
 DTU STUDIEMILJØHANDLINGSPLANEN 2016-2018  
 
PRÆAMBEL 
DTU Studiemiljøundersøgelsen 2015 viser overordnet 
set, at studiemiljøet på DTU er godt, og at de 
studerende trives. Undersøgelsen dokumenterer også, 
at det psykiske studiemiljø forstået som kontakten til 
medstuderende, undervisere og andre ansatte, et 
fravær af ensomhed og et stort udbud af 
fritidsaktiviteter er blandt de aspekter af studiemiljøet, 
som har størst betydning for de studerendes trivsel.   
 
På baggrund af resultater og anbefalinger fra 
studiemiljøundersøgelsen, som påviser, at studiemiljøet 
på enkelte parametre kan forbedres, skal DTU 
Studiemiljøhandlingsplanen 2016-2018 tjene som et 
konkret grundlag for DTU’s arbejde med at udvikle 
studiemiljøet på universitetet de næste tre år. 
Handlingsplanen refererer til DTU’s strategi og 
delpolitik for studiemiljø, som definerer de 
overordnede mål for studiemiljøet på DTU: 
 
Ifølge DTU’s strategi har universitetet som et strategisk 
mål at prioritere smukke og funktionelle campusser 

med et synligt og alsidigt socialt liv, herunder 
engagerende studiemiljøer.  
 
Ifølge DTU’s delpolitik for studiemiljø har universitetet 
ligeledes som målsætning, at institutionen til stadighed 
skal arbejde for at fastholde og videreudvikle DTU som 
et attraktivt studiested med attraktive forsknings- og 
læringsmiljøer, der understøtter varierende behov for 
undervisnings- og læringsformer.  
 
Med DTU’s mål for studiemiljøet in mente vil 
handlingsplanen fokusere på at udvikle de aspekter af 
studiemiljøet, hvor der umiddelbart er rum for 
forbedring. Derudover vil fokus også blive rettet mod 
områder af studiemiljøet, som der er stor tilfredshed 
med, da studiemiljøundersøgelsen viser, at netop disse 
aspekter af studiemiljøet har afgørende betydning for 
studerendes trivsel.  Ligeledes er det en ambition fra 
universitetets side også fortsat at styrke og udvikle de 
områder af studiemiljøet, hvor DTU i forvejen har en 
styrkeposition.  
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#  Mål Indsats - handling Ansvar Tidsplan Kilde 
1 TRYGHED OG TRIVSEL 
1.1 Internationale 

studerende  
Trivslen for internationale studerende (målt 
på ensomhed) skal styrkes 

PF Masters: Nyt initiativ fra Polyteknisk Forening vil 
ansætte studentermedhjælpere til at informere om 
sociale og faglige arrangementer på engelsk og fungere 
som kontaktpersoner for internationale studerende, 
således at de internationale studerende opbygger 
relationer til danske studerende fra starten af deres 
ophold på DTU 

PF 2016 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015 s. 14, 
PF 

1.2 ”Noget for alle” 
– socialt-faglige 
aktiviteter 
 
 

DTU’s studerende er meget tilfredse med 
udbuddet af sociale og faglige 
arrangementer på universitetet.  
Ikke desto mindre vil PF under sloganet 
”Noget for alle” styrke det studentersociale 
fællesskab ved at udvikle og tilbyde et 
bredere udbud af socialt-faglige 
arrangementer, så det sikres, at der er 
”noget for alle” studerende 

PF vil styrke udbuddet af socialt-faglige arrangementer, 
så der kan tilbydes ”noget for alle” studerende, dvs. for 
dem som foretrækker arrangementer, som er funderet i 
et fagligt indhold fremfor et primært socialt indhold 
(fester og koncerter).   
Arrangementerne skal afholdes efter almindelig 
undervisningstid, så alle studerende har mulighed for at 
deltage 

PF 2016 Studiemiljø-
undersøgelsen 
s. 18, 
PF 

2 STUDIEINFORMATION 
2.1 Mere målrettet 

kommunikation 
til studerende 

Med det formål at øge studerendes 
tilfredshed med studieinformationen 
integreres Portalen og CampusNet i et og 
samme system 

