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Indledning 

Denne baggrundsrapport er en del af ekspertgruppens arbejde med i foråret 2014 at gennemføre den 
interne problemanalyse på Aarhus Universitet. Som led i denne undersøgelse er der gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse både blandt alle medarbejdere og blandt alle studerende ved Aarhus 
Universitet. Resultaterne af disse undersøgelser er anvendt i hovedrapporten og er nærmere afrapporteret 
i baggrundsrapporterne.  

Som del af spørgeskemaerne har der været givet mulighed for at anføre kommentarer til forskellige 
administrative områder, og disse kommentarer udgør en vigtig informationskilde i forhold til en række 
konkrete problemfelter. Mange medarbejdere og studerende har benyttet sig af denne mulighed for at 
skrive kommentarer. Respondenterne er desuden blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt de ønsker 
deres kommentarer offentliggjort eller ej. 2.146 medarbejdere svarende til 45 % af 
medarbejderbesvarelserne og 2.559 studerende svarende til 61 % af besvarelserne fra de studerende har 
tilkendegivet, at de ønsker deres kommentarer offentliggjort. Det er disse kommentarer, der videregives i 
dette bilag, som er et tillæg til de øvrige baggrundsrapporter. Kommentarerne fra pilotundersøgelserne 
indgår også, hvis respondenterne efterfølgende har tilkendegivet, at kommentarerne må offentliggøres. 

Opmærksomheden henledes på, at kommentarerne til de administrative områder er knyttet til et 
spørgsmål om, hvilke administrative områder der efter respondentens opfattelse trænger til et særligt 
eftersyn. Hvis en respondent svarede, at der er et sådant behov på et givent administrativt område, fik 
respondenten efterfølgende mulighed for at skrive en kommentar til det pågældende administrative 
område. Kommentarerne er således overvejende skrevet af medarbejdere eller studerende med et kritisk 
forhold til et eller flere administrative områder. Det samlede billede af medarbejdernes og de studerendes 
vurdering af de administrative områder fremgår af baggrundsrapporterne vedr. 
spørgeskemaundersøgelserne. Figur 1 på næste side giver desuden et overblik over, hvor mange 
respondenter der har ønsket at give kommentarer til de enkelte administrative områder. 

Kommentarerne er opdelt på hhv. videnskabelige medarbejdere, teknisk-administrative medarbejdere og 
studerende. De er struktureret efter de forskellige administrative områder, som det har været muligt at 
sætte kryds ved. Kommentarer fra institutledere, rektor, dekaner og prodekaner fremgår sammen med de 
videnskabelige medarbejdere. Kommentarer fra administrationschefer, funktionschefer og vicedirektører 
er placeret sammen med de teknisk-administrative medarbejdere. Inden offentliggørelsen af denne rapport 
er alle kommentarer gennemlæst. Såfremt der har været personhenførbare referencer, er disse slettet (i 
overensstemmelse med, hvad respondenter fik at vide i spørgeskemaet) eller anonymiseret. Det gælder 
både navne og organisatoriske forhold, der kan henføres til bestemte navngivne enkeltpersoner. Tekst i 
firkantede parenteser er udtryk for denne anonymisering, hvor teksten i parenteserne er indsat i stedet for 
de personhenførebare oplysninger. Ved tvivlsspørgsmål er kommentarerne redigeret. Desuden er 
bandeord slettet. 

Kommentarerne afdækker, hvorledes forskellige medarbejdergrupper vurderer og oplever administrative 
forhold. De afspejler således den subjektive vurdering af forholdene. Det ligger uden for ekspertgruppens 
kommissorium og muligheder at foretage en vurdering af procesgange på specifikke administrative 
områder.  
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Figur 1 Antallet af respondenter, der har markeret de undersøgte administrative områder som trængende til et særligt eftersyn. 

 

Note: Der er 3525 videnskabelige medarbejdere, 1095 teknisk-administrative medarbejdere ansat på et institut, 1326 teknisk-
administrative medarbejdere ansat udenfor et institut, 133 ledere og 6082 studerende, der har besvaret hele eller dele af 
spørgeskemaet. Ovenstående figur skal betragtes i lyset af disse tal. Det er udelukkende de studerende, der er spurgt til AU Career.  

 

 

  

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Intern kommunikation på AU
Økonomi

Studieadministrationen
IT

Personaleadministration og kompetenceudvikling (HR)
Ekstern kommunikation

Lokaleplanlægning
Universitetsledelsens sekretariat (Stab og strategi)

Ph.d.-området
Bygningsdrift og vedligeholdelse herunder…

Ingen områder trænger til et særligt eftersyn
Efter/videreuddannelse

Forskningsstøtteenheden
Internationalt center

Andre områder
Technology Transfer Office

AU Library
AU Career

Antal Videnskabelige medarbejdere
Antal  Teknisk-administrative medarbejdere, som er ansat på et institut
Antal  Teknisk-administrative medarbejdere, som ikke er ansat på et institut
Antal Ledere
Antal Studerende



 3 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Intern kommunikation 

Videnskabeligt personale 

"Intern kommunikation" opleves i praksis kun som udsendelse af nyhedsbreve. Jeg savner en mere pro-aktiv 
og inddragende intern kommunikation. 

, som blev indkaldt med meget kort varsel. Det betød, at der sad en masse administrative medarbejdere, men 
meget få undervisere/studerende, og jeg har fået at vide (jeg havde nemlig ikke selv tid til at komme med så 
kort varsel), at mødet faktisk drejede sig om undervisningslokaler og deres indretning. Den slags behov bør 
defineres især af undervisere/studerende og ikke af administrativt personale. Selvom der var en god 
forklaring på den korte varsel ændrer det jo ikke ved frustrationen over både kort varsel og manglende 
indflydelse. 

[Dekan nævnt ved hovedområde] kunne lære noget af vores rektor i forhold til at ansatte alvorligt gennem 
respektfuld dialog 

1. Det fungerer ikke optimalt at have to eller flere forskellige ledere, som samlet set skal organisere og 
prioritere administrationen af vores uddannelser. Sagt på en anden måde: Det er utroligt uhensigtsmæssigt at 
hverken institutleder eller studieleder har nogen form for bemyndigelse ift. den administration som står for 
deres egne uddannelser! 2. EVU-området på ARTS lider stadig under ikke at have en organisation på plads. 
Der er med andre ord ikke nogen med et samlet ansvar og en samlet viden på området, hvilket gør det meget 
besværligt at udvikle eller tage nye initiativer på området. 

1. Oplever at flere studerende har bøvl med tilmeldinger til kurser. At studerende "forsvinder" i systemet 2. 
AU IT bør være en serviceorganisation, med fokus på "kunderne". Jeg vil foreslå at AU IT får betaling (intern 
afregning) for hver opgaver der løses. Dette vil gøre AU IT mere effektiv.  

3. AU kommunikation skal også være mere serviceorienteret. 

Administrationen bestemmer mere end de støtter eller lytter 

Af personlig erfaring ved jeg at det kræver 3-4 personer at få lavet en pressemeddelelse der går på tværs af 
hovedområder. Det er mangel på delegering og total tidsspild for alle parter (også min/vores) 

Afdemokratiseringen af universitetet (universitetsloven) gjorde det sværere at få kendskab til diskussioner og 
beslutningsgrundlag på alle ledelsesniveauer. Fusioner/centraliseringer har siden forværret situationen. Som 
VIP på gulvet er man i stigende grad blevet udsat for ubegrundede forandringskrav. Kommunikationen er 
énvejs, og 'høringer' opleves som noget, der ikke bliver hørt. 

Afgørelser og beslutninger med direkte indflydelse på medarbejderes arbejdsdag, må kommunikeres direkte 
til den enkelte medarbejder. Dette skal foregå på en sådan måde, at der ikke er tvivl om, hvad meningen med 
henvendelsen er; vigtige omstruktureringer eller krav til medarbejderne skal altså ikke gemmes i et 
nyhedsbrev eller lignende. 

Afgørende beslutninger med konsekvenser for arbejdslivet forsvinder i ligegyldige mails, med informationer 
om fester og ferier. 
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Alle får mange mails. Også flere end der synes relevant. En overvejelse af hvor meget der sendes ud måske? 

Allerførst: Når jeg ikke har afkrydset andre, end de valgte, skyldes det, at jeg ikke har kendskab til områderne. 
Derfor kan jeg ikke udtale mig. Der er ikke gode kommunikationsveje på AU. Enten får man ingen information, 
eller også får man alt for meget. Og det er nærmest umuligt at sende kommunikation 'mod strømmen'. 
Derudover virker det som om, at ledelsen ikke aner, hvordan de skal bruge kommunikation som en del af 
deres værktøjskasse. 

Alt for lidt information om hvad der foregår på institut niveau og højere op til den almen medarbejder. Brug 
evt. video som middel 

Alt for mange funktioner er blevet "nice to have" fordi de er blevet flyttet fra vores primæropgaver -forskning 
og undervisning. Resultatet er vi mangler nogen "need to have". Skab nogen mere åbenhed omkring vores 
omkostninger og regnskaber så mytedannelserne kan forsvinde. Denne kommentar er mere generel ifm adm. 
Fokus på forskning, undervisning og myndighedsbetjening. Mindre gøgl 

Alt for mange i Kommunikationsafdelingen, alt for høje udgifter til Kommunikation. Den interne institut 
kommunikation underprioriteres 

Alt for megen intern kommunikation er præget af ledelsessynsvinkler - på trods af bestræbelser på at 
forandre dette 

Alt for meget kommunikation, glitrede årsskrifter, rapporter etc. ... 

Alt for meget ustrukteret ligegyldig information og mangel på kompentent personale 

Annoncering af uddannelser mellem institutter og støtte til studerende der vil tage kurser på andre institutter. 
Fx mellem biologi, molekylær biologi og husdyrvidenskab og andre agrobiologi fag. Det indre 
uddannelsmarked er ikke reelt så godt som det burde være. 

At sætte mere realistiske deadlines til tingene man skal forholde sig 

AU Kommunikation (intern og ekstern)forekommer at være et område med efterhånden mange ansatte (og 
ledere). Desværre har jeg oplevet at deres kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med betjening af og 
samarbejde med VIPer er uklar og ustruktureret. I hvert fald er det ikke tydeligt for mig (og dem selv)hvor 
mange pressemedarbejdere der f.eks. er tilknyttet bag scenen når jeg skal i medierne. Det plejede jeg at klare 
fint selv før og oplever ikke altid AU Kommunikations involvering som mellemled som en effektivisering. 

AU Kommunikation fremstår som en propagandamaskine for den øverste ledelse og burde i stedet for bruge 
sin energi på at kommunikere effektivt. 

AU trænger generelt til bedre kommunikation - det handler både om timing og kanaler 

AU's hjemmeside er grinagtigt dårlig, og en stående joke når man mødes med kollegaer fra andre 
universiteter. Og det gælder såvel internt (hvad ansatte og studerende skal bruge den til) som eksternt (hvad 
omverdenen skal bruge den til). Designmæssigt er siden grim og er desuden ikke særlig funktionel eller 
intutivt opbygget. Tanken om, at man fra centralt hold kan afgøre, hvad hhv. medarbejdere, studerende, 
eksterne partnere mm har brug for af information er dybt, dybt problematisk. Og så er den letteste måde at 
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finde relevant information på hjemmesiden, som man ikke har bookmarked, er ved at Google det helt 
normalt, ikke ved at søge på selve hjemmesiden. 

AU's hjemmeside har været bygget op, med en ekstern tilskuers logik: det er meget svært at finde folk på 
baggrund af deres institutionelle tilknytning, og det er ikke logisk i hverdagen at alle informationer skal søges 
"fra oven". Der laves underlige løsninger som fx AU-skabelonerne (da de endelig kom) som ødelægger andre 
funktionaliteter i ens computer 

Begrundelse af forandringer i vertikal retning. Når institutsledelsen ikke fungerer er det vigtig at vi kan se 
helheden. 

Bortset fra "Ledelsens nyhedsbrev" fra rektoratet er den interne kommunikation på AU ikke-eksisterende. Det 
evindelige alibi om "Jamen man kan jo finde informationen på AUs hjemmeside" er grotesk, idet stort set alle 
medarbejdere på AU har erkendt, at hjemmesiden er skandaløs! INTET kan findes på hjemmesiden, hverken 
ved at søge (idet søgefunktionen er håbløs, alle ved at de i stedet skal bruge Google.com), ej heller ved at 
navigere sig frem til information (da hjemmesidens opbygning er komplet intetsigende og kontraintuitiv for 
alle udenforstående - i bedste fald giver strukturen mening for de administrative medarbejdere, der selv 
sidder med det pågældende område), og da slet ikke ved at bruge emne-index, der mangler et væld af 
relevante emne-ord samt, når der findes et opslag, leder en til ubrugelig information. Hvad der ikke bliver 
spildt af arbejdstimer på at lede i blinde på AUs hjemmeside... Prioritet nr. 1 ift. spørgsmålet "hvad bør 
ændres" er derfor: Skab en REEL intern kommunikation, ikke mindst med en hjemmeside, der REELT er 
anvendelig og informativ. Et godt udgangspunkt ville være at skille tingene ad mellem en hjemmeside med 
ekstern information og et intranet med intern information. 

Brug for målrettede henvendelser om vitale ting som ny administration, deadlines mv. 

Bruges alt for mange penge på ift. behovet 

Bør nedprioriteres 

Bør reduceres i omfang- forbruger for mange resourcer. 

Da der overordnet bruges for mange penge, bør alle områder granskes nøje. 

De administrative enheder er ofte for ufleksible i deres opgavevaretagelser og levner meget lidt plads til 
lokale forhold. AU studier er kommet for langt væk fra deres egentlige opgave, som er at understøtte 
uddannelse 

De er i hvert fald meget dårlige til at kommunikere til os hvad de kan og ikke kan, medmindre det handler om 
at bruge en stor del af økonomiske resurser. Hjemmesidens elendighed er en velkendt sag, man skal bruge 
google for at finde informationer på AU's hjememsiden. Der bliver brugt penge og tid på branding af forskellig 
art (hvis det er det de laver), frem for at bruge resurser til at forstærke undervisning og forskning, de ægte 
kernekompetencer for AU. Det gælder sikkert andre administrative afdelinger, og kritikken er ikke ment rettet 
mod kommunikation alene. Som forsker er det dybt frustrerende at se sine egne bevillinger forsvinde ud i det 
sorte hul det hedder indækningskrav eller overhead. 

De fleste beslutninger fra ledelsens side bliver foretaget uden inddragelse af faglige synspunkter. Hvad er 
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meningen med at kalde omstruktureringen for en "faglig forandringsproces", når den i virkeligheden er en 
administrativ forandringsproces? Newspeak! 

De for mig nye administrative systemer ift. tidsregistrering, rejseregninger, økonomiportaler og måder at 
håndtere dem på er meget lidt brugervenlige og virker udelukkende at være designet for det administrative 
system og ikke for de medarbejdere der skal anvende dem i praksis. Det vanskeliggør hverdagen betragteligt 
og giver et "dem" og "os" opfattelse. Kritisk og forslag til forbedringer virker slet ikke at kunne trænge 
igennem systemet. 

De interne kommunikationsveje er (endnu) ikke gearet til den nye organisation. det hænger sandsynligvis 
sammenmed, at mange medarbejdere/afdelinger ikke har et kendskab til, hvordan den nye organisation ser 
ud og bør fungere. Konkrete udtryk for dette er, at nogle typer af information overkommunikeres (jeg kan 
som studieleder modtage den samme information af op til 3-5 kanaler). Andre typer af nødvendig/vigtig 
information når kun frem til mig ad store omveje, og ofte ad uformelle kanaler og med stor forsinkelse. Ja, og 
så har jeg ofte en fornemmelse af, at nødvendig information bare ikke når frem. 

Den administrative forandringsproces har generelt værtet præget af at ting bliver lavet om uden at der blev 
informeret om hvorfor og hvem der havde ansvaret. Fx oplevede jeg som uddannelsesansvarlig at 
informationen til de studerende blev omlagt uden at vi på institutterne blev inddraget. Gamle tekster med 
fejl, der for længst var blevet luget ud, dukkede op igen i AUs information til nye studerende (nogle af disse 
fejl er der stadig) og information til forskellige målgrupper fx nye studerende versus allerede indskrevne 
studerende) ligger blandet sammen på studieportalerne. 

Den er præget af et ledelsesperspektiv snarere end fokus på forskning og undervisning 

Den høje lagkage sikrer talrige kommunikationsbrist på stort set alle service- og HR-områder (løn, it-drift, it-
sikkerhed, ansættelsesforhold). Den sikrer også centrale "objektive" personalemæssige beslutninger, blottet 
for enhver form for humane hensyn, som via det hierarkiske ledelsessystem sendes nedad således at de der 
træffer beslutningerne slipper for at bevidne konsekvenserne. Den interne kommunikation lagene imellem er 
blottet for kvalitetskontrol. 

Den interne kommunikation er alt for strengt hirakisk og lukket. 

Den interne kommunikation er for dårlig og ikke rettidig. Resultatet er et skindemokrati uden reel indflydelse. 

Den interne kommunikation er fortsat alt for spredt på web-mediet og præget af primært en Campus tilgang. 
Megen tværgående kommunikation bl.a. via Intranet går tabt bl.a. fordi det er svært at få etableret 
tværgående og stationære informations intranet sites af interesse for bl.a. AC-TAP med tværgående 
rådgivende og forskningsunderstøttende aktiviteter. 

Den interne kommunikation er i høj grad top-Down i et management præget sprog - ofte uden sensitivitet 
over for AU's kerneopgaver (specielt forskningen) - og med udvendige kategorier om strategisk ledelse mv. 
(den term burde afskaffes) -- selv om vores nuværende rektor er fremkommet med sympatiske erklæringer 
om at rydde op efter den tidligere rektor, så har det indtil videre haft ringe effekt. 

Den interne kommunikation er mangelfuld 
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Den interne kommunikation fra universitetsledelsen til medarbejdere har været fraværende i forbindelse med 
de seneste nedskæringer. 

Den interne kommunikation fungerer som en reklame for sig selv, og det er ikke noget, man oplever gavner os 
VIPer 

Den interne kommunikation har lært for meget af sensationspressen og de kulørte blade. Kommunikation og 
arbejdsredskaber bør holdes adskilt på hjemmesiden. Arbejdsredskaber bør ikke være skjult af 
kommunikation (scrolle scrolle scrolle for at finde noget) 

Den interne kommunikation har været politiseret og absolut ubrugelig - tegner et glansbillede af en koldos på 
lerfødder på vej mod afgrunden - kan den nye rektor redde objektiviteten? 

