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UMV-handleplaner for Det Humanistiske Fakultet 

 

Handleplan 1: Det samlende studiemiljø 
 

 
 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Af Rambølls kommenterede studiemiljørapport fremgår det, at 

studiefællesskab er en styrke ift. både de studerendes tilfredshed og 

trivsel. Af resultatet af Det Humanistiske Fakultets 

studiemiljøundersøgelse (SMU) 2019 ses det imidlertid, at de 

studerende scorer lavt på spørgsmålet ”jeg deltager selv aktivt i mit 

studiemiljø”. Kun 44 % svarer ’enig’ eller ’helt enig’ på spørgsmålet. 

 
Mange studerende er ifølge SMU’en desuden usikre på, hvad der 

forventes af dem og oplever, at de mangler viden og redskaber til at 

planlægge deres studie. 35 % af de studerende svarer således ’hverken 

eller’, ’uenig’ eller ’helt uenig’ på spørgsmålet ”Jeg har den viden og 

de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier” og 42 % 

af de studerende svarer ’hverken eller’, ’uenig’ eller ’helt uenig’ på 

spørgsmålet ”Der er klare informationer om, hvad der forventes af 

mig”. 

 
Det Humanistiske Fakultet ønsker at iværksætte en række initiativer, 

der skal bidrage til at øge de studerendes tilhørsforhold til studiet, 

skabe       ’commitment’       og       sikre       en       tydeligere   faglig 
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 forventningsafklaring. Med de nedenfor beskrevne initiativer sigtes 

mod, at de studerende oplever at have den tiltrækkelige viden og de 

redskaber, der kan være med til at dæmme op for usikkerheden 

omkring faglige forventninger. 

Formål Fakultetet ønsker med denne handleplan at bidrage til at få engageret 

og involveret de studerende yderligere i såvel curriculære som 

ekstracurriculære aktiviteter. Dermed har fakultet en forventning om 

at styrke de studerendes tilhørsforhold og give dem en oplevelse af, 

at de ikke er alene på og med deres uddannelse. 

Fakultet ønsker endvidere at bidrage til at få dæmmet op for 

usikkerheden om faglige forventninger. 

Indsats/løsning a) Afklaring af faglige forventninger 
 

I forlængelse af UMV handleplan fra 2016 skal de faglige 

forventninger fortsat tydeliggøres overfor de studerende. Det sker 

konkret ved, at underviserne på de enkelte kurser i begyndelsen og 

undervejs i undervisningsforløbet tydeliggør følgende for de 

studerende: 

Faglige mål for kurset 

Forventet forberedelsestid 

Beskrivelse af eksamen og eksamenskrav. 

 
 

b) Styrket studiefællesskab 
 

I fritekstsvarene efterspørger mange studerende flere socialfaglige og 

studierelaterede aktiviteter. Derudover nævnes der også i mange 

fritekstsvar, at der ønskes mere fokus på introforløb på KA’en – 

herunder at der tages hensyn til nye studerende, der endnu ikke har 

noget socialt fællesskab på studiet. Fakultet ønsker med denne indsats 

at styrke studiefællesskabet. 
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 TEACH (Teaching Centre Humanities) står til rådighed for en række 

tilbud tilpasset institutterne, der kan inspirere og hjælpe institutternes 

undervisere bl.a. med det sigte at styrke studiefællesskabet: 

1. Kursus i eksempelvis casebaseret undervisning, 

klyngevejledning, faglighed i praksis, portfolio-udprøvning, 

projektarbejde i undervisningen o.a. 

2. Styrke underviserne i relationen med de studerende 

eksempelvis ved at styrke undervisernes kompetencer til at 

bruge studiegrupper i undervisningen og/eller give inspiration 

til planlægning af faglige semesterstartsmøder for studerende 

3. Oplæg/workshops for undervisere om, hvordan de kan 

understøtte overgangen fra bachelor til kandidat. 

4. Give institutterne inspiration til socialfaglige, 

ekstracurriculære aktiviteter 

5. Afholde skræddersyede seminarer og workshops på 

institutterne indenfor lokalt relevante emner. 

 

Institutterne forpligter sig til at iværksætte en eller flere indsatser inden 

for ovennævnte felter. TEACH stiller sig til rådighed for institutterne i 

denne forbindelse. 

 

Fakultet er bevidst om, at et andet aspekt af det styrkede 

studiefællesskab er de studerendes eget engagement heri. Fakultetet 

opfordrer således til, at der lokalt er en opmærksomhed på, hvordan 

man kan arbejde med at skabe rammerne for også at engagere de 

studerende til at tage ansvar for studiemiljøet. 

 

c) Systematiske tiltag i studieordninger 

 
Udover de ovenfornævnte indsatser vil fakultetet også følge, hvordan 

de mange nye tiltag, der er blevet søsat i forbindelse med 2019- 

studieordningerne,  har  en  effekt  over  de  kommende  år  ift. stress, 

ensomhedsfølelse  og  klarere  faglige   forventninger.  Herunder  kan 
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 nævnes tiltag som klyngevejledning, casebaseret undervisning, 

faglighed i praksis, portfolio-udprøvning og projektarbejde i 

undervisningen. 

 

Igangværende tiltag på institutterne 

 
Fakultetet er bevidst om, at der udover de ovenfor listede tiltag allerede 

foregår mange, meget ambitiøse tiltag på institutterne med det formål 

at forbedre studiemiljøet. Fakultetet opfordrer til, at der fortsat 

arbejdes videre med de lokale tiltag. 

Tidsplan/milepæle I uddannelsesredegørelserne 2020 beskriver institutterne, hvor langt 

de er med arbejdet samt hvilken indsats, der er igangsat sammen med 

TEACH. 

I SMU 2022 måles kvantitativt på studiemiljøet. 

Mål/ 

Succeskriterium 

1. Ved næste SMU ses en positiv udvikling på relevante 

spørgsmål omkring faglige forventninger og styrket 

studiefællesskab 

2. Inden næste SMU i 2022 skal alle institutter have gennemført 

ét eller flere af de listede initiativer i samarbejde med 

TEACH. 

Ansvarshavende Indsats (a), (b) og (c) Hovedansvarlig: Prodekan for uddannelse Jens 

Erik Mogensen 

Tovholder Institutternes uddannelsesledelse 

Ressourcer Faglige ressourcer: TEACH 
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Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Sektionschef Morten Tang Petersen (Uddannelse & Studerende) 

Hvordan følges der op? I DAU (Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet) 2021 

afrapporteres status på fakultetsindsatserne 

 

I 2022 bliver der igen gennemført en SMU, hvor der kvantitativt 

bliver målt på studiemiljøet. 

 

Spørgsmål omkring faglige forventninger måles i 

kursusevalueringerne hvert semester og udviklingen følges fra F20 

Tidplan for opfølgning - Uddannelsesredegørelserne 2020/2021/2022 

- DAU (Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet) 2021 

- Kursusevalueringerne fra foråret 2020 

- SMU 2022 

 

 


