
Type af studiemiljø Fakultet Campus Konktaktperson Adresse Lokalenr. Uddannelse Semester Studienævn Udfordring/ønske Status Håndteres af Tilbagemelding/kommentarfelt Prioritering hos CAS/ITS

Fysisk SUND Aalborg Helene Nørgaard Niels Jernes Vej 8A Medicin Studienævn for Medicin Nogle caselokaler er meget små Ønsket frasorteret Institut
Nedprioriteres

Fysisk SUND Aalborg Helene Nørgaard Medicin Studienævn for Medicin
Caselokalet er meget små til 
holdstørrelser på 24 eller flere Ønsket frasorteret Institut

Nedprioriteres

Psykisk SUND Aalborg Helene Nørgaard Medicin Studienævn for Medicin

Bachelor og kandidatstuderende 
ønsker at kunne sammensætte 
deres studiegrupper selv. På 
kandidat ønsker de evt. makkerpar 
i grupperne som de selv vælger og 
resterende af gruppen dannes 
administrativt. Væsentligt 
bemærkning som betyder for det 
psykiske læringsmiljø Ønsket frasorteret Institut

Nedprioriteres

Fysisk SUND Aalborg Berit Lund Sørensen
Niels Jernes Vej 12, 
NOVI 2 Idræt

Studienævn for Idræt og 
Folkesundhedsvidenskab

De studerende vurderer, at 
faciliteterne ikke støtter op om 
arbejdet med projektets faglige 
indhold, og de fysiske rammer 
understøtter kun i ringe og meget 
ringe grad arbejdsprocessen om 
projektarbejdet/gruppearbejdet Ønsket frasorteret Dekanat

Det er faktultetets holdning, at der ikke kan 
tilbydes grupperum til alle studerende, men at der 
kan stilles studiearbejdspladser til alle studerende, 
der opfylder de faglige behov. Ønsket er derfor ikke 
prioriteret.

Betales af fagmiljøet

Fysisk SUND Aalborg Berit Lund Sørensen
Niels Jernes Vej 14, 
NOVI 3-4

Folkesundhedsvid
enskab

Studienævn for Idræt og 
Folkesundhedsvidenskab

De studerende vurderer, at 
faciliteterne ikke støtter op om 
arbejdet med projektets faglige 
indhold, og de fysiske rammer 
understøtter kun i ringe og meget 
ringe grad arbejdsprocessen om 
projektarbejdet/gruppearbejdet Ønsket frasorteret Dekanat

Det er faktultetets holdning, at der ikke kan 
tilbydes grupperum til alle studerende, men at der 
kan stilles studiearbejdspladser til alle studerende, 
der opfylder de faglige behov. Ønsket er derfor ikke 
prioriteret.

Betales af fagmiljøet

Fysisk SUND Aalborg Berit Lund Sørensen
Niels Jernes Vej 14, 
NOVI 3-4 Idrætsteknologi

Studienævn for Idræt og 
Folkesundhedsvidenskab

De studerende vurderer, at 
faciliteterne ikke støtter op om 
arbejdet med projektets faglige 
indhold, og de fysiske rammer 
understøtter kun i ringe og meget 
ringe grad arbejdsprocessen om 
projektarbejdet/gruppearbejdet Ønsket frasorteret Dekanat

Det er faktultetets holdning, at der ikke kan 
tilbydes grupperum til alle studerende, men at der 
kan stilles studiearbejdspladser til alle studerende, 
der opfylder de faglige behov. Ønsket er derfor ikke 
prioriteret.

Betales af fagmiljøet

Fysisk SUND Aalborg Berit Lund Sørensen Idræt
Studienævn for Idræt og 
Folkesundhedsvidenskab

Gigantium: Der afholdes workshop 
med Cas torsdag d. 11.11. Vi ved 
allerede nu, at der mangler 
attraktive studiearbejdspladser, 
whiteboards, eventuelt skærme 
som studerende kan koble deres 
PC på så de kan arbejde sammen 
om én skærm. I seminarrummet 
mangler der knager til overtøj. Der 
skal endvidere udtænkes en god 
løsning i forhold til store 
whiteboards som enten er 
fastmonterede eller på hjul. Løst/imødekommet Dekanat

Et samarbejde mellem institut og Campus Service 
sikrer, at studiemiljøet bliver opgraderet i 2022 
efter de studerendes og instituttets ønsker. 

I gang 

Fysisk SUND Aalborg Heidi Rothborg Ejlersen Fr.Bajersvej 07D
Sundhedsteknolog
i 2. 

