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Syddansk Universitet (SDU) afviklede i foråret 2017 studiemiljøundersøgelse (SMU) for studerende på ordinære 
uddannelser. På Det Tekniske Fakultet (TEK) blev der opnået en svarprocent på 62 %. 
 
TEK behandler SMU’en på fire overordnede måder: 
 

 Fakultetet udarbejder en handlingsplan på baggrund af drøftelser af SMU’en i TEK KVAL, TEK FAK se-
kretariat, med studenterforeningen SIF og i fakultetets ledelsesgruppe (LG). Handleplanen godkendes af-
slutningsvis i LG og fremsende til SDU’s arbejdsmiljøkontor. 
 

 Fakultetet udarbejder en fælles TEK rapport samt uddannelsesspecifikke rapporter, der offentliggøres på 
fakultetets hjemmeside (www.sdu.dk/tekkval). De uddannelsesspecifikke rapporter behandles i de enkelte 
uddannelsesudvalg (UUV) tilknyttet hver uddannelse. 
 

 De uddannelsesspecifikke rapporter indgår til de årlige statusmøder mellem de enkelte uddannelser, rele-
vante sektions- og institutledelser samt fakultetsledelsen. 
 

 Hvor det er muligt anvendes data fra SMU i øvrige analyser med henblik på fortroligt ledelsesinformation. 
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 Side 2 

TEK Handleplan for SMU 2017 
 
TEK har identificeret følgende handlepunkter som følge af SMU2017: 
 

Område Problemstilling Handling(er) Tidsplan Ansvarlig 

Krænkende adfærd 

Der identificeres i SMU’en et 
begrænset antal tilfælde af 
etnisk diskrimination. Derud-
over tilkendegiver flere medar-
bejdere (VIP’er, studievejled-
ning), at dele af studerende 
med anden etnisk baggrund 
end dansk synes at have an-
dre udfordringer og vejled-
ningsbehov. 

TEK opfordrer SDU til at 
fokusere på gruppen af 
studerende med anden 
etnisk baggrund end 
dansk ift. videns genere-
ring og opdaterede vej-
ledningsværktøjer. 

Løbende PÆ 

Ensomhed 

Det konstateres i SMU 2017, 
at internationale studerende 
på TEK er overrepræsenteret i 
relation til ensomhed. 

TEK fokusere på yderlige-
re social integration af in-
ternationale studerende 
ved studiestarten og kan-
didatintroduktionen 2018 

2018 PÆ 

Fysiske forhold 

Det konstateres både ved 
selvsyn og gennem SMU2017, 
at rengøringen ofte er util-
strækkelig. 

Det undersøges, hvordan 
rengøringssituationen kan 
optimeres – også med 
henblik på rengøring i 
weekenderne og perioder, 
hvor studerende generelt 
opholder sig oftere på 
TEK 
 
Der iværksættes en stu-
denterrettet kampagne i 
forhold til oprydning og 
overholdelse af regler. 

2018 KP 

2018 MCA 

Stress, informati-
onsniveau og 
Blackboard 

Det konstateres i SMU2017, 
at: 
 
→ De studerende angiver, at 

de i høj grad stresses af 
usikkerhed omkring fagli-
ge og praktiske forhold 
 

→ De studerende efterlyser 
bedre, mere rettidig og 
mere ensrettet information 
om både praktiske og fag-
lige forhold 
 

→ Størstedelen af fakultetets 
studerende er utilfredsstil-

Andre SDU praksisser 
vedr. brugen af Black-
board undersøges og der 
søges en generel videns-
opbygning på området. 
 
Der prioriteres en pæda-
gogisk indsats ift. at ens-
rette og højne kvaliteten i 
brugen af Blackboard på 
TEK gennem en et års 
projektansættelse 
 
MitSkema implementeres 
for alle TEKs uddannelser 
 
Der gøres ved studiestar-
ten 2018 en ekstra indsats 

2018 PÆ 

2018 KP 

2019 CLHB 

2018 PÆ 



 

 Side 3 

lende med underviseres 
anvendelse af Black-
board. Samtidig konstate-
res det, at anvendelsen af 
Blackboard, samt kvalite-
ten i anvendelse af Black-
board, er forskellig fra un-
derviser til underviser.  

for at gøre de nye stude-
rende fortrolige med 
MitSDU og MitSkema 

 

Information 

Det konstateres i SMU2017, at 
de studerende savner bedre 
muligheder for at modtage og 
give information om faglige og 
sociale arrangementer. 

Mulighederne for at an-
vende digitale medier til at 
videregive informationer 
undersøges. 
 
Mulighederne for at vide-
regive informationer om 
faglige og sociale arran-
gementer gennem Mit-
SDU undersøges. 

2018 PÆ 

2018 PÆ 

 
 
 
 
 
 
Handleplanen er vedtaget af TEK Ledelsesgruppe 06.11.17 
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