Den interne kommunikation kan efter min mening vanskeligt varetages af en medarbejder i et (eksternt) 
administrativt center. I praksis ses, at HR og intern kommunikation smelter sammen i moderne 
organisationer. 

Den interne kommunikation mellem ledelse og medarbejdere er generelt for dårlig. Der bliver sendt for 
mange irrelevante mails og oplysninger ud, så de relevante/vigtige oplysninger drukner. 

Den interne kommunikation på AU virker ind i mellem utroværdig, især hvad angår ledelse og beslutninger. 
Der er en overdrevent positiv tone, og ingen dyberegående behandling af de mange problemer der har været 
i administrativt og ledelsesmæssigt de senere år, som fx. de store summer brugt på eksterne konsulenter i 
ledelsesteamet, de mange TAP'er der er gået ned med stress, de eksorbitante summer brugt på at flytte folk 
rundt til nye lokaler og den manglende kommunikation i den forbindelse, den store skævvridning af TAP 
personale i forhold til VIP personale (forholdet er nu 26:1 har jeg læst et sted i en uofficiel analyse), 
centraliseringen af administrationen som har skabt mange problemer med at få hjælp til administrative 
opgaver, indkøb af dårlige it-systemer (som fx AURUS, som er elendigt at bruge) osv. osv. Den interne 
kommunikation påstår at tage emnerne op, men der er ingen egentlig åben og ærlig behandling af 
problemerne, og ingen tager ansvar eller tør gå ind i kritikken af ledelsen. 

Den interne kommunikation på de enkelte lokaliteter er blevet svækket helt enormt efter den faglige 
omorganisering. Og det er ofte den det betyder noget for en arbejdsdag - ikke de forkromede nyhedsbreve, 
AU aviser og des lige. 

Den interne kommunikation på universitetet fungerer ikke. Det kommunikeres for lidt - et ugentlig 
nyhedsbrev er LANGT fra nok i forbindelse med den forandringsproces, vi har været igennem. 

Den nye organisation har betydet vanskeligere, dårligere, uklar og langsommelig kommunikation frem og 
tilbage i de hierarkiske og centraliserede systemer - kommunikativ overophedning uden reel eller klar 
kommunikation. 

Den øverste ledelse skal ikke kommunikere med skjulte argumenter for for egne opfattelser/politik. 

Der bliver generelt brugt alt for mange unødige ressourcer på "nice to have" og som ikke er relevant for 
universitets primært opgave undervisning, forskning og formidling. Når den reelle medindflydelse ikke er 
særlig stor er Intern Kommunikation med til at tegne et glansbillede af at "her-går-alt-godt". Fra en kollega 
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som havde modtaget en pris bede kommunikationsafdelingen og at personen skulle udfylde et skema der tog 
den halve dag, så de kunne skrive et lille stykke om dette. De vælger ikke at bruge skemaet, men copy/paster 
det meste af deres indlæg andet steds fra. Det virker ikke som en optimal måde at bruge ressourcer på 

Der bruges al for mange ressourcer på kommunikationsopgaver 

Der bruges alt for mange ressourcer på intern kommunikation særligt i forhold til en lang række forhold vi ikke 
har indflydelse på - alt for meget management sprog. Skær i dette område og overfør resourcerne til 
undervisning og forskning. på ST har man presset økonomien ud i det absurde og der er kun en løsning hvis 
man vil forhindre dårlig kvalitet i undervisning og videnskabelig uredelighed - omfordeling af resourcerne. der 
er ikke en stor need to have ved den interne kommunikation - den der bliver tilbage skal bruges til at formidle 
om de store beslutninger og særligt de store opdagelser. 

Der bruges for mange resourcer på intern kommunikation. Man bør i højere grad bruge institutterne som 
indgang til medarbejederne 

Der bruges for mange ressourcer på dette i forhold til, hvad man får ud af det. 

Der bruges for mange ressourcer på intern dansk kommunikation som nyhedsbreve, nyheder på hjemmesider 
o.lign., som jeg tvivler på, mange læser. Noget af besparelsen kunne med fordel bruges på, at alle centrale AU 
dokumenter fandtes på engelsk. 

Der bruges mange ressourcer ift. effekterne 

Der bør reduceres i nyhedsbreve, som blot fortæller hvor fremragende det går på forskellige områder.  Need 
to know rather than nice to know 

Der bør være klart, hvad AU står for. Værdier, mål og strategi 

Der er alt for lidt information om hvad der sker på tværs af institutter og fakulteter. Derudover er der meget 
lidt selvkritik over beslutninger ect. Generelt føles det som om at den interne kommunikation er topstyret og 
et klart talerør for ledelsen hvor de kan sige hvor godt det går. Ligner lidt Nordkoranske tilstande 

Der er alt for mange hovsaløsninger, lappeløsninger, udkast til høring, som i virkeligheden er 
styringsdokumenter uden klare afsendere, fx fra dekanatet. 

Der er behov for at genoverveje, hvilken form for kommunikation, der reelt er behov for. Vi har fået skabt et 
system med megen "glittet" kommunikation fra oven, men det egentlige behov snarere er at få skabt dialog 
mellem ledelse og medarbejdere. Man kunne også sige, at vi kar behov for mindre information og mere 
kommunikation. 

Der er brug for formelle medarbejderforsamlinger med indflydelse for enheder på størrelse med de tidligere 
institutter på ARTS, fx Nordisk. 

Der er brug for meget bedre koordinering og afklaring af AUs videnudveksling og strategiske erhvervs kontakt 
og -samarbejde. Forår mange enheder i spil som Ikke reelt har sektorkendskab og kendskab til de relevante 
forskermiljøer. Samme gælder for ansvaret for internationalt samarbejde herunder oprustning ift. 
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Horizon2020 . 

Der er dårlig kommunikation til medarbejdere 

Der er efter min mening brugt alt for mange ressourcer på intern kommunikation; al kommunikation burde 
være net-baseret, ingen trykte publ; 

Der er en del eksempler på at kontakten med kommunikationsmedarbejdere har været uproduktiv, deres 
tiltag til hjælp med formidling medfører mere arbejde end og tager længere tid end hvis man selv skulle skrive 
det. Tidligere havde vi interne nyhedsbreve, men selvom vores kommunikationsmedarbejder blev flyttet til 
kommunikationsafdelingen, kan vi ikke få dem lavet mere. Nu må en anden (ny administrativ medarbejder) på 
vores institut lave dem. 

Der er en del intern kommunikation, men muligvis bruges der for mange økonomiske midler til dette. Meget 
af informationen kunne udsendes elektronisk. Der er endvidere meget skønmaleri. 

Der er en meget begrænset intern kommunikation og som regel afdækker den en kommunikationsform som 
er præget af top-down styring. Mængden af kommunikationsrådgivere er alt for høj 

Der er et klart behov for en intern kommunikation, der åbent forholder sig til udfordringerne på universitetet 
og som tager medarbejderne alvorligt. Den nuværende interne kommunikation er i for høj grad new speak, 
branding, og omskrivninger af virkelighed 

Der er for mange ting, der ikke følges op på. F.eks. når nye initiativer iværksættes skal informationen være 
klar og fyldestgørende. Et konkret eksempel er, at vi og de studerende her i maj ikke helt ved omfanget og 
indhold af elektronisk eksamen til sommereksamen. 

Der er generelt ikke intern kommunikation på AU over instititutniveau, der er kun intern information. Og 
denne forvitres af den udbredte brug af "new speak", fx kaldes den seneste fyringsrunde for "økonomiproces 
2014" og den store reform af universitetets struktur blev kaldt "den faglige udviklingsproces." Jeg oplever 
sjældent at der sker egentlig samtale mellem enheder eller mellem ledelse og medarbejdere. Under 
udviklingsprocessen var der nogle spæde tiltag til at lave diskussionfora, men det var mere en ventil for 
utilfredse medarbejde, da der sjældent kom et svar fra ledelsen, og i så fald oftest kun et forsvarsskrift. En 
undtagelse er reformen af universitetsbladet til en uafhængig redaktion, hvilket er et skridt i den rigtige 
retning. På mit institut er der blevet mindre og mindre kommunikation på institutniveau - det begrænser sig 
stort set til de årlige institutinternatmøder (2 dage), hvor det er institutledelsen der sætter dagsordenen, og 
der følges ikke op på denne kommunikation efter internatmøderne. Indenfor vores fagteam har vi derimod en 
glimrende og levende intern kommunikation. 

Der er ikke brug for at alle mulige instanser sender de samme nyheder de går direkte i spam 

Der er meget lidt intern kommunikation bortset fra buzzwords og smuler fra rektoratete 

Der er meget lidt åbenhed omkring den interne kommunikation. Det kan være særdeles svært/umuligt at 
finde ud af hvem der tog en given beslutning og hvorfor fordi der ikke kommunikeres. Andre meldinger 
"oppefra" er direkte uigennemskuelige. Mht kommunikationen nedefra og op, er det den del år siden nogen 
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har spurgt mig fagligt/administrativt om noget, eller lyttet til noget jeg har sagt. 

Der er meget meget langt fra top til bund i AU efter struktur-reformen. Min nærmeste leder er leder for 
[mange] personer, sidder i en helt anden del af byen og er i praksis på denne del af insituttet 2 gange om året. 
Det siger noget om det meget stormaskede hieraki man har indført, Og det i sig selv skaber helt håbløse 
forhold for den interne kommunikation. 

Der er på Arts ikke indført et nyt kommunikationssystem som kan erstatte firstclass. Derfor er der generelt en 
manglende mulighed for at kommunikere mellem medarbejderne. Information fra ledelsen er dermed envejs 
kommunikation og der er ikke mulighed for at indgå i dialog. Det kan ikke lade sig gøre på samme måde i 
outlook. Det kræver meget større indsats at finde informationerne på AUs hjemmeside, som er ekstremt svær 
at manøvrere i, når man skal finde informationer af intern karakter. 

Der er rigtig mange forskellige interne blade - det må være rigtig dyrt at publisere disse 

Der er ringe grad af intern kommunikation ud over hjemmesiden. Tidligere kom dekan og rektor på besøg til 
os arbejder udenfor Århus C, [lokation nævnt ved navn], og havde dialogmøder med medarbejderne, det sker 
sjældent nu, og tiden til denne form for møder er oftest meget knap. Direkte dialog er vigtig. 

Der er simpelthen ikke kæmpe gap mellem universitetsledelsen og den primære produktionsfaktor, forskning 
og undervisning. Beslutninger med store konsekvenser for de ansatte bliver truffet hen over hovedet på de 
ansatte, ledelsen lytter ikke, og der foretages prioriteringer med store konsekvenser for omfordelingen 
mellem administration, undervisning og forskning. Ledelsen kan ikke stå på mål og anstændigt forklare 
baggrunden for sine beslutninger. 

Der er stadig al for megen intern information, der kun gives på dansk. Det er ikke blot en gene for vore ikke-
dansktalende medarbejdere og studerende, det er også en spildt mulighed! En række af disse folk skal arbejde 
i landet i en begrænset periode og har sjældent nogen reel brug for dansk sprog. Når de samtidig mødes af 
denne "mur" af dansk "kommunikation", styrker det næppe følelsen af at være værdsat og at dette er et 
inkluderende universitet - endsige land! Når det gælder AU som internationalt universitet "i topklasse", så kan 
jeg kun sige dette: Drop "Mr Jadrex"-smartheden med at give alle fakulteterne engelske navne som også 
bruges, når der kommunikeres på dansk! Drop "smart" PR, og sæt ind hvor det virkelig rykker! AU bliver ikke 
et bedre, mere internationalt universitet fordi instituttet hedder nogle engelsk! Hvis universitetet derimod 
tager godt imod og integrerer (ikke assimilerer!) udelandske studerende og medarbdejdere, ja så har vi en 
chance! 

Der er stort set ikke brug for dem, vi har ikke tid til at læse hvad de skriver og pengene kunne bruges meget 
bedre 

Der er stort set ikke reel intern kommunikation. Der findes kun topsturet hierakisk kommunikation (oppefra 
og ned) 

Der er to niveauer - salgsniveauet og hverdagsniveau - og det første satsers der langt mere på 

Der er tydeligvist noget galt når så meget kan gå galt i forbindelse med fyringsrunder... 

Der for meget hurra-hurra og glimmer. Kommunikation skal samles om de informationer medarbejderne har 
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brug, i stedet for reklamer for AU 

Der har aldrig været så meget information lagt ud intern, og man kan altid henvise til at "det ligger jo på 
nettet". Men vi har ikke tid til at læse alt som ligger på nettet, og det er vigtig at den relevante information 
kommer ud direkte til medarbejderne. Det er også et relevant spørgsmål, hvor stor en 
kommunikationsafdeling vi egentlig har brug for. 

Der kommer meget info, men desværre har ingen det samlede overblik over, hvad der er vigtigt.    Stop de 
dyre tryk produktioner - her kan spares mange penge. 

Der ligger ikke en klar strategi for, hvem der kommunikerer hvad ud til hvem, så ofte får vi informationen 
mange gange - også fra ikke-forventet side. 

Der mangler generelt kommunikationsstrategier og planer for hvordan man takler den interne 
kommunikation fra central- til fakultet og institut. Den erksterne webkommunikation om uddannelser og 
uddannelsesretninger er en katastrofe. Umulig at finde frem til visse uddannelser. 

Der mangler klare strategier om rekruttering, forskningsprofil, der mangler offentlighed om 
udvalgshonorering og begrundelserne for hvorfor lederen har valgt hvilke personer til udvalg mv. 

Der mangler ofte substans på indholdet. Det kan ikke være rigtigt at alt er haleluja-historier 

Der mangler overblik over hvad ledelsen ønsker at gøre ift. forskellige problemer. Hjemmesiderne er svære at 
finde rundt i. 

Der mangler reel kommunikation, om indholdet i beslutningsprocesser, fremfor propagandistisk ledelsessnak 
der kopieres nedad i systemet. 

Der mangler sammenhæng imellem det der sendes ud (Hjemmesider, emails, ol.) og fakta. Oftest efterspørges 
tilng som er fysiske umulige og ukoordineret. 

Der opleves i en del tilfælde at være ret lang afstand mellem hvad og hvordan der kommunikeres centralt og 
de decentrale interesser og behov. Der opleves at være tendens til principrytteri frem for at sikre behov der 
understøtter praktisk behov, fremsynethed/fremdrift. og hvor der loklat opleves medinddragelse og 
medejerskab uden det behøver at koste på ønsker om ensartethed og effektivisering. Men ikke alt kan gøres 
på præcist samme måde. 

Der satses alt for meget på store rapporter på glittet papir i såvel ekstern som intern kommunikation. Der er 
alt for mange medarbejere bundet op i kommunikation 

Der savnes klarhed over hvilke opgaver de løser og hvordan det skaber værdi for resten af organisationen. 

Der skal bruges færre ressourcer 

Der skal gøres mere for at skabe en intern, diskuterende offentlighed, hvor ideer, alternativer, uenigheder 
osv. gøres til genstand for diskussion i universitetets akademiske fællesskaber på såvel hovedområde- som 
AU-niveau. Ledelsen må gerne fremlægge alternativer og dissens i stedet for at fremstå som én stemme og en 
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fasttømret enhed. 

Der skal lægges en ny tilgang til kommunikationen, hvor der ikke tales ned til medarbejderne og/eller 
formuleres varm luft i smarte overskrifter. Tilsvarende skal alle tanker om 'branding' og deraf følgende 
ensretning af dette og hint i kommunikation 

Der skal mere reel dialog til, og mindre envejskommunikation, selv om AU strategisk taler for en dialogbaseret 
kommunikation. Alt bliver styret ned i den mindste detalje, og der sendes en endeløs række af strategipapirer 
ud, som ikke svarer til virkeligheden. Adskillelsen mellem forskning, undervisning og administration har 
fragmenteret fagmiljøerne, som overstrømmes af skemaer, spørgsmål og evaluering, men aldrig får noget 
igen. Det er ikke længere plads til fri dialog og nye tanker; alle opgaver - selv forskning - skal passes ind i 
skemaer. 

Der skal være klare linjer for i hvor og hvornår vigtige informationer offentliggøres. Fx. stod det på 
hjemmesiden, at ph.d. skolen på health ikke gav nogle stipendier til februar FØR mailen var sendt ud til folk. 
Dette skabte stor forvirring. 

Der synes at være en forståelsesmæssig kløft mellem universitets topledelse og mit specifikke fagområde. Der 
kunne med fordel for alle arbejdes mere på at fremme informations- og erfaringsudveksling mellem 
beslægtede indtitutter/fagområder. 

Der træffes ofte beslutninger hen over hovedet på medarbejderne. Især hvad administrative og IT service 
angår. 

Der virker som et område med alt for lidt substans og alt for meget djøf. Der er også for meget ligegyldig 
information der gør at det vigtige drukner. 

Det bør decideret kulegraves, hvad der er "need to have" og "nice to have". Jeg har indtryk af, at der foregår 
mange overflødige aktiviteter, men det er ikke decideret viden. Faktisk er det et helt generelt og 
overvældende problem med AUs struktur, herunder administration, at det er fuldstændigt uigennemskueligt 
for menigmand. 

Det er aldrig til at finde nogen svar på hjemmesiderne bade for Health Ph.d. skolen og på AU (økonomi og HR) 
generelt. Jeg er helt holdt op med at prøve på at finde nogle svar på hjemmesiderne. I stedet ringer jeg altid. 
Jeg har nu flere omgange oplevet, at medarbejderne svarer forskelligt på det samme spørgsmål. Det er 
fustrerende når det er spørgsmål, der har stor indflydelse på såvel arbejdsliv som privatliv. Jeg kunne godt 
tænke mig, at AU holdt op med at blive ved med at "ny-tænke". For mig virker det som om, at AU har taget 
munden for fuld, og omstruktureret for meget på en gang. Økonomi og HR har I hvert fald ikke kunne følge 
med. Det virker ikke til, at der er nogen, der har det overordnede overblik. 

Det er dybt frustrerende at opleve at simple forespørgsler sendes på rundtur i systemet enten fordi ingen ved, 
hvem der har beslutningskompetencer eller inden reelt har beslutningskompetence. det gælder særligt 
ansættelser, udvikling af nye uddannelser, henvendelser udefra om ønske til nye uddannelser og andre 
fremadrettede ideer. Det føles som at arbejde med en stor klods om benet - til sidst holder man simpelthen 
op med at forsøge at virkeliggøre nye ideer, det er nemlig spild af ens egen tid, men egentlig også af de 
andres. Hvorfor det er sådan ved jeg ikke. 
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Det er en envejsformidling af beslutninger 'fra toppen og ned' - det opleves ikke som en kommunikation 

Det er et problem når der ved intern kommunikation forståes at dem 'under' skal høre beslutningerne der 
laves af dem over 'dem over lytter ikke den anden vej' - termen intern kommunikation er problemet - hvad 
med gensidig lydhør - reel medbestemmelse 

Det er et vidt begreb - synes fx. den interne kommunikation på institutniveau er begyndt at fungere godt 
under [institutleder nævnt ved navn], selvom der er rigtig meget stof, man potentielt skal forholde sig til. Min 
primære anke går på den kommunikative tone, der måske er stærkes udadtil, men også indadtil antager en 
for påtvungen "god PR"-form. 

