes eksisterende og
eventuelle fremtidige handlingstiltag at
have af betydning for løsning af problemstillingen?

Status og opfølgning

September 2021-December 2021
Vil blive evalueret i undervisningsudvalget, BI

Hvornår startes der op på at iværksætte
forbedringer og hvornår forventes målet
opnået? Hvornår følges der op på handlingstiltaget? Husk en startdato og evt. en
slutdato på tiltaget.

Side 2

Ansvarlig

Jakob Christensen-Dalsgaard, jcd@biology.sdu.dk

Hvem kan de studerende kontakte for at
høre mere? Oplys navn og kontaktinformation (vær opmærksom på, at dette offentliggøres)

Supplerende bemærkninger

Nej

Er der yderligere relevante kommentarer
de studerende kan læse omkring handlingstiltaget?

Side 3

Handlingsplaner SMU 2021 for Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Det er tydeligt at undersøgelsen bærer præg af Covid-19 situationen. Vi kan se et generelt faldt i de studerendes
trivsel, som vi formoder overvejende skyldes Covid-19. Denne handlingsplan vil derfor også bære præg af Covid19, da resultaterne i denne SMU ikke nødvendigvis er repræsentative for studiemiljøet under normale forhold.

Titel
Hvad er titlen på handlingstiltaget?

Hvor

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

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

Tematik

Information og kommunikation

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

Udfordring
Hvilken udfordring drejer det sig om? Hvad

Beslutning vedr. nedlukninger, omlægninger af undervisning etc.
blev ofte taget hurtigt og sent, hvilket skabte utryghed og forvirring
blandt de studerende.

har de studerende givet udtryk for er et
problem?

Beskrivelse af indsats
Hvilket tiltag initieres for at løse problemstillingen? Hvilke handlingstiltag eksiste-

Såfremt der skulle komme en ny nedlukning vil vi forsøge at tage
beslutninger tidligere og holde fast i dem, så vi kan melde vilkår
for f.eks eksamen ud i langt bedre tid end det har været tilfældet
det forgangne år.

rede i forvejen, kan disse forbedres og/eller
kommer der helt nye tiltag på området?

Formål
Hvilken effekt regnes eksisterende og

Dette vil forhåbentlig øge de studerende opfattelse af en rettidig
og konsekvent kommunikation samt at de kan regne med de udmeldinger der kommer

eventuelle fremtidige handlingstiltag at
have af betydning for løsning af problemstillingen?

Status og opfølgning

Dette er allerede igangsat – ved hver semesters udgang

Hvornår startes der op på at iværksætte
forbedringer og hvornår forventes målet

Side 2

opnået? Hvornår følges der op på handlingstiltaget? Husk en startdato og evt. en
slutdato på tiltaget.

Ansvarlig

Instituttets studiesekretær bmb-studiesekretaer@sdu.dk

Hvem kan de studerende kontakte for at
høre mere? Oplys navn og kontaktinformation (vær opmærksom på, at dette offentliggøres)

Supplerende bemærkninger

Vi håber selvfølgelig at handlingstiltaget ikke bliver relevant da vi
ikke forventer yderligere nedlukninger.

Er der yderligere relevante kommentarer
de studerende kan læse omkring handlingstiltaget?

Titel
Hvad er titlen på handlingstiltaget?

Hvor

Uddannelserne på Institut for Biokemi og Molekylær BIologi

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

Tematik

Faglige og sociale fællesskaber

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

Udfordring
Hvilken udfordring drejer det sig om? Hvad

De studerende har følt sig ensomme og distancerede under Covid-19 nedlukningen, og der har været mangel på rettidig kommunikation og følelse af tilhørsforhold.

har de studerende givet udtryk for er et
problem?

Beskrivelse af indsats
Hvilket tiltag initieres for at løse problemstillingen? Hvilke handlingstiltag eksisterede i forvejen, kan disse forbedres og/eller
kommer der helt nye tiltag på området?