Da studerende primært bruger CampusNet til at finde 
studieinformation, og mange studerende samtidig 
finder det svært at finde de nødvendige oplysninger på 
Portalen igangsættes et projekt med det formål at 
integrere Portalen med CampusNet, således at 
studieinformationen fremtræder samlet på én platform 

AUS/AFR 2016 AUS/AFR 
projekt 

2.2  AUS’ kommunikation til studerende styrkes 
generelt 
 
  

AUS-projekt analyserer kommunikationskanaler og  –
former. På baggrund heraf udvikles en 
kommunikationsstrategi og handleplan for fremtidig 
kommunikation, som er målrettet AUS’ brugergrupper, 
herunder studerende i Ballerup, så vel som i Lyngby 

AUS  2016 AUS’ 
handleplan 
2016 
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2.3.  Kontakten til 
DTU’s TAP-
medarbejdere 
på campus 
Ballerup 

Studerende i Ballerup skal opleve, at det er 
nemmere at få kontakt på 
studieadministrative medarbejdere 

AUS fortsætter proces med at gøre DTU 
Studieinformationens aktiviteter på Ballerup campus 
mere synlige og tilgængelige, således at studerende 
føler sig velinformerede i det daglige 

AUS  2016-2018 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 14 
AUS 

2.4  Studerende i Ballerup skal opleve, at det er 
nemmere at få kontakt til 
værkstedsmedarbejdere 

Værkstederne er bemandet med højt kvalificerede 
ingeniørassistenter. I DTU Diploms handlingsplan og 
budget for 2016 er der afsat lønmidler til at øge 
bemandingen 
 
System for booking (Planning Panda) af udstyr, 
værkstedområder og ingeniørassistenter er taget i 
anvendelse i oktober 2015, og er vel modtaget af 
studerende. En app er under implementering, så man 
også kan tilgå bookingsystemet via sin smartphone 

DTU 
Diplom 

2016 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 14, 
DTU Diplom 
 

2.5 Kontakt til 
DTU’s 
undervisere på 
campus 
Ballerup 

Studerende i Ballerup skal opleve, at det er 
nemmere at få kontakt til undervisere 

Enkelte medarbejdere benytter sig af regelmæssigt af 
hjemmearbejdsdage for at rette opgaver. Det vil blive 
indskærpet, at vi er der for de studerende, hvorfor 
hjemmearbejdsdage skal reduceres til et absolut 
minimum. Dette gælder i dagligdagen og i 
sommerperioden.  
 
3 SMAG-undergrupper (område ØST, MIDT og VEST) har 
bl.a. til opgave at komme med forslag hvordan 
undervisernes arbejdspladser i fremtiden skal indrettes, 
så tilgængeligheden øges, men i god balance med 
mulighederne for fordybelse. Arbejdet pågår og vil 
munde ud i en konkret masterplan for udvikling af 
Ballerup Campus 

DTU 
Diplom 

2016 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 14, 
DTU Diplom 
 

2.6 Information om 
skriftlig 
eksamen 

”Min eksamen” installeres som separat 
faneblad i CN 

I CampusNet indsættes et nyt faneblad ”min eksamen”, 
som vil indeholde en oversigt over alle kurser, den 
studerende skal til eksamen i med information om 
eksaminationsdato, starttidspunkt, lokale og bordnr. 
Det betyder, at den studerende meget hurtigt og nemt 
vil kunne finde alle relevante oplysninger på et sted 

AUS 2016 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 17, 
PF 
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2.7 Information om 
mundtlig 
eksamen på 
campus 
Ballerup 

Studerende skal adviseres tidligere om 
eksamen 

Studienævnet henstiller til undervisere, at de 
fastlægger de mundtlige eksamensdatoer tidligere, 
således at udmelding af eksamensdatoer sker senest en 
måned forud for den mundtlige eksamensdato  

