
særligt deres faglige udbytte. At processen i høj grad har involveret de 

studerende og er blevet en hjertesag for dem forstærkede grunden til at 

SDU blev valgt ud. 

Det er ikke tilfældigt, at SDU modtager denne pris. I lang tid har uni-

versitetet været i gang med de lovpligtige studie- og undervisningsmiljø-

vurderinger. Dette blev fremhævet af Styrelsen for Universiteter og In-

ternationalisering, der i 2010 gennemførte tilsyn af  universiteternes 

efterlevelse af lov om undervisningsmiljø. Hér blev SDU fremhævet som 

det universitet, som hele vejen havde levet op til sine forpligtelser. 

Rektor Jens Oddershede sagde ved prisoverrækkelsen, at SDU nu har 

trukket opgaven videre ved at sætte fokus på studiemiljøet, at SDU 

fremadrettede mål er være de studerendes foretrukne universitet. 

Undervisningsministeren fremhævede, at universiteterne kunne drage 

nyttig inspiration fra SDU's satsning, og hun opfordrede prismodtagerne 

til at prale af deres indsats. Det være hermed gjort. 

Det er en velfortjent pris til De Studerende i Centrum som Arbejdsmiljø-

kontoret ønsker tillykke med! 

Læs om det prisvindende projekt på DCUM’s hjemmeside: Undervis-

ningsmiljøprisen 2013 og på Fyens Stiftstidene  

 

SDU: De studerendes universitet 

Arbejdsmiljøkontoret den. 20. juni  

Syddansk Universitet 

Arbejdsmiljø—EKSTRA 

Involvér de studerende 

- og skab en god dialog om studie– 

og undervisningsmiljøet!  

Arbejdsmiljøkontoret oplyser, at der for 

nuværende kun er fem undervisnings-

miljørepræsentanter registreret i orga-

nisationen. Derfor opfordres Arbejds-

miljøgrupperne til aktivt at støtte op 

om valg i forbindelse med semester-

start.  

Undervisningsmiljøloven foreskriver, at 

de studerende har ret til at indgå i ar-

bejdet med tilrettelæggelse af undervis-

ningsmiljøarbejdet. Deltagelse i arbej-

det kan gavne de studerendes engage-

ment og bidrage med nyttig viden om 

både arbejds– og undervisningsmiljøet 

for den studerende og for arbejdsmiljø-

gruppen.   

Læs mere om organiseringen på SDU 

og om loven på DCUM’s hjemmeside. 

Læs også hvad de studerende selv siger 

om at være Undervisningsmiljørepræ-

sentant. 

Resultaterne af Studie- og undervisningsmiljøvurdering 2013 ligger nu 

klar. Studie- og undervisningsmiljøet har ved dette års undersøgelse 

opnået den hidtil højeste tilfredshedsmåling på 6,8 på en skala fra 0-10. 

Hele 87 % af de studerende trives med at læse på SDU.  

De tre vigtigste faktorer til et godt studie– og undervisningsmiljø, er af 

de studerende fremhæves ved: 1) Undervisningen, 2) Det sociale liv og 3) 

Faciliteter og lokaler. 

Fremadrettet proces 

Rapporten er overdraget til fakultetsledelserne og enhederne i fællesom-

rådet. De skal hen over sommeren forestå udarbejdelsen af handlings-

planer ud fra de problemstillinger hovedrapporten fremhæver.  

Alle arbejdsmiljøgrupper under SDU har ved seneste fremsendelse af 

Magasinet Arbejdsmiljø modtaget en sådan hovedrapport, og Arbejds-

miljøkontoret opfordre grupperne til at tage relevante emner op, der er 

af betydning for jeres studerende og med henblik på at understøtte uni-

versitetets arbejde på at gøre SDU til de studerendes foretrukne univer-

sitet. 

Læs mere om STUMV2013 og find fakultets-, campus- og uddannelses-

specifikke rapporter på www.sdu.dk/stumv 

Studie– og undervisningsmiljøvurdering 2013 

”Det er vigtigt, at de studerende kan se, at der 

bliver gjort noget for undervisningsmiljøet”  

Jens Oddershede, 2006 

Undervisningsminister Christine Anto-

rini overrakte den 19. juni undervis-

ningsprisen anno 2013 til SDU for sit 

projekt De Studerende i Centrum. 

SDU modtager prisen for at have sat 

gang i en længerevarende proces om-

kring holdningsændring blandt både 

studerende, undervisere og ledelse, 

som i høj grad har forbedret de stude-

rendes oplevelse af SDU som helhed og 
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