Der er lavet en række studiegenstartsinitiativer, herunder et fælles
socialt arrangement for alle studerende og ansatte på instituttet.
Derudover er der lavet mentorgrupper for 1. og 3. semesters studerende der mødes med en VIP mentor. Desuden er der afsat
midler til særlige tiltag for at få de studerende til at bruge fagrådet
igen.

Side 3

Formål
Hvilken effekt regnes eksisterende og
eventuelle fremtidige handlingstiltag at

Formålet er at få de studerende reintegreret på instituttet og tilbage til en hverdag hvor de kommer på SDU dagligt. Derudover
vil det styrke fællesskabet på tværs af instituttet, som har lidt under nedlukningen.

have af betydning for løsning af problemstillingen?

Status og opfølgning
Hvornår startes der op på at iværksætte

Den fælles sociale dag er allerede afholdt, og de øvrige tiltag forventes afholdt i løbet af efteråret 2021. I løbet af foråret 2022 følger vi op på initiativet.

forbedringer og hvornår forventes målet
opnået? Hvornår følges der op på handlingstiltaget? Husk en startdato og evt. en
slutdato på tiltaget.

Ansvarlig

Instituttets undervisningsudvalg, kontakt lisej@bmb.sdu.dk

Hvem kan de studerende kontakte for at
høre mere? Oplys navn og kontaktinformation (vær opmærksom på, at dette offentliggøres)

Supplerende bemærkninger
Er der yderligere relevante kommentarer
de studerende kan læse omkring handlingstiltaget?

Titel
Hvad er titlen på handlingstiltaget?

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 studiemiljøundersøgel-

[Faglige og sociale fællesskaber / Trivsel / Funktionsnedsættelse /
Information og kommunikation / IT-forhold / Onlineundervisning /
Fysiske forhold / Æstetiske forhold / Laboratorier og værksteder]

sen er der identificeret en relevant problematik?

Udfordring

Side 4

Handlingsplaner SMU 2021 for Farmaci
Titel

Faglige og sociale arrangementer

Hvad er titlen på handlingstiltaget?

Hvor

Farmaci

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

Tematik

Faglige og sociale fællesskaber

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

Udfordring

Der ses et større fald i vurdering af både udbud og kommunikation
omkring både faglige og sociale arrangementer.

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 problemstillingen? Hvilke handlingstiltag eksisterede i forvejen, kan disse forbedres og/eller
kommer der helt nye tiltag på området?

Formål
Hvilken effekt regnes eksisterende og

Covid-19 forventes at have spillet en stor rolle for disse punkter,
da det har ført til aflysning af en lang række sådanne arrangementer. Studieledelsen samarbejder tæt med Foreningen for Farmacistuderende om at etablere denne type af arrangementer og dette
arbejde vil blive fortsat (og intensiveret) når vi kommer ud af covid-19 pandemien.
Der forventes en klar fremgang i alle disse fire parametre (udbud
og kommunikation om faglige og sociale arrangementer) ved næste SMU.

eventuelle fremtidige handlingstiltag at
have af betydning for løsning af problemstillingen?

Status og opfølgning

Ved næste SMU.

Hvornår startes der op på at iværksætte
forbedringer og hvornår forventes målet
opnået? Hvornår følges der op på handlingstiltaget? Husk en startdato og evt. en
slutdato på tiltaget.

Ansvarlig

Studieledelse

Hvem kan de studerende kontakte for at
høre mere? Oplys navn og kontaktinformation (vær opmærksom på, at dette offentliggøres)

Supplerende bemærkninger

Ingen

Er der yderligere relevante kommentarer
de studerende kan læse omkring handlingstiltaget?

Titel

ItsLearning

Hvad er titlen på handlingstiltaget?

Hvor
Tematik
Udfordring
Beskrivelse af indsats
Formål
Status og opfølgning
Ansvarlig

Titel

Farmaci
IT-forhold
Implementering af ItsLearning har ført til nedgang i tilfredshed.
Fortsat fokus på at få implementeret ItsLearning på uddannelsen.
Tilfredshed forventes at være nået tilbage i omtrentligt samme niveau som før ved næste SMU.
Næste SMU
Studieledelse

Stress

Hvad er titlen på handlingstiltaget?