ISN DTU 
Diplom  
 

2016 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 16f 

2.8. Information om 
kurser og anden 
generel studie-
information for 
studerende på 
Ballerup 
campus  

Studerende skal opleve, at det er nemmere 
at indhente de nødvendige oplysninger om 
kurser 

Studieledere og undervisere skal promovere 
kursusbasen og CampusNet bedre overfor studerende. 
Dette skal også ske i samarbejde med PF (KABS og 
vektorer)  
 
DTU Diploms ledelse skærper, gennem ISN, tilsynet med 
undervisernes kommunikation på Campusnet 

ISN DTU 
Diplom/ 
DTU 
Diplom  
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 

Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 16f 
 
 
 

2.9  Studentertilfredsheden med 
studieinformation om kurser skal højnes for 
studerende med primær tilknytning til 
campus Ballerup 

Undersøgelsen viser, at diplomingeniørstuderende på 
Ballerup campus, og heraf særligt de nystartede 
studerende fra E14, i mindre grad end 
diplomingeniørstuderende generelt, synes det er nemt 
at finde de nødvendige oplysninger om kurser og 
eksamen. AUS vil på den baggrund i samarbejde med PF 
(og KABS og vektorer) styrke oplysningsarbejdet over 
for nystartede diplomingeniørstuderende i Ballerup 
hvad angår generel studieinformation, kurser og 
eksamen.  

AUS  2016-2018 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 16f 

2.10 ”Noget for alle” 
Information om 
fritidsaktiviteter 

Information om fritidsaktiviteter (klubber og 
sportsaktiviteter og organisationer) skal 
samles og synliggøres bedre på pf.dk  

I regi af arbejdet med at udvikle et nyt design til pf.dk 
skal information om fritidsaktiviteter (klubber, 
sportsaktiviteter og organisationer) præsenteres bedre 
og mere samlet på pf.dk.  Således sikres det, at de 
studerende bliver bevidste om, at der er ”noget for 
alle”, dvs. at de generelt får bedre kendskab til den 
store variation af fritidsaktiviteter, som det er muligt at 
involvere sig i på DTU som studerende.   
PF skal i den forbindelse samarbejde med AFR om 
hvorledes fritidsaktiviteter bedre kan synliggøres på 
dtu.dk…/studieliv 

PF  2016 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 18f, 
PF 

2.11 Information om 
fritidsaktiviteter 
på campus 

Information om fritidsaktiviteter på Ballerup 
campus skal synliggøres bedre  

Antallet af fritidsaktiviteter på Ballerup Campus er 
mindre end på Lyngby Campus. Det skal kommunikeres, 
at aktiviteter på begge campusser er for alle 

DTU 
Diplom  

2016-2018 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 18f, 
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Ballerup  studerende. 
Der udvikles en kommunikationsplan for DTU Diplom, 
som vil omfatte fritidsaktiviteter for studerende og 
ansatte. PF er en central spiller ift. dette 
opmærksomhedspunkt 

DTU Diplom 

3 LÆRINGSMILJØER OG CAMPUSLIV 
3.1 Indeklima og 

akustik  
Auditorierenoveringsprocessen I forbindelse med auditorierenoveringsprocessen 

renoveres ventilation, belysning og akustik. Bygning 421 
og 341 er renoveret. Renoveringen af bygning 303A 
pågår. Dernæst bliver 306, 116 og 208 renoveret 

CAS 2012-2021 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 18f 

3.2 Bruger- og 
evaluerings-
proces 

Videreudvikling af bruger- og 
evalueringsproces for 
nyindrettede/nyrenoverede 
undervisningslokaler 

Bruger- og evalueringsprocessen designes så den i 
højere grad tilgodeser evalueringens anvendelighed i 
forhold til renovering, nybyggeri, indretning af 
studiemiljø og tiltag i forhold til didaktik 

AUS/CAS 2016 AUS-CAS 
projekt i 
forlængelse af 
CAS 
workshop-
række om 
læringsmiljøer 
foråret 2015 

3.3 Fordybelses-
studiepladser 
på Lyngby 
campus 

Der etableres flere 
fordybningsstudiepladser for gruppearbejde  

Der etableres flere afskærmede gruppearbejdspladser 
på Lyngby campus i det omfang det er økonomisk 
muligt.  
 