Det er for dyrt 

Det er helt uklart for mig, hvem der har det overordnede ansvar for intern kommunikation på AU. Der synes 
ikke at være nogen samlet koordinering af den interne kommunikation, og informationsflowet virker 
tilfældigt. 

Det er komplet umuligt at finde nogen som helst information om lokaliteter, administrationer etc, på noget 
som helst på AU. som nyansat Ph.d. studerende på AU var det antaget at jeg også havde studeret på AU og 
derfor vidste hvor ting var. Flere kodeord osv. til at logge på systemer blev ikke oplyst til mig, men fik det at 
vide hen af vejen. 

Det er meget svært at finde de informationer man har brug for. Hjemmesiden er opbygget på en måde så man 
kun kan finde det man søger, når man alligevel ved hvor det er. 

Det er meget svært at komme igennem med fagområdernes synspunkter 

Det er mig ikke helt klart hvor og om adminstrationen trænger til en slankning og effektivering, men jeg kan 
konstatere, som tidligere ansat i en sektorforskninginstitution, at det samlede bidrag til administration er 
steget markant uden at jeg på nogen måde har oplevet et løft i service eller opgaveløsninger. Snarere 
tværtimod. Måske er det prisen for at blive en del af en stor institution med flere divergerende opgaver. Men 
i såfald har prisen været for stor. 

Det er mit indtryk at den interne kommunikation er vokset uproportionalt med behovet, og at 
kommunikationen er blevet for centraliseret. Jeg er mere tilbøjelig til at læse nyhedsbreve fra centre, 
institutter og forskningsenheder end fra centraladministrationen. Det behov der er for top-down 
kommunikation bør kunne løses af meget få medarbejdere. 

Det er mit indtryk at intern- og ekstern kommunikation samt HR er nogle af de afdelinger som er vokset 
eksponontielt de senere år på bekostning af univresitetets kerneydelser. Jeg ønsker at resurserne kanaliseres 
mere direkte over til forskning og undervisning. Ledelsen har en forestilling om at hvis medarbejderne er 
uenige i noget, er det fordi det ikke er kommunikeret ordentligt. Man kan tilsyneladende ikke forestille sig at 
det er fordi vi er uenige. Med den indstilling kan kommunikationsafdelingen vokse ind i himlen. 

Det er muligt der er tale om et generationsspørgsmål her (selvom jeg selv er lidt midt imellem) men 
kommunikation foregår viralt, dvs. er man ikke dér, finder man ikke ud af noget, i princippet. Jeg 
kommunikerer en hel del videre som uddannelsesleder, men jeg ved, bl.a. pga. de mange 'nemme' spørgsmål 
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jeg får fra kolleger, ligger et sted på AU's hjemmesider. De er blevet lidt enklere, men der er stadig en hel, hel 
masse informationer alle AU ansatte til enhver tid skal forholde sig til. Nogen kobler derfor fra og melder sig 
af den grund lidt ud af vigtige diskussioner, fx ang. strategi (MEGET langt fra deres hverdag, synes mange), 
økonomi ("vi har alligevel ingen indflydelse på AU's økonomi", og "Pffff, kan vi mon ånde lettet op fordi vi er 
så heldige at være fastansatte?"). Det er nok svært at finde en balance mellem overload og tilpasset 
information. AU er blevet meget, meget stort, så det er også muligt at de enkelte institutter skal gøre mere 
overskuelige, rent kommunikativt, så ansatte føler en vis fortrolighed med det? Det skal desuden være muligt 
igen at kunne profilere sin uddannelse, så folk også udefra kan komme ind på AU's hjemmesidelabyrinten. 
Mange af vores aftagere kan ikke finde os længere, og det er meget problematisk. Studerende ved ikke rigtigt 
hvad vi forsker i (selvom vi siger det i undervisningen), for vores uddannelse findes ikke rigtigt på AU's 
hjemmeside, i hvert fald ikke som samlet enhed. Der opstår derfor alternativer som fx facebook, hvilket er ok, 
men det er jo ikke en officiel indgang til uddannelsen, vil jeg mene. 

Det er muligt, at jeg har nogle ledere. De skifter vist ret ofte. Men på nær en enkelt kan de ikke finde ud af at 
identificere sig selv over for mig. Jeg forventer af en leder, at vedkommende på eget initiativ i det mindste 
sender en mail, der siger: "Jeg hedder nn. Jeg er din studieleder (e.l.). Jeg løser følgende typer opgaver. Lad 
mig høre, hvis du har brug for hjælp. Jeg ser frem til at arbejde sammen med dig." Det gør AU ledere 
systematisk IKKE. I stedet skal jeg udføre et detektivarbejde for at afdække den aktuelle struktur. 

Det er ofte besværligt og finde rundt i systemet samt hvilke personer der er beslutningsdygtige indenfor et 
område. Ofte føler jeg at jeg bliver sendt rundt til forskellige personer uden og opnå resultat. 

Det er ofte svært at finde ud af hvem der sidder med hvilke områder og at få klarhed over hvilke folk man skal 
gå til. Hjemmesider mm er stadig ikke opdaterede med nyeste informationer. 

Det er stort set umuligt at finde oplysninger man søger eller personer som kan hjælpe. Det er nemmere at 
google det end at anvende AU medarbejderside 

Det er svært at holde rede i hvem der er ansvarlig for hvilken type kommunikation. Og problematisk at nogle 
Kommunikationsafdelinger konsekvent skriver på dansk, på trods af at det også skal offentliggøres på 
engelske hjemmesider. 

Det er uklart, hvad enheden bidrager med, og den har ringe relevans for mit arbejde. Ressourceforbruget 
forekommer stort. 

Det er vanskeligt at overskue, hvem der er ansvarlig for hvad. Der er for langt fra problemernes holdeplds til 
dem, der kan hjælpe med at løse dem. 

Det er voldsomt svært at finde ud af, hvilke informationer der er relevant og hvor man kan finde dem. Det er 
meget svært at kommunikere på tværs af hovedområderne 

Det fungerer [meget dårligt]. For mange mennesker, for mange fejl, for stort underskud! 

Det har været en stor mundfuld at integrere det klassiske universitet og de gamle sektorforskningsenheder. 
Det afspejler sig i "samarbejdet" og viljen til at integrere. Oplever afstandstagen.  

Det kan være svært at få klare svar på spørgsmål. Institutleder og dekan vil gerne høre mine synspunkter, men 



 15 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

de udstråler at begge at det ikke ændre noget. I forbindelse med den nye struktur føølte jeg at vi som ansatte 
fik at vide at sådan er og bliver det. Vi er ligeglade med jeres mening reelt set 

Det kunne være mere effektivt. Der kommer for eksempel hele tiden nye initiativer og flotte websites men 
meget af det virker ikke. Det ville være bedre med mindre men noget som virker. 

Det opleves tit, at der er uklarhed om, hvem der skal tage ansvar for at løse en opgave. Helt konkret 
udmønter det sig i emails, der bliver videresendt adskillige gange, uden at nogle tager fat i problemet eller ved 
nøjagtigt, hvem der skal tage sig af opgaven/problemstillingen. 

Det synes som om intern kommunikation primært er blevet tænkt som kommunikation fra ledelse til 
medarbejdere, men universitetet er en komplex organisme, hvor kommunikation nedefra og op og imellem 
enhederne, dvs. hele kommunikationsinfrastrukturen og den interne offentlighed er meget vigtig. Der synes 
dog små forbedringer i Omnibus. 

Det tager ofte flere dage for post at komme rundt fra et sted til et andet, da der er op til flere personer der 
skal åbne og se det igennem inden det når frem til den person det er sendt til. Jeg mener det er meget stort 
resourse spild at bruge så mange penge og så meget tid. Derudover kommer der utrolig mange mails til ALLE 
som absolut ingen relevans har for alle. Alligevel skal alle bruge tid på at se mailen, konstatere om det har 
relevans og handle ud fra det. hver mail tager måske 30 sek og hvis der kommer 5 "forkerte" mails på en uge 
og 800 medarbejdere skal forholde sig til dem, er der pludselig brugt rigtig meget tid samlet, på ingenting. Kan 
man ikke målrette mere hvem man sender hvad til? 

Det undre mig, at hvert institut/center skal have én eller flere kommunikationskonsulenter ansat. Jeg oplever, 
at deres arbejde primært består af at være ansvarlige for nyhedsbreve; breve som konsulenterne skal tvinge 
forskerne til at bidrage med viden til; og breve som der er meget få læsere til... What is the value??? 

Det ville være fint med mere, og overskuelig og let tilgængelig, intern kommunikation på tværs af AU. 

Det ville være rart med nyheds- opdateringer nå AU igangsætter større tiltag som fx implementering af fælles 
systematisk undervisningsevaluering - Hvor er man i processen- hvilke overvejelser gør man sig? Hvem er 
involveret... 

Det ville være skønt med en AU powerpoint skabelon der er kompatibel med andre designs i office pakken det 
ville være professionelt, hvis vi havde en grafiker, vi kunne bruge på health til postere, og andet grafik 

Det virker ikke som om koordinationen mellem enheder omkring kommunikation altid er ok. Beslutninger er 
heller ikke altid koordinerede. 

Det virker ofte som om at beskeder internt forsøger at brande AU, hvilket er unødvendigt i intern 
kommunikation. Vi behøves ikke at vide hvor fantasktiske vi selv er. Klare besked om "need-to-know"-
information efterlyses 

Det virker overdimensioneret og meget irrelevant. 

Det virker provokerende at der ofres ret meget på glittet papir til næsten indholdsløse publikationer 
(Augustus og lign.) når der samtidig skal spares på det store budget som er grundlaget for undervisning og 
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forskning. 

Det virker som om, den enkelte medarbejder har svær ved at tage selvstændige beslutninger. Næsten alle 
spørgsmål skal først over en eller flere ledere, før man kan få et svar. 

Det virker tiltider som om, der internt i administrationen er uklarhed omkring, hvilken enhed, der laver hvad 
og hvem der skal varetage hvilke opgaver. Det skaber forvirring og i værste fald at spørgsmål og mails ikke 
bliver besvaret. 

Dårlig hjemeside, hvor søgefuinktion ikke virker efter hensyn strukturen af AU er sådan at det er svært at få 
information nedad eller opad adskilt adm.og undervisning og forskning virker ikke Nogle højtplacerede 
individer kan ikke kommunikere 

Dårlig søgefunktion på hjemmesiden. Bliver tit ledt til links der ikke virker længere. Bruger oftest google til at 
søge information om AU. 

Efter centraliseringen havde vi som institut pludselig ikke mulighed for at e-maile til de studerende direkte. 
Kommunikationsafdelingen har også nogle meget faste ideer om hvordan vi skal lave vores egne brochurer 
mm, hvilket vi oplever som for stor blanden sig i institut-relevante ting 

Ekstern kommunikation synes prioriteret over intern kommunikation. Det kommer især til udtryk på 
hjemmesider, hvor det er svært at finde relevante oplysninger i mængden af praleri. Intern kommunikation på 
mit institut fungerer GODT via nyhedsbreve. 

En del af den interne kommunikation er fortsat præget af en begejstring og optimisme, som savner klangbund 
blandt adressaterne. Det svækker dens og for så vidt også ledelsens anseelse. Det er nu bedst at tage 
medarbejdernes bekymringer alvorligt og at informere fremadrettet og ikke bagudrettet. Og lad os dog få 
konkret information om forhold, vi har brug for at vide noget. 

En del af den interne kommunikation forekommer at fungere tilfredsstillende. Andre dele forekommer at 
være fjernet temmelig langt fra dagligdagen. Hjemmesideopdatering, som også har intern betydning, er ofte 
træg. Der synes er være langt fra tanke til handling. 

En hjemmeside som virker og understøttes, udvikles og supporteres. 

En kollegas votum, som han sendte med intern post, nåede aldrig frem 

Er der en intrn kommunikation? 

Er der intern kommunikation ??? 

Er på det sidste blevet væsentligt bedre. Mange mails til medarbejdere er stadig for lange og for vanskelige at 
forstå for ikke-eksperter på området. Web-siderne er en katastrofe og yderst vanskelig at finde rundt på. 

Er sandsynligvis det største problem på AU: Int.komm. er stort set ikke-fungerende - aldeles uklart hvilke 
arbejdsområder de enkelte direktørområder dækker og hvordan de fungerer 

Et potentielt sparested. Fast budget der ikke må stige. Der er dog fornyligt sket en opblomstring af kritisk 
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journalistik i OMNIBUS som jeg synes man skal værne om. Jeg er bange for at man bruger for lang tid på at 
polere hjemmesider, og de måske ikke bliver lavet med den rigtige "uni" kultur. Jeg har været lidt efter nogle 
eksempler, men det bliver for langt. Se iøvrigt kommentar til ekstern. 

F.eks IT-afdelingens opsætning af computere til undervisere, hvad skal der som standard sættes op? og hvad 
er der af individuelle ønsker? 

For lidt kommunikation på tværs af institutter - bør kunne gøres bedre. 

For megen ufiltreret og ukoordineret kommunikation. 

For meget irrelevant information og for lidt relevant/specifik informatiom 

For meget new-speak og nærmest barnagtige forsøg på at spinne/dølge dårlige nyheder - der tales til en 
meget højt uddannet og ganske kvik målgruppe, men det virker ikke altid som om interne 
kommunikationsmedarbejdere helt er klar over dette. 

For mig at se er der for mange medarbejdere der arbejder på dette område der ikke hører til den "primære 
produktion" på AU. 

Forhenværende dekaner og forhenværende rektor som er ansat som konsulenter til milliongager. 

Fremstår som propaganda med meget glittet papir og alt for dyre produkter. Uklart hvem dyre tryksager 
henvender sig til 

Fungerer rigtig trægt og uprofessionelt. Giv folk større råderum, og ansæt folk med rod i AU. 

Fyr folk 

Følgende er en betragtning der gælder for alle de udvalgte enheder: Store enheder der fungerer helt afkoblet 
fra de enheder som de skal servicere og understøtte. Jeg er sikker på at der er dygtige mennesker ansat, men 
de er uvidende grundet det organisationsdesign der er skabt, hvor der ikke sikres kommunikation og 
accountability med/ifht AUs fakulteter og institutter. Som konsekvens deraf vokser de administrative enheder 
sig stadig større, opererer baseret på egenlogikker, leverer ydelser som ingen kan bruge og træffer 
beslutninger i modstrid med institutternes behov og ønsker. Eksempler: 1) En grotesk stigning i ansættelser af 
højtlønnede special- og chefkonsulenter; 2) Beslutning om at neddrosle markedsføring af AUs 
kandidatuddannelser I udlandet til stor skade for BSS cand.merc uddannelser; 3) Studieadministration uden 
erfaring/evner til at screene udenlandske ansøgere til BSS’s kandidatuddannelser; 4) En 
kommunikationsafdeling der omfatter mere end 100 mennesker; 5) En HR afdeling der bruger tid og 
ressourcer op at udvikle et MUS skema ingen vil bruge fordi det manger basale funktionaliteter. Alle 
administrative enheder skal kontrolleres af hovedområderne således at dekanerne har ledelses- og 
budgetansvar for dem. Derved sikres den nødvendige koordinering og at de leverer ydelser der efterspørges. 
Teorien om at en centraliseret model er mere økonomisk må nu siges at være grundigt falsificeret. 

Før den faglige udviklingsproces blev sat i gang, havde vi en intern kommunikationsmedarbejder, der brugte 
halvdelen af sin tid på kommunikation. Nu betaler vi, så vidt jeg husker, hvad der svarer til 2 fuldtidsstillinger 
til kommunikation. Trods den mangedoblede merudgift. får vi ikke mere for pengene end før - snarere 
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tværtimod. Dertil kommer, at vi ikke længere bestemmer over denne funktion, som altså er blevet dyrere 
uden at vi har fået mere for pengene. Det virker som om at AU-kommunikation er blevet en stat i staten, som 
vi nu kun i begrænset grad har indflydelse på. 

Få hverdagen i fokus. Drop skønmalerier. Fokuser på samarbejde og realisme. 

Generelt dårlig formidling af relevante emner. Besværligt at finde rette kontaktpersoner. Instituttets intranet 
er rimelig overskuelig, men hvis info skal findes på AUs site er det svært. Uoverskuleligt med så meget 
materiale samlet på et sted. 

Generelt er den interne komunikation mangelfuld. Og det er uigennemsigtigt hvad der bliver besluttet af 
hvem og hvorfor. Særligt nedskæringerne er genstand til mange myter, fordi de bagvedliggende tal ikke bliver 
offentliggjort. Tilliden til AU-ledelsen er på et absolut nulpunkt og blandt medarbejderne spredes apati, som 
følge af den voldsomme topstyring som er blevet implementeret over de sidste år. 

Generelt for administrationen bør der iværksættes initiativer der sikrer, at fokus holdes på de opgaver, der 
direkte understøtter AUs hovedopgaver, dvs. hovedsageligt forskning og undervisning. Administrationens 
egne initiativer og projekter skal begrænses til det strengt nødvendige eller som minimum skal det ved 
"brugerindragelse" sikres at de understøtter VIP'erne. Generelt bør der også indføres en "quality control" i 
administrationen, således at man holder styr på at vi nu også får noget for de mange penge, der bruges. 
Forskerne måles på alle måder mht. publikationer, undervisning, indhentning af bevillinger etc - det samme 
skal gælde for administrationen - vi vil vide at de performer og leverer varen! Pas på med at ansætte for 
mange akademikerne i administrationen med mindre det er nødvendige for opfyldelse af jobbeskrivelsen. 
Ellers bliver det alt for dyrt. Jeg oplever langt hen ad vejen at hvor der tidligere var en HK'er, der løftede et job 
på fineste vis, sidder nu en DJØF'er til halvanden gange lønnen. Det er unødvendigt og de får for mange idéer, 
der koster dyrt og ikke understøtter AUs "produktion". AU Kommunikation (intern såvel som ekstern) 
benytter efter min mening alt for mange resurser på trykning af fine, glossy materialer, der omdeles i stort 
antal og aldrig læses. Der skal sættes "tæring efter næring", således at man ikke bare farer derudaf, nu hvor vi 
ikke har nogen penge og vi forskere skal betale for adminstrationen med egne bevillinger. Antallet af 
nyhedsbreve bør begrænses til det, der er behov for og rent faktisk læses af brugerne, i praksis kan man gøre 
det af med 4 af 5 nyhedsbreve efter min mening. Der bliver ligeledes brugt alt for mange kræfter på 
uvæsentlige og direkte poppede projekter som facebook-sider og kurser i linked in. Endelig bør antallet af 
administrative chefer reduceres til et absolut minimum - det er utroligt at når man kigger på AU 
Kommunikations hjemmeside så har hveranden en chef-stilling og de fleste sekretærer er chef-sekretærer. De 
er ALT for dyre i drift.  