Hvor
Tematik

Farmaci
Trivsel

Udfordring

Høj andel der angiver ”stærke stress-symptomer i forbindelse med
studiet” (77%).

Beskrivelse af indsats

Ny studieordning skal forbedre forhold (herunder tidsforbrug) på
bachelor samt generelt bedre trivsel efter covid-19 pandemien.

Formål

Der skal være sket en tilbagegang i dette på mindst 15% ved næste SMU.

Side 2

Status og opfølgning
Ansvarlig

Titel

Næste SMU
Studieledelse

Chikane

Hvad er titlen på handlingstiltaget?

Hvor
Tematik

Farmaci
Trivsel

Udfordring

Der er et utilfredsstillende højt niveau af oplevet chikane, særligt
på baggrund af køn, etnicitet og religion.

Beskrivelse af indsats

Der er foretaget udskiftninger i underviserstaben som forventes at
vise en effekt ved næste SMU.

Formål

Andel der har oplevet krænkende adfærd skal ned under 10% ved
næste SMU.

Status og opfølgning
Ansvarlig

Næste SMU
Studieledelse

Godkendt af Studienævn for Farmaci den 8. september 2021.

Side 3

Handlingsplaner SMU 2021 for IMADA - NAT
På grund af corona-situationen 2020-2021 må der tages forbehold for såvel udfordringer som indsatser, da vi
forventer og håber på mere ”normale” tilstande indenfor få måneder.

Titel
Hvad er titlen på handlingstiltaget?

Hvor
Hvilket fakultet eller specifik uddannelse

Matematik, Anvendt matematik, Datalogi og Data Science (DS)
ved
IMADA, NAT.

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

Tematik

Trivsel – Stress.

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

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 problemstillingen? Hvilke handlingstiltag eksisterede i forvejen, kan disse forbedres og/eller
kommer der helt nye tiltag på området?

Formål

På samtlige uddannelser (undtagen DS, som ikke indgår i SMU
2019) er stress-niveauet det samme som i SMU2019 eller der ses
– for de fleste uddannelsers vedkommende – en tydelig øgning i
omfanget af stress.
For DS er andelen på 33%, hvilket må anses for at være for
mange studerende.
I forhold til SMU 2019 er der foretaget ændringer i studieforløbene
på alle de nævnte uddannelser, og det er indskærpet, at der skal
være planer for semestrets forløb ved semesterstart. Denne proces kan sandsynligvis gøres lettere med itslearning.
Der er udviklet nye XX500-kurser for BA-uddannelserne med
mere fagspecifikke elementer, bl.a. introduktion til latex.
At mindske omfanget af stress blandt studerende.

Hvilken effekt regnes eksisterende og
eventuelle fremtidige handlingstiltag at
have af betydning for løsning af problemstillingen?

Status og opfølgning
Hvornår startes der op på at iværksætte
forbedringer og hvornår forventes målet

En række initiativer er allerede i gang og flere initiativer sættes i
gang i E21.

opnået? Hvornår følges der op på handlingstiltaget? Husk en startdato og evt. en
slutdato på tiltaget.

Ansvarlig

Opfølgning tænkes gennemført bl.a. via en lokal spørgeskemaundersøgelse i starten af 2022, med efterfølgende drøftelse i undervisningsudvalget.
IMADAs undervisningsudvalget.

Hvem kan de studerende kontakte for at
høre mere? Oplys navn og kontaktinformation (vær opmærksom på, at dette offentliggøres)

Supplerende bemærkninger
Er der yderligere relevante kommentarer
de studerende kan læse omkring handlingstiltaget?

Titel
Hvad er titlen på handlingstiltaget?

Hvor

Matematik, Anvendt matematik, Datalogi og Data Science ved
IMADA, NAT.

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

Tematik

Trivsel – Ensomhed

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

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 problemstillingen? Hvilke handlingstiltag eksisterede i forvejen, kan disse forbedres og/eller
kommer der helt nye tiltag på området?

