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Det centrale i studiemiljøet er tilstedeværelsen på campus og mødet mellem studerende og 
underviser. Formålet med denne procedure er derfor at sikre, at de studerende føler sig klædt på til 
studielivet, kan gennemføre uddannelsen på normeret tid med et højt fagligt udbytte og med 
kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. 
 
Det psykosociale studiemiljø dækker over et bredt område, som fokuserer på de studerendes 
relationer og kontaktflader med undervisere, administrativt ansatte og andre studerende.  
 
Fakultetets studiemiljøfremmende initiativer bliver til i et samarbejde mellem dekanatet, 
Fakultetsservice og instituttets studienævn og ledelse. 
 
Instituttets vejledningsenhed samt U&S varetager en række aktiviteter, som bidrager til det 
psykosociale studiemiljø, ligesom den løbende dialog mellem prodekanen for uddannelse og 
HUMrådet har fokus på studiemiljøet. 
 
Fakultetsdirektøren har ansvar for det fysiske og digitale studiemiljø. 
 
Hvert 2. år gennemfører KU en studiemiljøundersøgelse (SMU), som indgår i 
undervisningsmiljøvurderingen (UMV). Dekanen har ansvar for at følge op på de handlingsplaner, 
fakultetet udarbejder på baggrund af UMV’en, og for at adressere eventuelle problematiske forhold 
på fakultetsniveau.  

Den gode studerende 
Fakultet ønsker, at alle studerende tager ansvar for egen læring og bidrager konstruktivt til det 
fælles arbejde med uddannelseskvalitet. Fakultetets forventninger er beskrevet i dokumentet den 
gode studerende.  
 
Nye og potentielle studerende introduceres til forventningerne i vejledningssamtaler og 
studiestarten, jf. Procedure for studiestart. 

Procedure for studiemiljø 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/kvalitetssikringspolitik/dengodestuderende/
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/kvalitetssikringspolitik/dengodestuderende/
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_studiestart.pdf
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SIDE 2 AF 3 Internationalt studiemiljø 

Fakultetet tiltrækker en lang række internationale studerende som både gæste-, udvekslings- og full 
degree studerende. Det stiller store krav til et aktivt og indbydende studiemiljø, der også inkluderer 
de internationale studerende. 
 
Derfor er det et fokusområde for både fakultets- og institutledelser, og der arbejdes blandt andet 
med attraktive mentorordninger og særlige introforløb for internationale studerende, jf. Procedure 
for studiestart. 
 
For administrationen betyder det, at alle væsentlige dokumenter skal forefindes på engelsk, og at 
relevant information til internationale studerende skal være tilgængelig på engelsk. 

Studerendes kontakt med forskningsmiljøer 

Det er af stor betydning for både det faglige studiemiljø og for de studerendes tilhørsforhold til 
deres uddannelse, at der er en god kontakt mellem studerende og undervisere. 
 
Instituttets forskere og undervisere er i videst muligt omfang tilgængelige både for kollegaer og 
studerende i hverdagen. 
 
Institutterne har derudover en række initiativer til talentpleje, der sikrer, at dygtige og ambitiøse 
studerende kan knyttes til konkrete forskningsmiljøer. 

Procedure  
Hvert 2. år udarbejder fakultetet en UMV. Arbejdet er forankret i KUUR, som drøfter resultaterne 
af kortlægningen og godkender det samlede katalog af handlingsplaner.  
 
I samarbejde med studienævnet samt VILU og studieleder udformer, godkender og følger 
institutleder den lokale udmøntning af fakultetets handlingsplaner.  

Opfølgning 

Med udgangspunkt i studiemiljøundersøgelsens resultater udarbejder fakultetet en eller flere 
handlingsplaner for at rette op på eventuelle problemer i studiemiljøet. Resultater af andre 
undersøgelser og målinger af den leverede service til studerende kan inddraget i arbejdet såfremt 
undersøgelserne kan kvalificere UMV-handleplanerne yderligere. Kortlægningen og resultatet af 
arbejdet med planerne opsummeres i en samlet rapport, som udgør KU’s UMV.  
 
Rapporten og resultaterne af undersøgelsen offentliggøres og er desuden tilgængelige på KUnet.  
 
I perioden mellem hver UMV følges instituttets handlingsplan i uddannelsesredegørelsen.  
Dekanen afrapporterer årligt til rektor på handlingsplanerne. 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_studiestart.pdf/
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_studiestart.pdf/
https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/statistik-og-ledelsesinformation/studiestatistik---undersoegelser_grid/
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/Procedure_for_uddannelsesredegoerelse.pdf
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SIDE 3 AF 3 Standarder for kvalitet 

Studerendes kontakt med forskningsmiljøer 

De studerendes kontakt til forskningsmiljøerne sikres ved monitorering af flere områder: 
 
• Ved studienævnenes tilrettelæggelse af uddannelsens kursusudbud, jf. 

 Procedure for forskningsbaseret undervisning og kursusudbud 
 

• Ved ViP-dækningsgrad, som der er fastsat standarder for i  
Procedure for uddannelsesevalueringer 

 
Derudover sikres studiemiljø og undervisning for internationale studerende.  
Se nærmere beskrivelse i fakultetets oversigt over standarder. 

 

 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_kursusudbud.pdf
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/dokumenter/procedure_for_uddannelsesevaluering.pdf
http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/standarder/
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