Delpolitik for studiemiljø
Studiemiljø på DTU
Målsætning
DTU arbejder til stadighed på at fastholde og videreudvikle universitetet som et
attraktivt studiested med attraktive forsknings- og læringsmiljøer for både studerende
og undervisere. DTU udvikler læringsmiljøer, der understøtter varierende behov for
undervisnings- og arbejdsformer.
DTU påskønner aktiviteter ud over den planlagte undervisning og støtter derfor op
om et synligt, alsidigt og kulturelt favnende campusliv som en del af studiemiljøet.
DTU prioriterer et godt studiemiljø og arbejder derfor målrettet på løbende at
forbedre alle aspekter af studiemiljøet, herunder hensyn til personer med særlige
behov.
DTU fremmer et velfungerende internationalt læringsmiljø. Særlige forhold for
internationale studerende, undervisere og øvrige ansatte indarbejdes i alle
studierelaterede aktiviteter, herunder information.
Organisering
Studiemiljøet indgår i planlægningen på alle niveauer. De studerende inddrages i
arbejdet med studiemiljø på alle niveauer.
Et rådgivende udvalg, Studiemiljøudvalget, behandler forhold vedrørende
studiemiljøet. Studiemiljøudvalget er sammensat af repræsentanter for
administration, servicefunktioner, undervisere og studerende.
Universitetet vurderer løbende studiemiljøet i bred forstand, herunder det psykiske
og æstetiske studiemiljø, og sikrer, at alle væsentlige udviklingspunkter fastholdes i
en handlingsplan for studiemiljøet. Implementeringen er forankret hos dekaner og
institutdirektører. Periodiske studiemiljøvurderinger tilrettelægges i samarbejde med
Studiemiljøudvalget.
Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) er sekretariat for
Studiemiljøudvalget og har overordnet ansvar for jævnlig vurdering og fokus på
løbende forbedringer af et godt studiemiljø. Afdelingen tager initiativer på DTUniveau for at sikre løbende fremskridt i studiemiljøet. I samarbejde med andre
afdelinger sørger afdelingen for, at studiemiljøhensyn indarbejdes i relevante
initiativer. AUS formidler studiemiljøinitiativer til institutter og studenterorganisationer.
På institutterne samarbejder arbejdsmiljøudvalget og institutstudienævnet om de
studerendes forhold indenfor instituttets egne rammer. Institutledelsen sikrer, at
indstillinger til ønskede forbedringer på instituttets område, behandles i rette forum
og gennemføres under hensyntagen til lokale forhold.

Kodeks
Underviserne skal være gode rollemodeller for de studerende og medvirke til at sikre
et godt studiemiljø. Der lægges stor vægt på synlige, engagerede og pædagogisk
kvalificerede undervisere, der arbejder i tæt samspil med de studerende.
Studerende skal medvirke til at fremme et godt studiemiljø ved nærvær, engagement
og aktiv deltagelse i DTUs forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Der lægges
vægt på, at studerende til daglig ved deres adfærd bidrager til at opretholde et godt
studiemiljø.