Der udarbejdes en kortlægning på Lyngby campus af 
arealer med potentiale som område for indretning af 
fordybelsespladser. På baggrund af kortlægningen 
udarbejdes et oplæg med tilknyttet økonomi, som 
vurderingsgrundlag for det videre forløb. Oplægget vil 
bl.a. undersøge muligheden for bedre udnyttelse af 
kantinearealer uden for nuværende alm. brugstid kl 11-
14.  

CAS 2016-17 
 

Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015, s. 18f 

3.4 Fordybelses-
studiepladser 
på Campus 
Ballerup 
 

Der skal etableres flere 
fordybelsesstudiepladser på Ballerup 
campus, som giver den samme oplevelse og 
har samme niveau som tilsvarende områder 
på Lyngby campus 

SMAG vil via en bottom-up model komme med forslag 
til, hvordan antallet af fordybelsesstudiepladser kan 
øges. Samtidig skal der være drøftelse i SMU, som skal 
munde ud i en top-down proces, hvor der udarbejdes 
forslag og pristilbud fra arkitekter (fx dem der står bag 

DTU 
Studie-
miljø-
udvalget 
(SMU) og 

2016-2018 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015 s. 18f, 
Diplom-
dekanatet,  
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324), med inddragelse af SMAGs forslag   
 
PF tildeles råderetten over 2 store lokaler overfor S-
huset med henblik på indretning af fordybelsespladser. 
Planen er klar, men finansieringen af 
renoveringen/ombygningen skal forhandles på plads 
 
Rotunden (biblioteket) skal bringes i spil og er ikke 
omfattet af SMAG-undergrupperne ansvar. Derfor er 
det planen at der i januar 2016 nedsættes et udvalg 
bestående af deltagere fra Biblioteket, PF, AUS, CAS og 
DTU Diploms ledelse med det formål at udarbejde et 
forslag til indretning af fordybelsespladser. Der 
tilknyttes en arkitektrådgiver til udvalget 

Studie-
Miljø-
Arbejds-
Gruppen 
Ballerup 
campus 
(SMAG), 
CAS 

Lokale-
kapacitets-
analyse 
Ballerup 
campus,  
Princippet om 
en fælles DTU 
standard 

3.5 Lokaleuge-
skema 

Lokaleugeskemaet skal synliggøres bedre, 
så studerende hurtigt kan få et overblik 
over om et undervisningslokale er ledigt 

www.lokaleugeskema.dtu.dk synliggøres på infosite for 
studerende, så studerende let kan få overblik over om 
undervisningslokaler er ledige  

AUS 2016 AUS 

3.6 Adfærd i 
læringsmiljøer 

Bedre studenteradfærd i læringsmiljøer  Et ”adfærdsudvalg” nedsættes under DTU 
Studiemiljøudvalget med det formål at udvikle 
initiativer til stimulering af bedre studenteradfærd i 
formelle og uformelle læringsmiljøer hvad angår 
oprydning og almindelig omgang med inventar 

DTU 
Studie-
miljø-
udvalget 

2016 CAS Service-
center  

3.7 Strømforsyning 
på Ballerup 
campus 

Ballerupstuderendes tilfredshed med 
strømforsyningen skal forbedres. 

Det skal undersøges om antallet af nyetablerede stik i 
auditorier og gangområder er tilstrækkeligt. 
 
Til øvrige undervisningslokaler er indkøbt mobile 
strømfordelertårne. De er meget benyttet og det skal 
undersøges om der er behov for flere.  
De 3 SMAG-undergrupper skal også forholde sig til 
behovet for strømforsyning. 

DTU 
Diplom 

2016 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015 s. 18f 

3.8 Faciliteter for 
sports- og 
fritidsaktiviteter 
på Ballerup 
campus 

Der skal etableres flere disponible arealer til 
studenterfritidsaktiviteter på Ballerup 
campus. 