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi

bedre indklima i grupperum, mere 
inspirende vægge/udsmykning Løst/imødekommet Dekanat

Campus Service tager en gennemgang af 
indeklimaet i grupperummene. Fremadrettet kan 
ønsker vedr. indeklima med fordel meldes ind i 
appen Building Support. Udsmykning af vægge 
afventer flytning til den nye SUND bygning. Her er 
der igangsat en proces med ansatte og studerende. Prioriteres i år



Fysisk SUND Aalborg Heidi Rothborg Ejlersen Fr.Bajersvej 07E
Sundhedsteknolog
i 2. 

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi

bedre indklima i grupperum, mere 
inspirende vægge/udsmykning Løst/imødekommet Dekanat

Campus Service tager en gennemgang af 
indeklimaet i grupperummene. Fremadrettet kan 
ønsker vedr. indeklima med fordel meldes ind i 
appen Building Support. Udsmykning af vægge 
afventer flytning til den nye SUND bygning. Her er 
der igangsat en proces med ansatte og studerende. Prioriteres i år

Psykisk SUND Aalborg Malene Møller Knudsen
Sundhedsteknolog
i 2. 

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi Manglende sociale og fysiske tiltag Studienævn Nedprioriteres

Psykisk SUND Aalborg Malene Møller Knudsen
Sundhedsteknolog
i 2. 

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi

Svært at opbygge faglige og sociale 
forbindelser online Studienævn Nedprioriteres

Fysisk SUND Aalborg Heidi Rothborg Ejlersen Fr.Bajersvej 07E 3.109
Sundhedsteknolog
i 2. 

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi

flere vandautomater på Fredriks 
Bajers Vej 7E Løst/imødekommet Dekanat Ønsket prioriteres til udførelse i 2022/2023 Prioriteres i år

Fysisk SUND Aalborg Malene Møller Knudsen Fr.Bajersvej 07D
Sundhedsteknolog
i 4. 

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi ønsker faste grupperum Ønsket frasorteret Institut

Det er faktultetets holdning, at der ikke kan 
tilbydes grupperum til alle studerende, men at der 
kan stilles studiearbejdspladser til alle studerende, 
der opfylder de faglige behov. Ønsket er derfor ikke 
prioriteret. Betales af fagmiljøet

Fysisk SUND Aalborg Malene Møller Knudsen Fr.Bajersvej 07E
Sundhedsteknolog
i 8.

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi ønsker faste grupperum Ønsket frasorteret Institut

Det er faktultetets holdning, at der ikke kan 
tilbydes grupperum til alle studerende, men at der 
kan stilles studiearbejdspladser til alle studerende, 
der opfylder de faglige behov. Ønsket er derfor ikke 
prioriteret. Betales af fagmiljøet

Fysisk SUND Aalborg Malene Møller Knudsen Fr.Bajersvej 07D
Sundhedsteknolog
i 8.

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi

mangler hyggelige kroge til at 
sidde og arbejde, også udendørs 
til om sommeren Løst/imødekommet Dekanat

Campus Service er i gang med ønsket. Det bliver 
dog ikke den store forvandling, grundet den 
forekommende flytning til SUND-bygningen. Prioriteres i år

Fysisk SUND Aalborg Malene Møller Knudsen Fr.Bajersvej 07E
Sundhedsteknolog
i 8.

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi

pauselokale mangler - Bajers Bar 
er ofte optaget til arbejdsformål 
(Incubator og andre møder) Ønsket frasorteret Dekanat

Ønsket nedprioriteres grundet den kommende 
flytning til SUND-bygningen. Nedprioriteres

Psykisk SUND Aalborg Malene Møller Knudsen
Sundhedsteknolog
i 10.

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi

har været svært at ses socialt - 
manglet støtte til dette Studienævn Nedprioriteres

Psykisk SUND Aalborg Malene Møller Knudsen
Klinisk videnskab 
og teknologi 2. 

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi

Det digitale studiemiljø er 
udelukkende fagligt. Det havde 
været rart, hvis skolen havde gjort 
en indsats for at vi kunne lære 
hinanden bedre at kende Studienævn Nedprioriteres

Psykisk SUND Aalborg Malene Møller Knudsen
Klinisk videnskab 
og teknologi 2. 

Studienævn for Sundhed og 
Teknologi

Grundet dårligt fællesskab og 
sociale muligheder på studiet er 
flere af mine medstuderende 
droppet ud Studienævn Nedprioriteres
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