Generelt oplever jeg, at medarbejderne i administrationen er dygtige, flittige og engagerede, men at tingene 
drukner i buresukrati og uoverskuelige arbejdsprocesser. Denne kommentar gælder for samtlige de 
administrative afdelinger, jeg har sat kryds ved. Aarhus Universitet er blevet et administrativt monster med 
mindst 7 hoveder - der ikke taler sammen. 

Generelt uinteressant det der bliver formidlet. Har slet ikke nogen formnemmelse af hvad der er interessant. 

Generelt: kommunikatiosvejene er svære at udpege Helt konkret: Hjemmesiden er virkelig uoverskuelig - 
gælder både for ansatte og studerende, hvilket betyder unødvendigt mange henvendelser fra studerende 
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direkte til underviser/ vejleder 

Grundlæggende bliver man som medarbejder aldrig tilbudt en begrundelse for de trufne beslutninger, og selv 
hvis beslutningerne er blevet begrundet, har det altid været med nogle overfladiske og intetsigende floskler. 

Grønthøsterbesparelser er ikke intelligente besparelser.. man rammer også der hvor fornyelsen skal komme, 
det er imod hensigten - administrationen minder om new public management fra toppen, ulempen er at man 
forkaster fagpersoners nødvendige faglige i 

Hjemmesiden er fortsat ekstremt svær at bruge til at hente information. Søgefunktionerne er helt umulige at 
anvende. Der mangler smarte søgefunktioner til dels at søge medarbejdere baseret på deres arbejdsområder, 
dels at ramme RELEVANTE sider når man søger på emner. Prøv fx at søge på "rejser" på au.dk. De 5 første hits 
er: 1.Håndtering af rejser i forbindelse med Gatetrade. 2.Nils Bredsdorff. 3.Ark 1. 4.Køers rejse-sig-adfærd. 
5.Sy i en flæskesteg. Det er jo grinagtigt. Hvorfor popper 'sådan bestiller du en rejse' eller 'AU rejsepolitik' ikke 
op som de første? 

Hjemmesiden er fuldstændig umulig for både ansatte og eksterne at finde rundt på 

Hjemmesiden er vanskelig at bruge og bliver derfor fravalgt, så resultatet er underinformation 

Hjemmesiderne er stadig en skandale. Det er umuligt at finde rundt. Der er uklare kommunikationskanaler. Tit 
får man ikke relevante beskeder, fordi visse medarbejdere på mit institut stadig benytter sig af det helt 
forældede system First Class 

Hjemmesiderne er svære at finde rundt på, søgefunktionen virker ikke logisk. Kommunikation foregår 
efterhånden alene via e-mails,en sjælden gang via telefon,det kan overvejes, om det altid er en 
hensigtsmæssig måde at samarbejde på 

Hjemmesiderne for ingeniørinstitutet, der formidler intern information trænger til en gennemgribende 
revidering 

Hjemmesidernes søgefunktion 

Hvad er "Intern kommunikation på AU"? Er der virkelig en hel afdeling for det? Den eneste "interne 
kommunikation" jeg modtager er envejs-kommunikation i form af nyhedsbreve, m.v. Det er også fint, men 
ikke særlig konstruktivt. Tværtimod er den hyppige envejskommunikation, hvor der ikke er mulighed for 
feedback til ledelsen, medvirkende til at jeg blot føler at vi har endnu mindre medindflydelse. Burde "Intern 
Kommunikation på AU" ikke være ansvarlig for at beskrive i hver "nyhed" hvordan medarbejderne kan påvirke 
nævnte beslutninger (når relevant)? Hvad med at starte med at få opsat en system og nogle rammer til 
"medarbejder feedback"? (Jeg snakker ikke om lange spørgeskema-undersøgelser, men direkte feedback på 
det enkelte issue.) Dertil kommer at der ikke findes noget officielt værktøj til "peer-to-peer" kommunikation 
(som ikke går via et officielt organ). Det drejer sig her ikke kun om "debat", men også udveksling af erfaringer 
(fx i forbindelse med studie-rejser/Ph.d. ophold, m.v. -- der er rigtig mange folk som bruger tid på at finde ud 
af de samme ting igen og igen uden at erfaringerne bliver samlet på ét sted). Det bemærkes også at en stor 
del af AU's "interne information" tilgængeligt på hjemmesiden er forældet. Hvis en side skal rettes skal man 
typisk til at finde en kontaktperson og skrive til denne -- som oftest blot har for travlt til at gøre noget ved det. 
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Hvad er "intern kommunikation på AU"? Jeg aner ikke hvad området gør og bruges til, og selv i min delvist 
administrative funktion er jeg aldrig stødt på det. Som sådan vil jeg mene, at værdien og funktionerne enten 
kan tydeliggøres bedre for medarbejderne, eller at der i rimeligt omfang kan skæres ned på området. 

Hvad er intern kommunikations arbejdsopgave? Hvis det er at få institutterne til at forstå hinanden på tværs, 
at undgå at myter og misforståelser dannes indenfor organisationen, at fungere som en måde for ledelsen at 
"beholde" fingeren i jorden på, at undgå at de forskellige funktioner ikke spilles ud mod hinanden (så VIP og 
Tap fx kommer til at bebrejde hinanden de problemer som opstår). Hvis det er disse funktioner som intern 
kommunikation opfylder, så bør man kigge efter om dette ikke kunne gøres bedre. Hvis det handler om 
roseskrifter og hvem der har trykket hånd med hinanden omdelt i et elektronisk nyhedsbrev, så gør de sikkert 
deres arbejde godt nok. 

Hvad får vi ud af den investering? Er der for mange ansatte? Kan det betale sig at det er så stort som det er? 

Hvad laver de? Den nye universitets avis kan undværes. Stil i stedet et website tilrådighed for frivillige. 

Hvad laver de? Hvad koster de? Hvad er deres "væsentlige betydning for uddannelse og forskning"? 

Hvis 'mit' sammenbragte institut skal have en mening, skal man have oplevelsen af "ét institut". 
Institutlederen skal SAMLE, ikke opretholde. 

Hvis ønsket er at vi skal fungere som et samlet AU, så skal der meget mere generel information ud til 
medarbejderen om hvad der sker, både fagligt og "praktisk". F.eks. hvad sker der med byggerierne, flytning af 
enheder osv. 

Hvor er der mange emails, og hvor er der rigtig mange irrelevante emails. Som ph.d. -studerende bliver man 
overvældet af ting der skal læses men ikke rigtigt vedrører én. 

Hvorfor nedlægger kan mulighederne for kritisk journalistisk analyse af universitetet og de beslutninger der 
tages i ledelsen? Det er i klar modstrid med universitetets ånd. 

Hænger sammen med den manglende følelse af at være en helhed samt manglen på på lydhørhed i den 
højere ledelse. Det virker som om, dekan og andre har meget lidt viden om og forståelse for, at vi, der 
kommer fra de tidligere sektorforskningsinstitutioner, først og fremmest er "sat i verden" for at bidrage til at 
løse nogle samfundsmæssige problemer (miljøspørgsmål), og at vores personlige karriere derfor har lavere 
prioritet. Vi har ikke nødvendigvis behov for at være verdensmestre i forskningsfaglig forstand, men mere i 
forhold til at levere den nødvendige forskningsfaglige baggrund for de politisk-administrative beslutninger. 

Håbløs mængde af selvfede interne nyhedsbreve til medarbejderne. Ingen læser dem. 

I hele processen er det forsøgt vist at der lyttes, men i virkeligheden var det bare fordi det skulle man gøre. 
Beslutningerne var taget. Der ligger et stort tillids-reparerende arbejde forude 

I meget lang tid har vi selv løst problemer med for store arbejdsmængder. Vi har ikke en organisation, der 
fordeler opgaverne. Der er ingen steder man kan gå hen. Det er uklart, hvor man skal henvende sig om helt 
simple opgaver, hvem der gør hvad. Uklart, hvordan vi skal prioritere opgaverne. Ingen der kender til det 
arbejde vi udfører. Hvem står for budgetadministration på forskningsprojekter? Det er uklart, hvordan 
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forskning skal prioriteres nu, hvor fokus er på undervisning. 

I stedet for at modtage diverse nyhedsbreve fra mange administrative niveauer kunne man overveje at lade 
instituteterne lave deres egne informationsservice (nyhedsbreve & internetportaler) med input fra rektoratet 
og fakultetet. 

Inddrage medarbejdere tidligere i processer 

Information direkte til medarbejderne - frem for gennem dagspressen 

Informationen er mangelfuld. 

Informationsflowet er generelt meget dårligt ovenfra og ned 

Intern kommunikaion?? Er det noget der findes på AU?! 

Intern kommunikation burde have som opgave at binde universitet bedre sammem og sikre tværgående viden 
of forhold på AU. Den opgave varetages ikke. Der er begrænset information of universitetsledensens 
beslutninger. Information fra Intern Kommunikation opleves som spin og ikke reel information. 

Intern kommunikation bærer fortsat præg af at være ledelsens kommunikationskanal (Pravda og top-down 
syndromerne) 

Intern kommunikation fordi der vil være meget vundet, hvis der blev kommunikeret mere klart og oftere. 

Intern kommunikation kunne arbejde for at skabe fælles historier om AU og hjælpe de ansatte til at forstå sig 
selv i vores mega-organisation samt i vores mindre enheder. I stedet får det nemt præg af glansbillede-
historier som kan være fremmedgørende. 

Intern kommunikation lider under moderne journalistiske metoder efter min mening. Der skal kommunikeres 
til forskere og specialiserede arbejdere, og det er således ikke i orden at man bruger et sprog som mere hører 
hjemme på sociale medier og andre fora for børn og unge. Det virker ikke professionelt nok til et universitet 
efter min bedste overbevisning. 

Intern kommunikation omfatter vist kun 8000 C - vi er flere instituttet der ligger andre steder. 

Intern kommunikation på [lokation nævnt ved navn]trænger til eftersyn. Den daglige kommunikation mellem 
visse medarbejdere er til tider for mangelfuld og ukonstruktiv 

Intern kommunikation som et led i at skabe en sammenhæng og hold ånd på AU er nærmest ikke 
eksisterende. P.t er der mange interne af nyhedsbreve hvor formålet tilsyneladende er at promovere den 
pågældende enhed. Der er behov for en kritisk intern kommunikation hvor rygtedannelse forebygges og hvor 
ledelsen er synlig også i besvarelse af de ubehagelige spørgsmål til ledelsen bliver besvaret. F.eks. blev der i 
forbindelse med besparelsesprocessen rejst en række kritiske spørgsmål som aldrig er blevet besvaret. 

Intern post ender sjældent det rigtige sted (har pt kontor og postrum i en "fremmed" bygning pga renovering) 

Interne kommunikationsveje er uklare og det virker tilfældigt hvem der ved hvad hvornår. Meget information 
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bliver formidlet som rygter med dertil hørende usikkerhed og fejl. 

It-systemerne, der varetager den interne kommunikation er for dårlige og bureaukratiske. Det er ikke min 
oplevelse at der er særlig god kommunikationen mellem enheder i det hele taget. 

Jeg abonnerer på en del nyhedsbreve og jeg har som regel en fornemmelse af at være uden for et fællesskab 
når jeg læser dem. Jeg prøver at sætte mig ind i planer om nye bygninger, budgetter, strategier osv., men 
kommunikationen virker fjern. Den er ikke henvendt til mig som udviklingskonsulent i et center, men til dem 
som allerede ved en hel masse om nye bygninger, budgetter osv. 

Jeg arbejder i et forskningscenter under AU og meget af tiden oplever jeg, at AU ikke helt ved, om de gider 
betjene os og anse os som en del af universitetet. Det betyder, at vi ikke altid får meddelelser rundsendt på 
AU, eller at man kan få besked fra adm.på et institut eller andre sekretariater, at de ikke mener, det er deres 
opgave at betjene os. 

Jeg er så irriteret over alle de personer, der sidder og laver alle mulige nyhedsbreve til os. Invitation til stafet 
og cykling, og hvad ved jeg. Jeg opfatter det virkelig som pseudoinformation, da vi aldrig får noget at vide om 
de virkelige informationer, før en masse beslutninger er truffet bag lukkede døre. 

Jeg fornemmer at intern kommunikation mangler forståelse for hvad der foregår lokalt og i meget høj grad 
udsender en strøm af ligegyldige successhistorier 

Jeg føler ofte at jeg drukner i den information, der sendes ud til større grupper af personer. Noget er vigtige 
oplysninger, men det "overdøves" af den store mængde af information. Måske skulle man overveje at dele 
information op i "vigtig information", der sendes ud som mail, og "generel information", der kan findes på en 
hjemmeside. 

Jeg føler som regel, at jeg ved for lidt om, hvad der foregår på min arbejdsplads.     Meget af det, der 
kommunikeres ud, giver indtryk af primært at skulle forsvare allerede tagne beslutninger, og derfor bliver det 
ligegyldigt. 

Jeg har en oplevelse af, at jo længere man kommer op i det administrative hierarki på AU, des mindre 
interesse og engagement møder man i forhold til faglighed, medarbejdere og studerende. Det er som om man 
stadigvæk ikke rigtig har forstået, at ganske mange ansatte og studerende begynder at tvivle på, at ledelsen 
overhovedet vil dem det bedste. Det var vældig fint, da der blev kommunikeret ud via web-cam, at man stod 
overfor en større sparerunde. Men den mistanke, at en del af spareøvelsen sker på grund af ledelsens 
overforbrug i forbindelse med omlægningen af universitetsstrukturen og den faglige udviklingsproces, blev 
ikke tilbagevist på en tilstrækkeligt overbevisende måde. Den blev måske nok afvist, men man blev efterladt 
med en fornemmelse af, at man kun fik det at høre, som ledelsen ønskede, man skulle høre. Pointen kan siges 
på en anden måde. Ledelsen bliver nødt til at indse at mistilliden blandt medarbejdere til dens aktiviteter er 
reel. Det kan måske være, at det er urimeligt, at der findes denne mistillid til ledelsen, men den er ikke desto 
mindre reel. Jeg forestiller mig, at man internt i dekanater og rektorat har en stærk fornemmelse af, at man 
gør alt, hvad man kan, for at bringe universitetet igennem en svær situation. Jeg tror bare, at man bliver nødt 
til at anerkende, at billedet er et andet, når man bevæger sig omkring på medarbejdergangene. Et eksempel: 
På en væg i vores medarbejderkøkken hænger en oversigt over de beløb som forskellige institutter skal spare. 
[institutter nævnt ved navn og beløb der skal spares], men det væsentligste er: dekanat [som skal spare 
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meget lidt i forhold til institutterne]. Min pointe er her ikke, at det er for galt at dekanatet ikke skal spare 
mere. Jeg går ud fra at forskellen på besparelserne først og fremmest modsvarer forskelle i budgetter (uden 
dog at vide det). Pointen er derimod, at denne oversigt blot er et print fra en mail, som medarbejderne har 
modtaget fra dekanatet selv. Det siger mig, at dekanatet er fuldkommen ude af trit med, hvem det er man 
kommunikerer med. Hvordan kan man forestille sig andet, end at disse beløb kommer op at hænge på vægge 
rundt omkring med røde cirkler om beløbet på 0.1mio? (Som det er tilfældet i mit medarbejderkøkken.) Og at 
de hænger der betyder først og fremmest een ting: Medarbejderne stoler ikke på ledelsen. Et andet 
eksempel. Det viste sig på mit institut, at fyringsrunden blev noget mindre blodig, end det først så ud til. 
Denne glædelige besked blev dog ledsaget af en besked om, at den fremtidige ansættelsespolitik vil være 
meget tilbageholdende i en række år fremover. Det hører med til historien, at mit fagområde har en ganske 
stor mængde Ph.d.'ere og post.doc'ere. Da institutledelsen lavede et møde for at tale med min faggruppe og 
forklare disse ting, blev der lagt op til at en stor del af mødet skulle handle om fremtiden især for dette 
vækstlag. Der, hvor kommunikationen imidlertid fejlede, var der, hvor dette punkt blev lagt frem, som om det 
var os (medarbejdere, post.doc'ere, Ph.d.'ere), der skulle komme med ideer til hvordan man kunne tjene 
penge på nye projekter, så der i fremtiden kunne blive råd til flere ansættelser. Min pointe er igen, at det er 
som om, man ikke rigtig har indset, hvem det er, man taler med. Det man i positionen som post.doc./Ph.d. 
kunne have ønsket sig i den nævnte situation, var et svar på følgende: hvad vil institutionen gøre, for at holde 
på noget af den (anselige) talentmasse, som man har været med til at skabe. Spørgsmålet om hvad vi i vores 
position kunne gøre for at skabe vækst på institutionen, som sagerne stod, var for mig at se temmelig 
mærkeligt. Det var ganske enkelt svært at se hvilke grunde en post.doc. eller en Ph.d. havde til at forsøge sig 
med nye ideer på Aarhus Universitet. Hvorfor ikke bare henvende sig på en anden institution, hvor udsigterne 
til at få ansættelse måske ikke er gode, men i det mindste ikke så håbløse som her på stedet? Man kan måske 
hævde, at dette er et udtryk for en anden skillelinje end den der består mellem medarbejdere og ledelse, 
nemlig den, der består mellem fastansatte og prækariat. Men jeg nævner det alligevel her, fordi det også 
burde være noget, som ledelsen i højere grad kunne være opmærksom på. Overordnet set: Det man kunne 
ønske sig var, at ledelsen gjorde noget ekstraordinært for at genvinde tilliden. Hvad det skulle være ved jeg 
ikke. Fuld åbenhed om økonomien i de processer, der har ført os til den situation vi står I nu. Måske? Jeg er 
ikke sikker på at det kan lade sig gøre, eller på at det ville løse situationen. Problemet er også, at dette ikke 
bare handler om et internt kommunikationsproblem. Det handler også (måske først og fremmest) om reelle 
handlinger og om den eksterne kommunikation. (Mere om dette følger...) 

Jeg har ikke opdaget hvis der er rutiner for intern kommunikation forud for vigtige administrative 
beslutninger. DVS indtryk evt. høring som sporadisk og uden reel mulighed fpor medbestemmelse. Mange 
administrative beslutninger bærer præg af topstyring uden reel mulighed for indflydelse. 