Der er en del muligheder på Ballerup Campus, men de 
er muligvis ikke tilstrækkeligt synlige. Der bør 
nedsættes et udvalg bestående af PF, AUS og DTU 
Diploms ledelse med det formål at udvikle faciliteterne 
og synligheden.  

DTU 
Diplom 

2016-2018 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015 s. 18f 
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Nye sports- og fritidsaktiviteter identificeres og løbes i 
gang af studerende. DTU Diploms ledelse m.fl. 
understøtter mulighederne. 

3.9 Toiletter Forbedring af studenteradfærd på toiletter 

Bedre standard på toiletter 

Et ”adfærdsudvalg” under DTU Studiemiljøudvalget 
planlægger og iværksætter en kampagne som skal 
stimulere til en bedre adfærd hvad angår hvad angår 
oprydning og omgang med toiletfaciliteter. 

I 2016 renoveres toiletter i 303A. I 2017 renoveres 
toiletter i 224. 
Derudover er der ansøgt om penge til renovering af 
toiletter i 116 og nogle af toiletterne i 208 og 101, som 
der vil blive fuldt op i så fald ansøgning godkendes 

DTU 
Studie-
miljø-
udvalget 

CAS 

2016 

2016-2017 

CAS Service-
center, 
Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015 s. 16f 

3.10 Wayfinding Opdatering af kort over Ballerup campus - 
fysisk som virtuelt  

CAS skal undersøge hvordan der kan udvikles en bedre 
way finding på Campus Ballerup.  

De fysiske kort på Ballerup Campus vil blive opdateret. 

Kort på portalen vil blive opdateret 

CAS 2016 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015 s. 16f 

3.11 Infrastruktur for 
cyklister 

Etablering af overdækket og aflåst 
cykelparkering 

Pilotprojekt for overdækket og aflåst cykelparkering er 
ved at blive opført ved B.266. Med udgangspunkt i en 
efterfølgende evaluering af pilotprojektet, er der 
planlagt en etablering af en lign. cykelparkeringsløsning 
på Bygningstorvet ved B116 

CAS 2015-2017 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015 s. 16f 

3.12 Skabe Etablering af flere skabe med lås til de 
studerende 

CAS udarbejder løsningsforslag der afspejler muligheder 
i forhold til udlejning, tekniske løsninger og placeringer 
som PF kan vælge imellem. 

CAS/PF 2016 Studiemiljø-
udvalget 

3.13 Cateringstrategi 
på Ballerup 
campus  

Flere cateringmuligheder på Ballerup 
campus  

I forbindelse med DTU Cateringsstrategi vil der blive 
arbejdet løbende med Events, Streetfood og andre 
konceptmuligheder på såvel Lyngby, Ballerup som Risø 
campusser, hvilket også drøftes i Kantineudvalget 

CAS 2016-2017 Studiemiljø-
udvalget 

3.14 Uderum Flere opholdssteder i uderum på Lyngby 
campus  

Der arbejdes generelt løbende med forbedring af 
udemiljøet på campus. Specifikt vil udearealerne på og 
omkring Kemitorvet blive nyindrettet i forbindelse med 

CAS Primo 2017 Studiemiljø-
udvalget 
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Opfølgning på handlingsplanen sker to gange om året i DTU studiemiljøudvalget. 

byggeprojekterne 
4 SIKKERHED 

Evakuering på 
Lyngby Campus 

Flere studerende bliver opmærksomme på 
evakueringsprocedurer 

Der udarbejdes en overordnet procedure for 
evakuering på DTU 

Der udarbejdes informationsmateriale til de studerende 
i forhold til evakuering.  

Der laves en plan for systematiske brandøvelser 

CAS 2016 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015 s. 22 

5 VIRTUELT 
STUDIEMILJØ 

5.1 Trådløst 
internet 

Studentertilfredsheden med DTU’s trådløse 
internet skal øges 

På baggrund af en granskning af DTU 
Studiemiljøundersøgelsens resultater, iværksætter AIT 
en plan for hvor - og hvordan - det trådløse netværk 
skal optimeres  

AIT 2016-18 Studiemiljø-
undersøgelsen 
2015 s. 23 
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