På de flere uddannelser (undtagen DS, som ikke indgår i SMU
2019) er andelen af studerende der føler sig ensomme det samme
som eller øget i forhold til SMU2019. For matematik og datalogi
KA er ses dog en tydeligt mindsket andel.
For DS er andelen på 31%, hvilket må anses for at være for
mange studerende.
Initiativer fra SMU 2019 handlingsplanen: IMADA talks, ændret
studiestart/første semester fastholdes og fagrådet fortsætter med
at informere studerende om sociale aktiviteter og opfordre til at
deltage i disse. IMADA vil som institut understøtte disse aktiviteter.
Ved informationsarrangementer oplyses der om de forskellige muligheder for at få vejledning i forbindelse med psykiske forhold.

Side 2

Det vil være fokus på muligheden for deltagelse i studiegrupper,
også ud over 1. år.
I forbindelse med semesterstart efterår 2021, dvs. efter den længerevarende corona-nedlukning, er der planlagt/afholdt særlige
arrangementer også for 2.-årsstuderende. Erfaringerne fra disse
aktiviteter vil blive evalueret mhp. at videreføre disse, hvor det er
relevant.

Formål

At øge følelsen af at være del af et fællesskab, og dermed mindske andelen af studerende der føler sig ensomme på studiet.

Hvilken effekt regnes eksisterende og
eventuelle fremtidige handlingstiltag at
have af betydning for løsning af problemstillingen?

Status og opfølgning
Hvornår startes der op på at iværksætte

Opfølgning tænkes gennemført bl.a. via en lokal spørgeskemaundersøgelse i starten af 2022, med efterfølgende drøftelse i undervisningsudvalget.

forbedringer og hvornår forventes målet
opnået? Hvornår følges der op på handlingstiltaget? Husk en startdato og evt. en
slutdato på tiltaget.

Ansvarlig

IMADAs undervisningsudvalg.

Hvem kan de studerende kontakte for at
høre mere? Oplys navn og kontaktinformation (vær opmærksom på, at dette offentliggøres)

Supplerende bemærkninger
Er der yderligere relevante kommentarer
de studerende kan læse omkring handlingstiltaget?

Titel
Hvad er titlen på handlingstiltaget?

Hvor
Hvilket fakultet eller specifik uddannelse

Matematik, Anvendt matematik, Datalogi og Data Science (DS)
ved
IMADA, NAT.

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

Side 3

Tematik

Trivsel – Overvejelser om studiestop

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

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 problemstillingen? Hvilke handlingstiltag eksiste-

På samtlige uddannelser (undtagen DS, som ikke indgår i SMU
2019) er andelen af studerende der overvejer studiestop tydeligt
forøget i forhold til SMU2019.
For DS er andelen på 25%, hvilket må anses for at være for
mange studerende.
Det kan med rimelighed antages, at især for denne problemstilling
har corona-situationen spillet en stor rolle.
I den udstrækning andre forhold spiller ind, må det formodes, at
tiltagene angivet i de to øvrige tematikker vil have en positiv effekt.

rede i forvejen, kan disse forbedres og/eller
kommer der helt nye tiltag på området?

Formål

At mindske andelen af studerende, der overvejer studiestop.

Hvilken effekt regnes eksisterende og
eventuelle fremtidige handlingstiltag at
have af betydning for løsning af problemstillingen?

Status og opfølgning
Hvornår startes der op på at iværksætte

Opfølgning tænkes gennemført bl.a. via en lokal spørgeskemaundersøgelse i starten af 2022, med efterfølgende drøftelse i undervisningsudvalget.

forbedringer og hvornår forventes målet
opnået? Hvornår følges der op på handlingstiltaget? Husk en startdato og evt. en
slutdato på tiltaget.

Ansvarlig

IMADAs undervisningsudvalg

Hvem kan de studerende kontakte for at
høre mere? Oplys navn og kontaktinformation (vær opmærksom på, at dette offentliggøres)

Supplerende bemærkninger
Er der yderligere relevante kommentarer
de studerende kan læse omkring handlingstiltaget?

Side 4