Jeg har indtryk af at der er rigtig mange ansatte, men der er ikke meget intern kommunikation, 
hjemmesiderne er svære at finde rundt i ,det er nemmere at google sig frem. Der kommer kun ét blad en gang 
i mellem, og nyhedsbreve af UNI ledelsen virker formelle, kedelige og ligegyldige. Til gengæld er der vigtige 
ting der burde diskuteres, hvorfor diskuterer vi ikke alt det der sker med universitetsuddannelserne nu overalt 
på universitetet. langt det meste af den kommunikation der er intern er envejs. 

Jeg har ingen erfaring med at Intern Kommunikation har bidraget med nogen nytteværdi. Universitetet lever 
af undervisning og forskning!!! Der er alt for mange mennesker der ikke skal berettige deres funktion og 
nytteværdi, mens vi andre skal dokumentere meritter indenfor forskning og undervisning. Den erfaring jeg har 
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med intern kommunikation i forbindelse med omtale af forskningsresultater var en tilnærmelsesvis 
amatøragtig tilgang uden reel interesse for den faglighed de skulle kommunikere. 

Jeg har meget svært ved at besvare spørgsmålene, da jeg er ekstern underviser på deltid og dermed ikke har 
daglig kontakt med universitetet. Jeg kan derfor ikke med nogen særlig vægt udtale mig. Min kontakt med 
universitetet er begrænset til 3 koordinationsmøder om året. Derudover har jeg haft kontakt til HR et par 
gange og har et positivt indtryk heraf. 

Jeg har noteret mig et misforhold mellem officielle opfordringer til at skrive kommentarer til diverse 
meddelelser og indlæg, der bringes på universitetets hjemmeside og den påfaldende tilbageholdenhed fra 
medarbejdernes side til at ytre sig kritisk. Der er tale om et demokratisk problem og ovenstående tyder på, at 
der skal arbejdes ihærdigt på at bedre tillidsforholdet mellem ledelse og ansatte. 

Jeg har oplevet at dissemination aktiviteter var ikke afstemt med hinanden i kommunikationsgruppen, og at 
Jeg har nødt til at gentage min bidrag 

Jeg kender slet ikke alle områder, så jeg har ikke forudsætninger for at forholde mig til alle områder. Jeg 
savner et felt, hvor jeg kunne afkrydse dette. Intern kommunikation: vi bruger alt for meget energi på de indre 
linjer/"andedammen", mens verden kører videre og forbi os.... Se også Ekstern kommunikation 

Jeg mangler kommunikation internt på AU. Information om fakultetets beslutninger men også hvad der 
foregår på ledelsesniveau. Og det er på trods af at jeg ser nyhedsmails fra disse niveauer. 

Jeg mener at alle admin.områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv igang. Imens bliver 
vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg mener at sådanne ikke aftagerfvente funktioner skal reduceres, da de kan varetages i de eksisterende 
administrative funktioner 

Jeg mener det var intern kommunikation der skulle hjælpe os med at afholde konference. Uheldigvis blev 
tovholder på konferencen syg. Som resultat kom vi reelt til selv at tjekke og dobbelttjekke næsten alt ned til 
sidste detalje. I forhold til opgaver som disse, er det vigtigt at der føres en logbog eller lignende, så projektet 
ikke er helt afhængigt af én person, men kan videreføres af andre i tilfælde af sygdomme. Systemet skal 
indrettes sådan, at konferenceprojekter ikke står og falder med én person - det er alt for sårbart. Vores 
oplevelse var, at den hjælp vi fik i stedet var enorm mangelfuld. 

Jeg mener umiddelbart, at der bør bruges færre ressourcer på dele af den interne kommunikation (de dele 
der ikke vedrører information fra ledelsen; fx forskningsnyheder, julekalendre mm) 

Jeg oplever at den primære kommunikationsvej går opad i systemet som krav om en række forskellige 
information, men der mangler i højere grad et nedadrettet informationsflow. Informationsfomidling i så stort 
et system som AU er, det tager tid!. Ikke alle info-processer indbygger tid nok til at nå ud i yderste led og det 
er utrolig vigtigt hvis også yderste led skal føle sig som en del af helheden. 

Jeg oplever i høj grad den interne kommunikation som "spin" af ledelsens beslutninger mere end som reel 
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dialog (selvom jeg er positiv overfor rektors besøgsrunder mv.), og der verserer rygter om, at der er 
uforholdsmæssigt mange årsværk bundede i kommunikationsstillinger i sammenligning med virksomheder af 
tilsvarende størrelse. 

Jeg oplever ingen kommunikation 

Jeg oplever meget dårlig kommunikation mellem enhederne og hovedområderne på AU 

Jeg oplever, at information om ændringer og ledelsesbeslutninger bliver offentliggjort på diverse hjemmesider 
(eller undersider), som man ikke aner eksisterer eller som man ikke naturligt frekventerer i sin dagligdag. 
Alternativt udsendes der et utal af mails, hvoraf nogle er særdeles vigtige, mens andre er nærmest ligegyldige. 
Det betyder, at det bliver vanskeligt at holde sig orienteret. Før i tiden havde vi på [lokation nævnt ved 
navn]en startside med nyheder, som gjorde, at man i det mindste til en vis grad fik en række overskrifter hver 
dag. Man kunne så klikke sig ind på overskrifter af interesse. Den nuværende [lokation nævnt ved navn]-side 
er så bred, at jeg ikke orker at forsøge at finde rundt på den og finde det, der er relevant for mig. PÅ den 
måde oplever jeg, at informationer bliver meget tilfældige og alt for mangelfulde. Jeg tror da, de er 
der...måske...men jeg finder dem bare ikke altid. Dertil kommer, at der ofte er alt for kort reaktionstid eller 
svarfrister. Det betyder, at man alligevel ikke kan deltage i diverse vigtige arrangementer. Det er som om , at 
man i toppen forventer, at vi medarbejdere sådan set bare sidder og venter på at blive indkaldt. Et eksempel 
er mødet om nybyggeriet i [lokation nævnt ved navn] 

Jeg savner simpelthen en analyse af berettigelsen af området - både i forhold til AU generelt og fx det 
videnskabelige personale 

Jeg synes den tværgående faglige kommunikation imellem forskellige institutter er mangelfuld. Mange 
forskellige institutter indeholder forskningsenheder, centre m.v. som arbejder med overlappende temaer. 
Ofte er det dog svært som enkeltstående ansat ved et institut at få overblik over, hvad der foregår andre 
steder. Det synes jeg er ærgerligt, og måske man kunne (og burde) gøre noget ved det, hvis man fremtidigt 
ønsker, at den inter-disciplinere forskning skal blomstre. 

Jeg synes det virker som om informationen primært kommer oppefra og ned og det er svært at trænge 
igennem den modsatte vej. Desuden virker de meddelelser som kommer oppefra tit ligeså gennemredigeret 
og indholdsløse som en pressemeddelelse og afføder ofte flere spørgsmål og motivfortolkninger end de 
egentlig afklarer. 

Jeg synes ikke at der er meget af den interne kommunikation der er interessant. (Kan dog godt fornemme at 
man kommunikerer relativt positivt, således at vi skal blive stolte af det nye AU) 

Jeg synes vi trænger hårdt til et fælles e-mailsystem. Som det er nu arbejder nogle stadig i FirstClass, mens 
andre er på Outlook. Desuden synes jeg at vi trænger til en debat om hvordan og i hvilket omfang man 
hjælper kolleger med opgaver, som måske ikke lige oplagt er ens egne, jeg efterlyser større fleksibilitet i de 
administrative gemakker. Jeg er godt klar over at når man har travl, som jo alle har, er det nemt at stå fast på 
at dette og hint ikke er min opgave. Men jeg synes godt man må udvise sund fornuft og løse opgaver hvis det 
er praktisk muligt og direkte hensigtsmæssigt. 

Jeg synes, at der internt bruges for mange ressourcer på storytelling og markedsføring til ansatte. 
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Jeg synes, der brændes for mange ressourcer af på kommunikation. Før den faglige udviklingsproces (xFUP) 
havde vi på [lokation nævnt ved navn]en sekretær, som arbejdes halvtids med kommunikation. Nu har BSS et 
kommunikationssekretariat med 18 ansatte. Det er mere end en fordobling, hvis man ser på, hvor mange 
ansatte, som der var før FUP. Og samtidig med at der bruges mere på kommunikation har vi fået begrænset 
vores forskningstid med henvisning til merbetaling til dekanatet og rektoratet. Vi lever ikke af branding og 
nyhedsbreve, men af forskning og undervisning. Jeg blev på et tidspunkt interviewet til et af de interne 
nyhedsbreve og havde en enkelt kritisk kommentar til et givet spørgsmål. Den blev skåret væk i den 
publicerede version, da man ikke kunne kritisere noget fakultet gjorde. Det var argumentet. Det er blevet lidt 
sådan, at kommunikationsafdelingen ser sig selv som dekanatets branding-afdeling. Det er uheldigt. Generelt 
så kan institutterne ikke trække særligt meget på kommunikationssekretariatet. Hvis man har brug for 
kommunikationsassistance til større aktiviteter, så må man købe den. Først flytter man 
kommunikationsmedarbejderne fra institutterne med medfølgende betaling fra, institutterne og bagefter så 
kræver man at institutterne betaler for ydelserne for anden gang. 

Jeg synes, der er behov for at få nye ideer til hvordan vi skaber den bedst mulige interne kommunikation uden 
at folk bliver overbebyrdet med mange og lange emails og web sites 

Jeg synes, det virker som om at intern kommunikation og ekstern kommunikation kunne have et bedre 
samarbejde, således, at man nærmest kunne nøjes med ét område 

Jeg synes, hjemmesiden virker hemmelig. Den kan godt findes, men den er ikke til at gennemskue som ny. Det 
er svært at finde oplysninger frem, som om det hele tiden er en omvej. 

Jeg tilhører en gruppe som er placeret udenfor 8000 C og foruden al kommunikation med samarbejdspartnere 
internt på AU samt med studerende så synes jeg kommunikationen er svær. Det er lige før jeg vil sige der er 
en OS og DEM kommunikation. Måske det bliver anderledes når/hvis vi flytter men jeg føler mig ikke rigtig 
som en del af AU rent kommunikationsmæssigt ihvertfald 

Jeg tænker at de få gange jeg har haft behov for at tale med AU medarbejdere - Her har jeg blot manglet en 
smule servicemindedhed - 

Jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi skal bruge den interne støtte til kommunikation til. Som studieleder vil jeg 
mene det er min opgave at kommunikere beslutninger vedr. studier og undervisning til medarbejderne, og 
det vil blive opfattet som helt ude hampen hvis den kommunikation pludselig blev professionaliseret! 

Jeg ved for eksempel ikke hvad flere af emnerne på forrige spørgsmål er. Forskningstøtteenheden og Tech 
Transfer Office, for eksempel. 

Jeg ved ikke hvad denne del af administrationen laver. Det er uklart hvad formålet er og hvordan den hjælper 
mig i mit daglige arbejde (som forsker og underviser) 

Jeg ved ikke ret meget om, hvad der foregår andre steder på au og har erfaret at mange ting foregår flere 
steder 

Jeg vil gerne se mere information om finansielle status, og vil gerne var blevet hørt mere i de ændringer, der 
har forværret vores universitet i årene under den tidligere rektor. Der må gerne informeres på f eks 
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informations skærme til alle enhender. Det kunne også være på twitter eller en RSS fra AU. 

Jeg vil se flere oplysninger om nyttige kurser og udviklingsmuligheder; et forum, hvor man kan læse om 
særlige forelæsninger der foregår på hele fakultetet; men mindre indsats på rutine nyhedsbrev, hvor 
halvdelen af indholdet er PR-pral 

Jf. mine tidligere besvarelser angående manglende formidling og kommunikation af beslutninger foretaget på 
institutniveau, savner jeg i den grad et grundigt eftersyn og opstramning af den interne kommunikation 

Klarere og tidligere udmeldinger omkring tiltag og ændringer samt reel mulighed for påvirkning af 
processen/tiltagene 

Kommer an på eftersynets resultater 

Kommer an på resultatet af eftersynet 

Kommunikation drives bedst decentralt med tæt kontakt til forskerne. Au kommunikation fungerer direkte 
elendigt, der bruges alt for mange personale ressourcer og der ingen output måkt i relation til ansatte. AU gør 
det elendigt i relation til KU og DTU. Fjern AU kommunikations søjlen, læg ressourcerne decentralt og lav den 
central enhed der understøtter ledelsen. Her er det virkelig behov for at få ryddet op HURTIGT. 

Kommunikation mellem fakulteterne så man som studerende på et samarbejdsstudie (molekylær medicin) 
ikke føler sig som en kastebold mellem Health og ST. Desuden kommunikation mellem kandidatuddannelser 
og Ph.d.-skolen angående 4+4 Ph.d. studerende, så man igen ikke bliver smidt frem og tilbage. 

Kommunikation mellem ledelsesniveauer er ofte uklar hvilket medvirker til at afstanden mellem dekanat og 
medarbejdere opleves som særlig stor. Samtidig er jeg selv som mellemleder ret opgivende overfor 
medarbejdernes beklagelse over at "de ikke har fået information" / "vi bliver spammet med unødvendig 
information", fordi det simpelthen er svært at ramme det rigtige niveau og navigere mellem forskellige 
informationstraditioner. Skal det formildes mundtligt på et lærermøde? Hvem læser information på 
hjemmesider? Drukner direkte mails fra ledelsen eller bliver de ikke taget alvorligt? Vi trænger ikke til flere 
tekniske løsninger, men til en fælles informationskultur, som også forpligter medarbejderne til at holde sig 
informeret. 

Kommunikationen er meget mangelfuld. Det er ikke mit indtryk at man på AU generelt gør sig specielt umage 
med at kommunikere de "dårlige" ting. Kun gode sager kommunikeres fornuftigt. 

Kommunikationen er ofte forældet, og alt for overordnet. Der mangler dybde for at kunne forstå den 
formidlede information 

Kommunikationen er oppefra og ned. Der er ikke nogen reel mulighed for kommunikation eller dialog. Det er 
ikke mit indtryk at man har nogen reel mulighed for indflydelse eller mulighed for input. 

Kommunikationen i forlængelse af trufne beslutninger er svær at overskue og finde rundt i. 

Kommunikationen virker ofte som markedsføring frem for intern kommunikation om kommende beslutninger 
og begrundelser. Kommer for ofte uden egentlige nyheder, og der synes at være sat for mange ressourcer af 
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til det. 

Kommunikationsafdelingen virker uforholdmæssigt stor og dyr. 

Kommunikativt er universitetet i dag fuldstændig atomiseret. Tidligere havde man via AU's hjemmeside og 
'Information & Debat' et indtryk af, hvad der foregik andre steder på universitetet. I dag har man som 
medarbejder på ét institut end ikke kendskab til faglige arrangementer eller udbudt undervisning på et andet 
institut inden for samme hovedområde. Tidligere var AU's hjemmeside velfungerende, man kunne let 
orientere sig i den, den var oplysende. I dag er den håbløs, og mange af os må i stedet lede på Google, langt 
fra altid med held. Tilsvarende var den enkelte medarbejders personlige hjemmeside tidligere en god 
individuel platform for orientering af omverdenen om den pågældendes forskning, undervisning og andre 
faglige aktiviteter. I dag er alle hjemmesider ens, der er ingen fleksibilitet og derfor heller ingen individualitet i 
dem længere, og en meget vigtig kommunikationskanal både internt og eksternt er dermed gået tabt. Mange 
personer både på og uden for universitetet, der forsøger at følge med i min forskning, har beklaget dette, og 
beklagelsen er gensidig: Jeg får heller ikke noget ud af at gå ind på mine kollegers hjemmesider, sådan som de 
ser ud nu efter at være blevet mainstream, hvorimod de tidligere kunne være både spændende og oplysende, 
om end selvfølgelig i vekslende grad. 

Ledelsen tager beslutninger henover hovedet på medarbejderne. Det virker som om de har besluttet sig inden 
de samler medarbejderne og hører deres forslag og de gode forslag der kommer fra medarbejderne bliver 
ikke ført ud i livet 

Man bruger meget tid på at lede efter gældende retningslinjer. Der er flere indgange og portaler- både 
emnemæssige og organisatoriske (hovedområde, institut, eller medarbejderportal) Skal alle medarbejdere 
virkelig bruge arbejdstid på at orientere sig på alle platforme, er det forventningen fra ledelsen? I de nationale 
centre er man stærkt i tvivl om linje-kommunikationen altid når os? 

Man burde kunne klare sig med færre tomme fraser og intetsigende "newspeak". 

Man bør bruge internettet i langt højere grad. Det burde være sådan, at man altid ville vælge instituttets 
intra-website som startside, når man påbegyndte arbejdet om morgenen og altid ville have "tickers" derfra 
løbende på sin skærm. Men det kræver virkeligt seriøse ressourcer i form af knalddygtige journalister og web-
folk både på institut- og fakultetsniveau. Det vil koste mange penge, men jeg er helt sikker på, at det vil give 
tilsvarende resultater i form af øget produktivitet og arbejdsglæde. Jeg ser den dårlige kommunikation internt 
på AU som det allerstørste nuværende problem - bortset fra det manglende økonomiske og budgetmæssige 
overblik på institutniveau! 

Man bør reorientere sigtet med intern kommunikation - det bør ikke være sigtet at udføre internt spin, f.eks. i 
forbindelse med fyringsrunder, hvor vi har oplevet at man forsøger at bedrive følelsesmæssig afpresning på 
medarbejdere, at piske en bestemt stemning op. Endvidere har HR optrådt direkte uetisk i forbindelse med 
fyringsrunde og vi bør overveje hvad vi har HR for i det hele taget (er det for HRs egen skyld, eller 
medarbejderne?) 

Man har et klart indtryk af, at den interne kommunikation er blevet "standard organisations-kommunikation", 
snarer end kommunikation med der formål reelt at oplyse medarbejderne. Der bør ændres. 
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Man mangler et universitetsblad som tidligere Information & Debat, hvor man fx kunne læse om egentlig 
fagrelevante begivenheder som konferencer, Ph.d.-forsvar uden for ens eget institut etc. Nyhedsbrevene er 
blevet for digitale og for omfattende. Begivenheder er måske nok beskrevne på hjemmesider, men vi har 
travlt og kan ikke bruge timer på at finde de relevante hjemmesider. 

Mange beslutninger og handlinger bliver taget af uafhængige administrative enheder uden nogen form 
koordination. Funktionsansvarlige bliver ofte først kendt med ændringer der har betydning i arbejsdgange og 
lignende når de tilfældig falder over dem på en hjemmside. 

Mange mennesker laver meget lidt synligt af tvivlsom værdi 

Manglende evne til at forholde sig kritisk til, hvad der foregår på AU generelt. Rapporterer kun præfabrikeret 
positive nyheder. 

Med hensyn til intern kommunikation, så er den envejs, oppefra og ned. Der er ingen dialog mellem ledelse 
og medarbejder. Studieadministrationen er al for tung, det kunne hjælpe gevaldigt at få en mere 
velfungerende hjemmeside, hvor studerende f.eks. lettere kan finde relevante kurser. Den centrale 
økonomistyring er rigtig bøvlet som projektleder, dels fordi de ofte ikke kender hinanden og 
økonomimedarbejderen ikke kender til det specifikke fagområde med fonde osv, dels fordi man bliver flyttet 
rundt med samme projekter til flere økonomifolk, men især fordi ingen af økonomisystemerne virker, så man 
som projektleder selv kan holde styr på tingene. Der er en enorm spildtid for som forsker på 
økonomiadministration. Jeg har aldrig fået support fra forskningsstøtteenheden, ved ikke hvem jeg skal 
kontakte og hvad de kan tilbyde. Jeg har tit været misundelig på kollegaer fra andre universiteter, der får 
støtte i forbindelse med ansøgninger, for jeg bruger ofte meget tid på at sikre formalia er i orden. 

Meddelelser om forskningsresultater til AUs stab skal have et højere og mere detaljeret niveau end den 
omgivende offentlighed. Mindre fokus på excellence, "gennembrud", mere fokus på indhold. 

Meget lidt kommunikation med direkte relevans for min arbejdshverdag. Mange beslutninger og 
beslutningsforslag med relevans for min hverdag er svære at få adgang til. Enten fordi de ikke bliver 
offentliggjort eller fordi de befinder sig uigennemskuelige steder (langt inde i referater fra møder man 
tilfældigvis opsnapper, har været afholdt). 

Mener at intern kommunikation mangler at fortælle hvorfor man har et scenarie der lyder: Hovsa! der 
mangler flere hundrede millioner kroner og lige pludselig er der ingen der aner hvorfor og man gør intet for at 
det bliver gennemskueligt hvad der økonomisk er gået galt. Alle står og vasker hænder og lader som det intet 
har med dem at gøre. Forklar os det, tag ansvar. 

Mere kommunikation i bedre tid 

Min oplevelse er, at at jeg som medarbejder ikke får de informationer jeg har brug for. Jeg læser nyhedsbreve. 
Alligevel bliver jeg den ene gang efter den anden chokeret over, at så skal jeg varetage den funktion eller nu 
har nogle besluttet at tage arbejde fra mig. Det er aldrig til at vide, hvad der er af arbejde. Kommunikationen 
omkring arbejdsopgaver på forskellige uddannelser er uklar. F.eks. Fik jeg for få dage siden at vide, at en 
undervisningsplan jeg havde lavet skulle laves helt om, for "man", nogle - jeg ved ikke hvem, besluttet at den 
skulle se anderledes ud. Det er spildt arbejde og meget utilfredsstillende kommunikation. Det er i det hele 
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taget uklart hvem, der har kompetence til at beslutte hvad. Det gør arbejdet og organisationen uklar og 
vanskelig at agere i. Det er også uklart hvad der sker, hvis vi ikke tjener de penge universitetet mener vi skal - 
60% - og det er en stor stresfaktor og giver usikkerhed i ansættelsen. F.eks. har jeg ikke været til MUS i de syv 
år jeg har været ansat. Jeg ved svaret er en blanding, men handler om kommunikation eller manglen på 
samme og giver for mig et dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

Mindre "spin" 

Mindre kommunikation og i stedet mere ledelse. Ledelsen skal varetage universitets interesser på bedste vis 
og tage mindre hensyn til folks forventninger og holdninger. 

Mine krydser afspejler to ting: 1) administrative personale arbejder hårdt, men meget administration fungerer 
slet ikke optimalt; 2)mindre kommunikation og branding, mere fokus på at støtte undervisning og forskning 

Mit indtryk er at al kommunikation på AU i de seneste år har været opfattet som envejskommunikation oppe 
fra og ned - som regel om så luftige sager at det kan være det samme eller om sager medarbejderne alligevel 
er helt uden indflydelse på. Jeg aner ikke hvad Intern Kommunikation på AU har af opgaver. Jeg har opgivet at 
finde ud af noget som helst vedr. AUs funktionsmåder, og jeg er her kun til jeg finder et nyt arbejde. 

Mit indtryk er, at AU kommunikation er for stor en afdeling i forhold til nytteværdien. Jeg skelner ikke her 
mellem intern og ekstern kommunikation, da jeg mener, at misforholdet gælder begge steder. 

Mit svar er snarere ment som et spørgsmål om intern kommunikation af de "politisk/strategiske" 
problemstillinger - snarere end kommunikation af rene administrative tiltag 

Mængden af interne mails er overdreven og den indeholdte information ligegyldig. Det bør efterses, hvad 
overloden af information præcis bidrager med til organisationen. 

Negative ting/begivenheder omtales i/omskrive til positive termer. For meget glitterpapir og smarte ord. 
Undrer mig over hvad de laver. Administrationen skal have VIP chef,eks dekan eller prodekan, dobbelt-
ophæng tilbage. 

Nogen kommunikation når ikke ud er for Aarhus C centreret. Godt med lokalt placerede medarbejdere 
indenfor f.eks de tidligere sektorforskningsområder 

Nogle dele som HR og delvis økonomi virker velfungerende. Andre dele er præget af målforskydning og alt for 
mange ansatte, der opfinder egne projektet og er uinteresseret i konkrete betjening af andre ansatte 

Nogle sager har været kaotiske, fx da der skulle ændres emailadresser og så alligevel ikke. AU skal roses for at 
have trukket i land; under den fhv. rektor var der flere af den slags vildskud (fx administrationen af 
sommeruniversitets-kurser). 

Nyhedsbreve og universitetsaviser er uinteressante - de er for generelle og for ledelses-fedtende. Måske hvis 
de udgjorde et egentligt diskussionsforum eller på én eller anden måde muliggjorde tværfagligt samarbejde 
kunne de have en faktisk funtion. Måske. 

Nyhedsmails fra dekanat og opefter har karakter af pligtskyldig ros og opmuntring til medarbejderne, samtidig 
med at arbejdsforhold løbende forringes. Den slags nyhedsbrev er utroværdige og skimmes kun for at se, 
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hvad der reelt er besluttet af (nye) forringelser. Betegnelsen af AUs re-organisering som 'Faglig 
Udviklingsproces' er nok den værste kommunikationsbrøler og -bedrag overfor medarbejderne i nyere tid. 
Reelt var der tale om centralisering af beslutningskompetence og administration. Store institutter giver ikke af 
sig selv samarbejde på tværs af uddannelser eller forskningsområder, og kunne være fremmet på helt andre 
måder. I stedet for faglig udvikling har vi få centralisering af beslutning og administration med hvad der følger 
af standardisering og homogenisering af procedurer, strukturer m.m.. Hele FUP processen giver stadig dårlig 
effekter selv nu, fordi det var, hvad det kaldte sig. 

Når beslutningerne skal tages i de respektive udvalg på instututtet, er der al for kort svarfrist. Tiden er brugt 
før vi på instituttet bliver spurgt. 

Når information når ud til medarbejderne, sker det med meget kort høringsfrist og nogen gange kommer 
informationen så sent, at det er for sent, at protestere/komme med indsigelser. Ligeledes er det svært at få 
kontakt med administrationen i AU. De få medarbejdere der sidder lokalt, kan vi sagtens kontakte, men de er 
blevet begrænset i deres handlemuligheder, da mange ting skal "køre" centralt på AU. Dette medfører lange 
svartider og meget spild tid hos øvrige medarbejdere. Ting der før kørte gnidningsløst er ofte blevet til en 
"tung" affære og nogen gange er det nærmest håbløst. 

Når universitet mangler penge til kerneydelserne, må man overveje om alle enheder er nødvendige 

Ofte er det svært at komme i kontakt med en medarbejder med de relevante kompetencer og deadline for 
svar overskrides ofte 

Området er kraftig forvokset og synes at AU og hovedområde ledelsens hurra-kommunikation som 
hovedopgave. Ansæt i stedet folk med kerneydelserne undervisning og forskning på programmet 
(lærer/studenter ratioen er på visse områder uacceptabel og udvikler sig i den forkerte retning) 

Opfattes langt hen ad vejen som anonym og "bagefter" beslutningerne. 

Organisationen opleves som uoverskuelig og et stort kolods, der ikke kan reagere på nærværende og aktuelle 
problemstillinger - meget svært som medarbejder at føle et tilhørsforhold og en sammenhængningskraft - 
oplever AU som hovedbanegården hvor folk myldrer til alle sider uden man ved, hvorfor de er der og hvor de 
skal hen! 

Organisationsstrukturer bør være mere synlige. Jeg oplever nyhedsbreve som den eneste interne 
kommunikation på AU. Det må kunne gøres bedre. To-vejs kommunikation må kunne implementeres på en 
eller anden måde. 

Overload af information 

Pt synes jeg ikke at den interne kommunikation fungerer. Meddelse bliver kommunikeret dårlig og ofte alt for 
sent. Jeg savner åbenhed. 

På [lokation og sektion nævnt ved navn, er] nu for andet år uden egentlig ledelse grundet manglende 
professor. Der er gentagende gange gjort udtryk for den frustration som dette medfører - både til 
institutlederen og på Dekanniveau, men dette overhøres og en løsning synes meget langt væk. Egentlig så 
synes jeg at dette et meget godt eksempel på den udvikling universitetet ledelsesmæssigt har været igennem 
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i de sidste 15 år hvor jeg har haft min gang der. Der er sket en forringelse af kommunikationen i takt med at 
det administrative apparat er blevet forstørret og "flotte visionære strategier" er blevet præsentere - som 
forsker har man fornemmelsen af, at den gode styring "drukner" i det kæmpe administrationsapparat som er 
tilknyttet AU 

På AU taler man til hinanden og om hinanden; men ikke med hinanden. Stormøder, hvor de fleste er tavse, da 
det alligevel ingen betydning har, hvad man siger. Mange vil ikke være upopulære hos ledelsen, så det er 
bedst at flyde med strømmen. En "pleaser"-mentalitet breder sig på AU. 

På BSS er intern kommunikation næsten ikke eksisterende. Dekanatet består kun af økonomer, som ikke har 
forståelse for den betydning, som intern kommunikation har. Det ville have været bedre, hvis vi var en privat 
virksomhed med en professionel ledelse. 

På institutniveau, kommer der af og til uheldige emails til alle medarbejdere. Eksempelvis er det uheldigt at 
der kommer en email med emnet "nødråb" til alle medarbejdere, når indholdet tydeligvis ikke gælder alle. 
Der bør arbejdes mere med at målrette kommunikation til rette vedkommende. Der bør være strategisk 
planlægning, så der er tydelige planer for hvordan man forestiller sig at opgaver kan løses, og hvad det er man 
forventer af hvilke medarbejdere. Der kunne gøres meget mere for at sende inspirerende vedkommende 
nyhedsbreve, som kan virke samlende for alle medarbejdere på hele AU. 

Reducer ressourceforbruget på intern kommunikation 

Rektors og dekanernes evne til ikke at erkende endsige forholde sig til hvor stor en fejltagelse reformen af AU 
har været er også et spørgsmål om manglende intern kommunikation fra og til disse 

Savner f.eks. mere nærværende information om muligheder for at søge midler, følge processen om AUs 
økonomi mv. 

Set fra min stol, bør man på tværs af administrationsområderne Intern kommunikation, Økonomi og 
Forskningsstøtteenheden øge samarbejdet og integrere opgaveløsningen, hvis man skal understøtte AU's mål 
om øget tilgang af eksternt finansierede forskningsakt 

Skift til en mere professionel, men evt. mindre stab. Ofte opleves kommunikationsmedarbejdere ikke som 
knivskarpe (på kommunikation, men muligvis på [uddannelse nævnt ved navn] eller [uddannelse nævnt ved 
navn]) 

Skru ned for spinnet og tal ærligt om problemer og fejltagelser. Undgå "villet dumhed" i forståelse af de 
problemer der er og af medarbejdernes kritik. Det er f.eks. "villet dumhed" når man siger at "de øverste 
ledere ikke kan fyres under den seneste fyringsrunde, fordi det jo er dem der skal fyre de andre." 

Skær ned på al den overflødige og som oftest irrelevante information (reducér funktionen)og anvend 
ressourcerne til fx undervisning 

Som almindelig medarbejder opleves systemerne omkring intern kommunikation, hjemmesider, databaser 
etc. utroligt ufleksibel og rigidt. Vi har eksempelvis oplevet at det er forbudt for et forskningsprojekt at have 
sit eget logo. 
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Som ph.d. studerende kan det ofte være svært at få fat i enkelte personer, og man henvises ofte til at ringe 
igen senere. Jeg kan godt undre mig lidt over hvad kontortiden reelt er for de ansatte, da det ofte er 
vanskeligt at få nogen i røret før kl. 10.00 Intern kommunikation i form af hjemmesiden- hjemmesiden er 
enormt uoverskuelig og jeg har ofte svært ved at finde tilbage til specifikke sider selv gennem søgebrowseren. 

som studieleder kunne jeg ikke e-maile til de studerende.  og kommunikationsafdelingen havde nogle meget 
faste idéer om hvordan instituttets skrivelser skulle se ud 

Stadig for megen reklame for ledelsesbeslutniger, selvom det er blevet bedre 

Stop branding aktiviteten, og giv reel information. AU skal være synligt i byen og nationalt, men 
kommunkiation til medarbejdere må gerne være "elitær" - det er faktisk fornærmende at få hældt slogans ud 
over os. 

Stor afdeling, lille effekt, decentraliser 

stort set et spild af penge 

Studieadministrationen er ikke tilstrækkelig serviceminded overfor studerende Studieadministrationen er ikke 
tilstrækkelig faglig stærk Uklart, hvad forskningsservice kan understøtte og det opleves ikke som en 
professionel enhed. For meget tilfældighed i deres indsatser 

Større åbenhed og transparens i ledelse og strategi for almindelige medarbejdere 

Synes jeg hører om tiltag, strategi mm på uni I den ekstern kommunikation før den interne. 

Synes kommunikationen er ret begrænset - og har ærlig talt også ret svært ved at svare på en del af spg. Men 
jeg er i det daglige tilknyttet en hospitals afdelingen, og ser egentligt den som min primære arbejdsplads - så 
der er formentligt en sammenhæng :) 

Synes ofte vi nærmest bliver spamet med nyhedsbreve og henvisninger til nyhedsbreve, og ofte dobbelt op-
har dog næsten mistet overblikket for hvor tingene/mails kommer fra. 

Særligt AUs rektorat har i de senere år været enten a) meget lidt lydhør ift. nærmeste rådgivere, eller b) 
åbenlyst dårligt rådgivet på den INTERNE kommunikation. Man kan meget nemt få det indtryk, at der er tale 
om sidstnævnte. Den proximale rådgivende enhed er den såkaldte PRESSE-enhed, som styres af en PRESSE-
chef, og som - måske ikke overraskende - primært lader til at være på hjemmebane i forhold til de eksterne 
(journalistiske) medier. Derimod lader det til, at man her har en ringe forståelse for den interne 
kommunikation, ikke mindst på det taktisk niveau. Under turbulensen omkring FUP'en og den tidligere ledelse 
endte det med, at en del ganske væsentlige interne debatter blev taget i pressen - hvilket ikke kun var 
strategisk dumt, set fra ledelsens synspunkt, men også noget, som mange medarbejdere opfattede som et 
signal om en mangel på organisatorisk og faglig respekt for dem, der leverer kerneydelserne eller understøtter 
dem. Der var i mange tilfælde tale om forhold, hvor en simpel, proaktiv interaktion - eller sågar bare 
orientering - ville kunne have forhindret diverse negative dynamikker i at få momentum. Oplysninger 
tilbageholdes ofte internt på AU, tilsyneladende pga. fejlagtige vurderinger af, hvad fordele/ulemper ved 
denne taktik vil være. Det lader til, at man ofte tror, at hvis man venter med at melde ud omkring presserende 
forhold, hvor der afventes en beslutning, så betyder det, at problemet sættes på pause i organisationen. Men 
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det er ikke det, der sker. I stedet foretager folk deres egne analyser af, hvad der foregår, og disse bliver så 
definerende for reaktioner mv. Orientering omkring den igangværende proces vil i mange tilfælde være langt 
mere hensigtsmæssig, for alle parter. 

Særligt hjemmesiden er usigeligt ubrugelig. Ofte starter siderne med banale informationer som alle kender i 
forvejen, mens det man leder efter er skjult i uendlige rækker af undersider og undermenuer, som endda ikke 
engang kan findes via søgefeltet. 

Ting der er vigtige for mig får jeg at vide af omveje, ikke via AU kilder 

Trods forbedringer på au.dk/medarbejdere er det fortsat en større opgave stort set hver gang at finde 
ønskede oplysninger. Offentliggjorte dagsordener, referater mv. fra ledelsen og andre fora er så 
"neutraliserede", at de er ligegyldige som informationsgivere. Det ligner ren "name dropping" - han/hun var til 
stede! Når det gælder intern kommunikation på tværs de myndighedsbetjenende institutter + centerenhed 
inden for miljø og energi i forhold til den "almindelige" medarbejder svækkes den løbende og indlysende i takt 
med, at institutternes egen, interne kommunikation oprustes (fokus på egne budskaber og dagsordener). Det 
kan udgøre et problem, som en styrket, mundtlig linjekommunikation hos de pågældende muligvis vil kunne 
afhjælpe. AU som sådan har i tre år været stort set fraværende i italesættelsen internt i italesættelsen af 
myndighedsbetjeneningen. Ingen hjælp fra den kant. Omnibus har givet et godt og tiltrængt løft i den interne 
kommunikation med sin direkte journalistiske tilgang til f.eks. fyringsrunden, men også via dens friskhed i 
rapporteringen af andre emner. 

Tydeligere udmeldninger i forhold til ledelses strategiske valg. Droop floskler om 'trivsel' og 
'medbestemmelse', når nu det har vist sig ikke at have noget reelt hold i virkeligheden. Vær ærlige omkring 
den entydige ledelsesstrategi, der hedder økonomisk vækst, faglig ensretning, samt reduktion af 
medarbejderes indflydelse på egne arbejdsvilkår, undervisnings- og forskningsprocesser. 

Ugebrevene fra Universitetsledelsen er en rigtig god ting, de skal endelig forsætte. Men de må gerne blive 
suppleret af et kort brev/status rapport fra på skift. dekanen og rektor så man som medarbejder ikke er i tvivl 
om hhv Universitetets og Fakultets vision/mål og hvordan det går på vejen til at opnå de fremsatte mål. 

Universitetets hjemmeside er tydeligvis ikke orienteret mod de ansatte, men mod studerende og 
omverdenen. F.eks. er det meget vanskeligt at finde frem til relevante personer og administrative enheder. 

Ved intern kommunikation forstår jeg ikke institutlederens nyhedsbreve - for de er jo en form for intern 
kommunikation. Jeg forstår det, at vi aldrig mere bliver hørt, Livet er blevet en ørkenvandring af 
orienteringssager. Og jeg må sige, jeg ikke rigtig forstår alt det, der vedtages på et højere niveau. Følelsen af 
at man aldrig nogensinde har lejlighed til at svare på noget længere - at diskutere noget længere i de mindre 
enheder betyder, at jeg og mine kolleger føler, at der er nogen, der har mistet forbindelsen til vores 
fagområde. 

Vi benytter i øjeblikket flere forskellige kommunikationskanaler (First-Class, mail, hjemmesider) og ofte 
druknes man i informationer, mens andre og ofte vigtige informationer kun kommunikeres ud fx ved 
henvisninger i rektors ugentlige brev. På vort institut [institut nævnt ved navn]er der dog institutlederens 
regelmæssige brev, der fungerer fint og måske kan bruges til efterfølgelse. 
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Vi bruger alt for mange ressourcer på intern kommunikation, jeg vil gerne spare væsentligt på dette område. 

Vi er alle forsynet med et AU nummer, hvorfor "opfinder" man så et nyt RS nummer til tidsregistrering. 

Vi er mange der ikke føler, at vi bliver tilstrækkeligt informerede om ledelsesbeslutninger. 

Vi er mange, der endnu ikke har forstået begrundelsen for strukturforandringerne, ja faktisk ikke synes, vi har 
fået nogen begrundelse. Samtidig har de høringer, der har været arrangeret undervejs i processen, været rene 
skueprocesser, hvor medarbejderne måske nok har kunnet ytre sig, men tydeligvis ikke er blevet hørt. Der har 
således været tale om yderst dårlig intern administration. Administrationen på området må have et 
medansvar for dette. 

Vi fik presset et nyt institutnavn ned over hovedet, på trods af at der var bred enighed om internt på 
instituttet, at vi var imod dette. Denne holdning blev videreformidlet, men ikke imødekommet. Jeg ved ikke, 
om det mest hører ind under kommunikation, men det var det felt, der passede bedst. 

Vi får alt for meget information om emner der ikke er relevante, så det relevante drukner. Der er alt for 
mange systemer som dumper ned fra himlen og kræver at man bruger tid på at vedligeholde informationer, 
besvare skemaer, registrere det ene og det andet. Der er for mange administrateive medarbejder der ikke 
tænker over hvor mange arbejdstimer der forsvinder hver gang 8.000 medarbejdere skal bruge 1 time på at 
"lige" gøre et eller andet. 

Vi får som medarbejdere på AU et utal af newsletters (fra institutleder, institut, centre, hovedområde osv) og 
aviser. Man kan spørge sig selv om de virkelig alle er nødvendige og om de ikke hos mange bare opleves som 
spam 

Vi har brug for information og viden om beslutninger, strategier og rationaler (med henblik på 
medbestemmelse), faglige, administrative og organisatoriske tiltag (med henblik på varetagelse af opgaver) og 
centrale begivenheder (med henblik på godt socialt arbejdsmiljø). Vi har ikke så meget brug for reklamer for 
universitetet og dets enheder eller resultater. Mit indtryk er, at det går i den rigtige retning. 

Vi har oplevet at optaget på udannelserne på [campus udenfor Århus nævnt ved navn] er faldet voldsomt, 
grundet at man "regnede med at kommunikationsafdelingen, [på campus udenfor Århus nævnt ved navns] 
opgaver nemt kunne varetages af kommunikationsafdelinger andet steds" Det har ikke været tilfældet, og 
[campus udenfor Århus nævnt ved navn] er ikke på samme måde, som Århus en udannelsesby, her skal klart 
kommunikeres hvad man kan, at steet eksisterer, og hvad her tilbydes 

Vi mangler klar, sandfærdig, og rettidig kommunikation fra dem, som træffer beslutninger 

Vi savner fora, hvor medarbejderne ikke blot høres, men er medbestemmende for AUs udvikling, samt fora, 
hvor der på transparent vis rapporteres om udvekslingen mellem medarbejdere og ledelse. Der er for megen 
selvfejrende top-down envejskommunikation. 

Vi vil alle gerne være på et af de bedste universiteter og vi vil alle gerne gøre vores yderste for at bidrage til 
netop det. Men begrundelserne for ændringerne på AU har virket som dårligt eller slet ikke kommunikeret. 
Der har aldrig været lagt vægt på, at den største ressource er en stab af dygtige, hårdt arbejdende og 
selvmotiverede forskere og undervisere, mens der har været lagt enorm vægt på professionelle, højt lønnede 
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topledere, som opleves som have taget alle de forkerte beslutninger og indført en forældet, centraliseret 
forretningsmodel uden blik for et universitets særlige muligheder og behov. Al kritik bliver rutinemæssigt 
afvist, og det er usikkert, om den nærmeste ledelse magter at sende kritikken fra forskerne op til topledelsen. 
Kommunikationen knækker fra leddet over institutlederen og opefter. Der er f.eks. ikke længere samme 
adgang til udveksling mellem forskere og dekan, som nu geografisk er fjernet fra sit område for at sidde oppe 
hos rektor på Ringgaden. Lad os få genoprettet den direkte kommunikation, og se gerne på Institut For Fysik 
og Astronomi som et eksempel på passende størrelse og god ledelse, administration og motivation, der 
fungerer på trods af uheldige påvirkninger og centraliseringer dikteret ovenfra. 

Vigtigt at alle får de samme oplysninger. Vigtigt at det der meldes ud faktisk bliver overholdt. Vigtigt at 
informationen kommer rettidigt 

Vigtigt vil være at overveje, i hvilket omfang det er fornuftigt, at funktionen primært er en centraliseret 
funktion. Det kunne i hvert fald i nogen tilfælde være fornuftigt, om funktionen var mere decentral. 

Væk med konsulentrapporter og pludselige beslutninger, der sætter sagesløse og flittige mennesker i trælse 
situationer 

Værdien af nyhedsbreve er ikke stor for mig. 

Ønsker inddragelse i hvilke opgaver der skal prioriteres 

Århus universitets hjemmeside - internt og ekstern er komplet umulig at finde rundt i . Skal man finde en 
studieordning er man nødt til at google den. Vores (mange) kommunikationsmedarbejdere synes ikke at gøre 
forskningen på instituttet synlig for offentligheden. Hjemmesider er forældede og ingen kommunikation med 
forskningsprogrammerne om, hvad der bør stå om den enkelte. 

 

 

All services should take a point in departure in the core activities: the non-administrative tasks of education 
and research. They do not today. Today many administrators are doing 'their own business'. IT people know 
very little of how to really support the educators and researchers. Other administrators try to do the work 
of the professors, associate and assistant professors (e.g. act as lobbyists or try to get funding) without the 
necessary background and knowledge about the research and teaching activities. In short - the initiatives 
for what is needed administratively is not focussing on the needs of the core members - thouse who teach 
and make research. The administrators invent their own importance - and that drains the core activities. Its 
a general problem management do not start with the needs of the people doing the core activities. The life 
of administrators seem to be less stressing and better paid than the jobs of the academic staff - and in 
some positions they seem much more free to formulate what their job is about. (There is a great diversity, 
though. Many do a very good job - but its a general tendency that administrators are not evaluated by 
academic staff and their needs) 

Alt for mange opgaver med ingen mening for vores primære aktivitet: forskning og undervisning og 
formidling som skal selvfølge løses af nogen. 

As ordinary VIPs we are at times invited to take part in discussions of for example departmental 
reorganization. The information we need to join in discussion in an informed manner comes late or not at 
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all. This leads to at times massive uncertainty and gossip about 'what is really going on," which is extremely 
unfortunate. 

Better system for informing employees of challenges, changes, etc WELL in advance of implementing 
changes. More clarity regarding rationale for changes. 

Downsizing. Reveal numbers on how much which kind of news stories are actually read (used to be very 
little at my former faculty). 

I am a new employee, and I have problems finding out who exactly is in charge of what. The structure is not 
at all clear. The lack of admin.at the section level means that I am communicating with faceless email 
addresses, and often have no idea who I am dealing with. My immediate supervisor is helpful, but even 
they often are not clear who is actually responsible for certain areas. 

I think that due to the merging of [two named departments]we had a fair amount of difficulties and even 
nowadays it is not entirely settled who is responsible for what. Thus there is a problem with internal 
communication. Furthermore, the personal selection department never informs us in time about decisions 
that affect our salaries, such as whether as internationals we can opt out of the pension scheme. 

I was "transfered" to A.U. against my will, I have been amazed by the incompetence of the leadership at 
A.U. In particular, the recent notices about the criteria for being fired from work was a disgrace. Sham on 
you A.U.!!! 

Internal communication in English is a shambles: imperfect imprecise, often tardy. I heard senior 
management presentations in English that were obviously translated by Google Translate. Several 
HoDs/section leaders refuse to have staff meetings in English. If one student in a class requests so, lecturing 
must be in English - so students have to speak English. Why not staff? This is a shame at a university that 
believes itself in the top 100 world-wide 

Internal communication in Aarhus University is one of the areas most in need of individual overhaul. I am 
not aware if other departments benefit of the support and assistance of this unit, I believe in our 
department all the internal communication tasks are performed by the department secretaries. I didn't 
even know this department existed as a centralised unit. I remember one representative coming to present 
what they are doing, but they says we'd have to schedule things with them months in advance, which is not 
realistic. 

Internal communication within the department is via an email newsletter in Danish. I am unaware of any 
opportunities for face to face discussions with colleagues and/or the departmental leadership about what is 
going on and whether and how we are developing our disciplinary area. I rely on the newsletter in English 
from the university leadership to gain some insight into what is happening there, but I have not been to 
Aarhus University and do not really understand what they are talking about. 

Just get rid of it. Internal communication is burning a lot of money and, to my impression, produces nothing 
but those newsletters that no one reads. 

Language policy adopted by administrative staff sometimes create hurdles for professors/researchers 
working in English only. 

Less people working more efficiently 

More clarity on decision-making procedures. But the new AU management seems to be much better in that 
respect than the previous one. 
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More direct dialogue, less information via email 

Most of the basic procedures and contact persons are mainly unknown to new employees starting at AU. 
The discovery of elemental basic administrative processes or relevant persons for such procedures is 
missing. What is more, any kind of introduction to AU life (whether academic, administrative or social) is 
non existent. 

Promotion / clarifying the different studies for potential students 

Should have better internal communication at AU 

Since the questionary didn't provide the option to aim for a more general overhaul I indicated the areas I 
can relate to. However, my general impression of administration at AU is guided by the fact that the 
departments recently affiliated with AU paying much more for administration then before joining AUs 
administration, while the experienced service and competence feels worse. That goes for all parts of 
administration I am exposed to. 

Some of the senior management communicate like politicians by only providing half-truths or making very 
broad statements that could be interpreted in many ways. They need to be far more clear with their 
communication, and realise that their audience is largely comprised of very highly educated individuals. 

The chair should meet his or her employees 

The communication is awful. 

The news we receive are at best a bunch of lines put together by chance. There is no way to find out what 
happens within the university at a glance. The result is that the collaborations with other faculties or groups 
happens still as it always had before all the effort to put us together 

The problem here is what I might think needs to be communicated and what is actually communicated. I 
want financial data so that I can understand the basis for senior management decisions in advance; we 
don't get this. The recent cuts could have been anticipated had the financial data been available. ie. as a 
professional member of the university 'internal communication' should be information about the running, 
operations and development of the University as a University including finances. It may be that provision of 
detailed operating costs and data of different units will be easier to obtain in the near future. I don't pay 
attention to 'internal communication' which is a continuous stream of prize-winnings and initiatves without 
costs attached - lack of time is the reason. I just suggest that internal communication has something of an 
internal propaganda programme - it should be communication of facts to professional members of the 
University. 

The university leadership should stop using the jargon of "professionalisation" to construct career 
researchers, teachers and administrators as amateurs. The leadership should realise that the university 
contains forms of expertise that are not made in its own managerial-commercial-PR image, and that these 
forms of expertise need to be part of the running of the university, not merely part of the product that it 
sells. And, frankly, we need some leaders with a bit more charisma. 

There is no systematic introduction to new employees about essential information: governance of the 
university and opportunities of being included in the governance process, basic safety at work, 
responsibilities and contacts points in the administration for different issues etc. One has to discover each 
and every thing by her/himself, browsing the available documents or asking to patient colleagues. Internal 
communication is not systematic and exhaustive, especially to international staff who might not 
understand or be included in danish-speaking-only ongoing processes. 
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There is no transparency in the organization. There needs to be much more communication about decisions 
that are open for discussion at levels above me. Newsletters are great but are focused on actual events 
within my department. There could be an opportunity there to disseminate information about political and 
strategical decisions. 

Lotte This department seems to be directed towards brainwashing the employees to enroll in an AU-cult, 
rather than providing meaningful and important information. At some point they even used spy-software 
to check at a person specific level who reads what content in their electronic newsletters. 

This is the first survey I receive that is in English. Other internal communications should also be in English to 
include everyone. 

 

Teknisk-administrativt personale 

Der er ofte mangelfuld kommunikation omkring beslutninger, som træffes i de enkelte vicedirektørområder 
med konsekvenser for instituttet. Ofte er det op til instituttet selv at opdage ændringer og kommunikere 
dem ud. 

Det er umuligt at danne sig et overblik over den interne kommunikation på AU via de utrolig mange 
hjemmesider, nyhedsbreve, portaler mv. Jeg har ikke noget løsningsforslag, men som det er nu, giver de 
fleste op ift. at følge med i, hvad der sker pga. den enorme mænge af information 

Der bruges megen energi på den interne kommunikation. Vi "drukner" i information fra mange kanter, og 
sommetider er det den samme information, vi modtager. Det er en stor tidsrøver, for man føler, man skal 
holde sig orienteret. Et samlet nyhedsbrev, hvor alle informationer er samlet, ville være at foretrække. Så 
kan man selv sortere, og det vil være nemmere at genfinde informationer, man skal bruge igen. Set fra de 
administrative områders side, må det være tidsbesparende med færre nyhedsmails. Der trykkes desuden 
meget flot og dyrt informationsmateriale. Institutterne bør have mulighed for at vælge til/fra og derved 
prioritere, hvad man anser for vigtigt ift. instituttets behov. 

Min oplevelse er, at kommunikationsafdelingens berettigelse for første gang i min tid på AU er trådt 
tydeligt frem i forbindelse med kommunikationen omkring besparelser 2014. Her blev der forberedt 
materiale, som de enkelte institutledere kunne bruge (og dermed sikrede ensartet kommunikation samt 
sparede tid). Tidligere er mit indtryk, at den interne kommunikation har haft et skær af jubeloptimisme 
over sig og derfor var den ligegyldig. Det er dog så småt ved at ændre sig med den nye rektor. 
Grundlæggende er det problematisk, at intern kommunikations berettigelse ikke står klar for enhver. 
Måske det var et fokuspunkt? 

Alt for meget redundant information i form af Nyhedsbreve fra: AU ledelse, AU administration; HR - 
Økonomi og KOM. Og i virkeligheden står der det samme. KOM laver særlige nyhedsbreve for vores HO, 
som vi ikke ved hvad vi skal bruge til. Under alle omstændigheder er nyhederne gamle når vi får dem. 

Mangler indflydelse og hensyn til lokale forhold 

"Avisen" Omnibus bør laves om. Den virker hverken som talerør for ledelsen (intern information) eller som 
reelt kritisk medie. Der gives taletid til en række AU-personer som ikke repræsenterer den brede AU-
offentlighed og som kommer med helt utilstedelige angreb på personalegrupper på AU. Der er masser af 
reelle og vigtige nyheder og historier på AU som redaktionen tilsyneladende ikke formår at finde frem til. 

"Hotlines" og store centre, hvor man ikke aner hvem der gør hvad, gør det virkelig besværligt at få løst 
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problemer. Specielt økonomi og IT. 

Afdelinger bekæmper hinanden intern fremfor at samarbejde og dette grunder i at der ikke er klar 
udmelding omkring strategien 

Afstemning mellem VD-områder. f.eks. af beslutninger der har indflydelse på andre områder. Men også 
internt i de enkelte VD-områder. I Forskning og Talent mangler der afstemning mellem de forskellige ph.d. -
skoler så der kun er virkeligt fagligt begrundede forskelle. "Plejer" har alt for stor vægt. Desuden er der kun 
en rudimentær koordinering mellem talentbåndet og FT-administrationen. Dertil kommer at talentbåndet 
tilsyneladende ikke vil påtage sig ansvar for, at få fakulteterne til at følge universitetets strategi på området 
eller gøre op med forskelligheder der ikke er fagligt begrundede. Også op-ned i organisationen kunne 
kommunikationen blive bedre. Ledelsen delegerer ikke tilstrækkeligt og insisterer på at tage detaljerede 
beslutninger, men vil ikke "belastes" med det tilhørende detaljerede faglige beslutningsgrundlag 

Alt for megen intern kommunikation - "information overload" Eks: Opemus ligger i stakke rundt omkring. 
Hvem læser det? 

At medarbejdere ved HO ved hvad administrationens medarbejdere laver og hvad VD-områderne yder til 
Fakulteterne. At administrative FrontOffices inddrages i ledelsesbeslutninger - både i egne VD-områder og i 
samspillet med HO. At medarbejdere på institutter og centre inddrages i ledelsesbeslutninger - både på 
egne Fakulteter og i samspillet med VD-områderne. 

AUs hjemmeside er generelt ikke så brugervenlig - søgefunktionen er ikke optimal og det kan ofte være 
svært at finde frem til de oplysninger man leder efter. Desuden føler jeg at der godt kunne arbejdes mere 
med videndeling og følelsen af at være en stor arbejdsplads på tværs af hele AU. 

AUs hjemmeside er så pinlig og umulig at finde noget på. Den eneste mulighed for at finde en oplysning er 
at google det. Der mangler en regulær medarbejderportal, som er enkel og nem at orientere sig i. Det er 
umuligt at se, om der skulle være en strategi for området på AU, det virker mest som om, der skydes med 
spredehagl og tilfældigheder... 

AUs interne kommunikation er svag og bagudrettet og opleves ikke altid som en realistisk fremstilling af 
AUs egentlige situation og udfordringer og de løsningsforslag og veje til indflydelse, der er tilgængelige. 

Bedre og mere klar kommunikation fra universitetsledelsen til medarbejderne. Vi har behov for en mere 
synlig øverste ledelse (fakultets- og universitetsniveauerne). 

Bedre og tidligere viden om ændringer eller påtænkte ændringer. Man skal huske at informere alle berørte 
områder, når der sker eller planlægges ændringer. 

Begrundelse for beslutninger kunne godt kommunikeres mere. Der er indimellem forbavsende lidt 
skriftlighed og for meget tilbageholdelse af information. Som menig medarbejder kan man godt følge sig 
afskåret fra kommunikationsflowet. 

Beslutninger og deres begrundelser kan ofte være ukendte for medarbejdere der er påvirket af 
beslutningen. 

Både geografisk og administrativt er medarbejderne på AU splittet op i højeste grad. Det stiller særligt høje 
krav til den interne kommunikation. Som det er nu, oplever man (jeg) som medarbejder at have alle de 
nærmeste kollegaer 3 times tranporttid væk, min målgruppe er instuttet hvor jeg fysisk er lokaliseret...og 
den interne kommunikation sker i høj grad ved 5 forskellige e-nyhedsbreve, som man helst skal finde tid til 
at læse! Bortset fra Nytårskuren, oplever man ikke nogen form for tiltag til direkte, intern kommunikation. 
Før sammenlægningerne var der fællesmøder på det der nu er "institut niveau", hvor medarbejdere på 
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både forsknings- og det administrative område blev orienteret om både praktiske og forskningsmæssige 
nyheder. Det gav mening, synlighed og sammenhold. Med den nye struktur er dette en udfordring! 

De studerende bliver ofte glemt når der informeret internt. F.eks. blev der ikke holdt informationsmøde for 
de studerende, da dekanen forklarede om den økonomiske situation med fyringsrunde. 

Den interne kommunikation er generelt for usynlig. Komandoveje helt uoverskuelige. 

Den interne kommunikation føler jeg ikke er tydelig nok. Der skal meldes samlet ud, og det skal være meget 
lettere at finde frem til hvad ledelsen forventer og besluttet. Der menes alt for ofte forskelligt, alt efter hvor 
man befinder sig på Universitetet. 

Den interne kommunikation har meget fokus på nyhedsbaseret information, men hvad med at sikre bedre 
arbejdsgange, være dem der kender brugergrupperne bedst og understøtte den interne kommunikation 
ved også at påvirke den. Så tror jeg vi kunne nå rigtig langt sammen med det nyhedsbasseret. Det vil dog 
umiddelbart kræve flere ressourcer. 

Den interne kommunikation som middel og konceptet for kommunikationen i det hele taget bruges alt for 
meget til propaganda for ledelsen, fremhævelse af mellemledere og for lidt til gavn universitetet som 
institution. Den er ikke til nogen væsentlig gavn for målgruppen. 

Den interne ledelseskommunikation er svag. Området skal opprioriteres af uni-ledelsen og dekanater. 
Samarbejdet mellem AU-KOM og uniledelsen skal styrkes. LIgeledes skal samarbejdet ml. dekanater og 
front-offices også styrkes på området. 

Den trænger i den grad til et løft, for i de sidste par år har den været stærk nedprioriteret mht orientering 
omkring Faglig UdviklingsProces (FUP). Man skulle erhverve information via rygter og snak på gangene og 
nogle gange via eksterne medier. 

Der bruges for mange kræfter på at kommunikere for kommunikationens skyld. 

Der bruges for mange ressourcer på "nice to have" 

Der burde være en process for intern kommunikation. 

Der bør allokeres flere ressourcer til en samlet intern kommunikation. Som det er nu, bliver mange ting 
gjort meget forskelligt fra enhed til enhed 

Der bør nedsættes en redaktionsgruppe for hvert af de tre interne kommunikationsplatforme: 
medarbejder-portaler, studieportaler og ph.d-portaler. Den enkelte redaktionsgruppe (tre stk.) skal have 
beslutningskompetence i forhold til strategi, kommunikationsveje mv. 

Der bør oprettes et Intranet, hvor meddelelser til ansatte kan kommunikeres. Det er ofte svært at finde 
rundt på hjemmesiden og finde specifikke oplysninger. 

Der bør sikres bedre kommunikation mellem TAP og VIP, og den skal gå hånd i hånd med en større 
indbyrdes kulturforståelse. 

Der bør være større åbenhed omkring hvad der skal kommunikeres ud til alle, der spilles alt for meget med 
skjulte dagsordener. 

Der er en høj grad af "lukkethed" - og den interne kommunikation fastholder dette. Hvis vi vil matrix, skal 
der være en effektiv, åben og kvalificeret intern kommunikation. Det er svært at formidle information 
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"nice-to-know" til lederkredsen 

Der er flere eksempler over tid på new speak, hvor der forsøges på at afmontere en kritik. Et af de helt 
store eksempler illustrative eksempler var forsøget på at bagatellisere og tale uden om, da seneste APV 
undersøgelse blev offentliggjort. Kritikken går her både på ledelsen såvel som de medarbejdere, der stod 
for kommunikationen. Den var nøje planlagt for at udgå at skulle gøre noget. 

Der er for langt mellem topledelse og medarbejdere. Signalerne i Den faglige udviklingsproces kan 
misforstås som ledelsens manglende lyst til at inddrage medarbejderne/ansvaret gennem processen. 
Samtidig er strategiplanen åben for input og output, hvilket som medarbejder kan tolkes for åbenhed 
overfor indflydelse og inddragelse... To signalere der kan sås tvivl om hvad det egentlig er topledelsen 
forventer... Men også signalere der appellere til klare snitfladere og endnu større fokus med mellem 
ledernes position og betydning. 

Der er for meget langdistance-kommunikation, måske pga. opgave-specialisering. 

Der er for meget usorteret information, der bliver lagt forskellige steder. Det bør samles et sted og med 
tydelige overskrifter for hvem der er modtager af informationen. 

Der er hen ad vejen indført ny praksis, som jeg ikke synes at have fået orientering om, men selv tilfældigt 
har opdaget på et senere tidspunkt. Eksempler: Ændring af tavshedspligt i forbindelse med ansættelse 
[eksempel slettet pga. anonymitet] Afmelding af post i forbindelse med jul og nytår, ingen post fra d. 
22.12.2013 til den 3.01.2014 hvilket gav en del ekstra arbejde i forbindelse med afsendelse og modtagelse 
af prøver til vore målestationer. 

Der er ikke opsøgende lokal journalistik, og support virker tilfældig. En bedre profil og en klar politik 
efterlyses. 

Der er kun envejs kommunikation og det via nyhedsbreve. Der mangler generelt en præsentation af de 
mennesker, der skal arbejde sammen på kryds og tvær i AU regi. 

Der er mange interne hjemmesider man skal forholde sig til, måske kunne et instituts lokale hjemmeside få 
vigtige nyherer fra Au ind som fast link, så det ikke er nødvendigt at se på 4 - 5 hjemmesider for at få de 
nødvendige oplysninger. 

Der forekommer at være mange medarbejdere ansat i KOMM, men det er uklart, hvad de kan hjælpe med 
og i hvilket omfang. Ved konkret forespørgsler om samarbejde på tværs (sammenhængende 
administration), er der sjældent gevinst i form af noget konstruktivt. Enten bliver bolden ikke grebet, eller 
også komme der noget virkelig langt og ikke så praksisnært ud af det. Det virker desværre som om, at 
KOMM ikke ved, hvad der laves i de øvrige VD-områder (og på institutterne?), hvilket gør det svært for dem 
at bidrage værdifuldt. 

Der kommer en del materiale fra kommunikation. Meget af dette synes "overflødigt" 

Der kunne godt kommunikeres bedre ud til relevante personer når der f.eks. kommer nye regler for 
ferieafregning og lignende, og ikke kun i et nyhedsbrev som alle måske ikke er tilmeldt/læser. 

Der mangler begrundelser og bevæggrunde for gennemførsel af beslutninger. Der kommunikeres ofte 
beslutninger, men som medarbejder er sjælen ikke med når der ikke kommunikeres om hvorfor. Det gør 
det meningsløst at være loyal udadtil hvis beslutningsgrundlaget er skjult eller ugennemskueligt. 

Der mangler i høj grad klar og tydelig information til medarbejderne. Der mangler en 
tydeligledelsesinformation med en klar retningslinje for hvad der har højeste prioritet, og det er derfor 
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svært at orientere sig i den strøm af information som kommer både via hjemmesiden, nyhedsbrev og 
tilfældige mails fra eks. vicedirektøren. 

Der mangler klare mål og retningslinjer for den interne kommunikation: - hvordan de forskellige 
kommunikationskanaler spiller sammen. - bruges de de rigtige kanaler de rigtige steder? - hvordan opfatter 
medarbejderne informationsniveauet, og hvad er deres forventninger? - Er det der, der kommunikeres 
internt, også er det, der opleves af folk uden for organisationen? - Bidrager den interne kommunikation 
bidrager til større arbejdsglæde? Gør den ikke, er der noget galt. - hvad vil AU have ud af den interne 
kommunikation? Opstil mål. 

Der skal kommunikeres ud til alle medarbejdere i god tid, så undgår man at høre det igennem andre 
afdelinger. 

Der synes jævnligt at være opgaver, afdelingen ikke vil/må/kan påtage sig. Der mangler reel viden om, 
hvilke opgaver det kan forventes, afdelingen kan påtage sig. 

Der udsendes mange trykte AU-medier. Det er efter min mening spild af midler, da de lige så godt kan 
udsendes elektronisk. Nogle ansatte modtager både på arbejdsplads og privat (alumni). 

Det betyder blot, at der kan informeres mere tydeligt end hidtil. Når der fremtidigt skal "forandres" på AU 

Det er alt for dyrt for institutterne at have kommunikationsafdelingen - vi kan ikke få opfyldt de behov vi 
reelt har, og vi har en klar fornemmelse af, at afdelingen eksisterer for administrationens skyld og at vi ikke 
har medindflydelse/bestemmelse over hvilke opgaver der skal prioriteres. 

Det er alt for svært at gennemskue, hvad der ligger til grund for de trufne beslutninger. Mere synlighed. 

Det er efter min mening vigtigt, at den interne kommunikation er korrekt og rettidig - og ikke benyttes til at 
tale bestemte holdninger igennem. 

Det er ofte tilfældigt, hvilken intern information, der gives. Jeg falder undertiden over ting, som der burde 
være informeret om. Det synes undertiden som om, at de medarbejdere, der udvælger de nyheder, der 
skal formidles, ikke har kendskab til, hvilken information medarbejderne (specielt på institutterne) har brug 
for. Fx kunne man fortælle lidt mere om de beslutninger, der tages i AU's udvalg såsom HSU, HAMU, som 
kan have relevans for AU's medarbejdere. Der bør laves en målrettet strategi for, hvad der skal formidles og 
på hvilken måde. Men der skal stadig sigtes mod, at der skal formidles med need to know for øje. 
Universitetsledelsens nyhedsbrev har karakter af pral, der ikke har ret meget relevans for medarbejderne. 
Andre af AU's nyhedsbreve er meget informative og relevante. Universitetet har MANGE udenlandske 
medarbejdere, og derfor bør al information (både nyhedsbreve og hjemmeside) ligeledes være på engelsk, 
og gerne samtidigt med den danske version, så vi kan informere alle vore medarbejdere på samme tid. Da 
dette langtfra er tilfældet, betyder det, at vi bruger en del tid på instituttet på at oversætte tekster til 
engelsk. 

Det er svært at forholde sig en, set udefra, meget stor afdeling og jeg tror ikke mange skelner mellem intern 
og ekstern kommunikation. Man ikke ved hvilken hjælp man kan forvente. Og når man så beder om hjælp, 
kan man ikke nødvendigvis få den, f.eks hjælp til konference har været meget svær at få, men heldigvis er 
der lige så stille begyndt at vende. 

Det er svært at hjælpe nogle af hovedområderne og vicedirektør områderne når man har brug for 
information om hvilke projekter og/eller ændringer der sker eller ligger klar rundt om hjørnet og ikke kan få 
informationen der skal bruges for at udfører ens arbejdsopgaver 
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Det er tit meget svært at genkende de ting der bliver sagt om ens hverdag. Der bliver pyntet på gode 
"nyheder" og man står selv tilbage med sine problemer, som der ikke bliver gjort noget ved oven fra. 

Det er vigtigt at beslutninger taget i et højere organ/udvalg kommunikeres nedad hurtigst muligt til glæde 
for alle. Det er vigtigt at ikke alle institutter skal sidde og drøfte de samme problemer, f.eks. indenfor fysisk 
arbejdsmiljø, tage beslutninger om det ene og andet, når man kan drage fordel af at der er lavet en 
procedure et andet sted. På ST er vi så småt ved at lave vidensdeling indenfor arbejdsmiljø på FAMU 
niveau, super initiativ! 

Det er vigtigt at de centraliserende tiltag der foregår informeres ud i hele organisationen, da det ind 
imellem kan være svært at vide hvad og hvor vi er på vej hen. Og er der "nogen" der tager hånd om det her 
eller er det noget jeg skal tage mig af stadigvæk i den store organisation? 

Det forekommer fra de nedre dele af hirakiet på AU, at beslutninger og kommunikation om disse - hvis de 
præsenteres for de nedre lag - fra særligt den øverste ledelse er ret uldent begrundet. Hvordan kan man 
omlægge AU på den måde, det er sket, uden at man kan forvente problemer - i hvor høj grad har man 
inddraget medarbejderne i designfasen af institutsammenlægningen? Hvorfor virker det, som om de 
administrative lag på AU svulmer op uden forøget gennemskuelighed eller effektivitet? Hvorfor er 
personalepleje udelukkende forekommende som svært tilkæmpede løntillæg? 

Det kan overvejes, om der samlet set er brug for de ressourcer, der anvendes. 

Det kan være svært at finde den rigtige medarbejder til at løse en sag. Der kommunikeres ikke altid ud til de 
rette i forb. med vedtagne regler og procedurer. Kommandovejen fra udførende arbejdeskraft til 
besluttende er for lang. 

Det kunne være rart, hvis AU kommunikation var lidt mere fleksible i forhold til hjemmesiden. De burde 
ikke kunne gå ind at rette på instuituttets side uden at inddrage sidens redaktør. 

Det ville hjælpe mig meget hvis både mine nærmeste ledere og mine kolleger i [campus udenfor aarhus 
nævnt ved navn] var bedre til at kommmunikere med os i Århus. Videndeling skal fremmes. Desuden er vi 
på en meget uhensigtsmæssig måde blevet frataget den tilknytning til "Information og vejledning" i Århus 
som ellers ville være oplagt. 

Driftsforstyrrelser (IT) annonceres/opdateres IKKE tilstrækkeligt. Der laves mange justeringer i systemer 
uden information til IT-support, der så viser sig at have utilsigtede virkninger, som det ville være nemmere 
at finde at finde årsag til, hvis man var orienteret om, at der var 'pillet i nogle systemer'. 

Efter etablering af administrativt center er jeg ikke længere så godt informeret om hvad der foregår på det 
Hovedområde jeg hører under. 

Eksempel: Optimalt skulle alle nyhedsbreve samles til ét, hvor det skulle være muligt for os at vælge hvilke 
områder, vi hver især ønsker information om.Jeg er pt tilmeldt fem nyhedsbreve, som dels har overlap og 
dels indeholder en masse information, som jeg ikke har brug for. Eksempel: Opfølgning på APVen. Det 
eneste, vi får at vide, er, at der er sat initiativer igang. Vi får ingen orientering om formålet og den egentlige 
årsag til de specifikke initiativer. Det er heller ikke tydeligt, hvad der er kommet ud af initiativerne. 

Er usikker på, hvem der løser hvilke opgaver. Afdelingen er berørt af besparelser og omlægning, og det er 
formentlig grunden. Men jeg mangler kendskab til den overordnede strategi for intern kommunikation på 
AU. 

Et eksempel: i forbindelse med besparelsesprocessen lægger universitetsledelsen ud med at sige, at der 
skal være åbenhed i processen. Men man oplever efterfølgende, at kortene holdes tæt til kroppen, og at 
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man først rykker ud med oplysninger, når eksterne medier får aktindsigt. Intern kommunikation som 
funktion har kun værdi for medarbejderne, hvis man reelt ønsker åbenhed. 

Et intranet savnes meget. Vægtningen af interne og ekstern kommunikation bør efter min mening ændres, 
så der bruges flere ressourcer internt. Der bør efter min opfattelse ikke bruges så meget energi på at få alle 
ledelsesniveauer til at fremstå totalt enige. Det virker kun utroværdigt. Den interne kommunikation med 
studerende vanskeliggøres i høj grad af, at planerne om, at også de skulle anvende Outlook, tilsyneladende 
er taget af bordet - eller i hvert fald udskudt. Det ville være godt med en partners fysiske tilstedeværelse på 
instituttet. 

Flere gange læser/hører man som medarbejder vigtige ting om AU i eksterne medier før man læser/hører 
om det internt (fx i forbindelse med økonomiprocessen) Uklarhed om hvilke platforme man skal/bør 
orientere sig på. Hvordan spiller medarbejdere.au.dk fx sammen med de lokale medarbejderportaler. 
Generelt "for meget" indhold på de interne sider, forvirrende opbygning. 

For lidt og for sent 

For mange til for lidt... 

For meget kommunikation, som egentlig omhandler interne forhold, formidles via pressen og ofte først, når 
der er blevet rettet en direkte kritik. Det er som om, vi på AU er blevet bange for at være ærlige og i stedet 
gemmer os. Det er blevet langt bedre med den nye rektor, men for megen relevant information kommer 
aldrig videre fra uniled eller dens stab. 

For politisk i stedet for klar besked med de rigtige facts. Tit modstridende oplysninger der ikke stemmer 
overnes med de nedskrevne politikker fra AU, der mangler klarhed i spyttet. 

Får ikke megen info omkring forholdene generelt på AU. 

Generelle regler, procedurer og vejledning for studentermedhjælpere; Det drejer sig om lønforhold, 
lønkontrakt, arbejdsopgaver, ansvarsområder, klagemuligheder. Alle disse punkter oplever jeg, har været 
mangelfuldt kommunikeret. 

Generelt mangelfuld 

Generelt meget bedre informationer. Man kunne oprette en intraside, så man mere målrettet kunne skrive 
til medarbejdere, som ikke var offentligt tilgængeligt. Centralt oprettede maillister kunne være en måde, så 
man kan sikre at alle i eksempelvis [afdeling i administrationscenter nævnt ved navn] modtager en besked. 

Generelt synes jeg at intern kommunikation brillerer ved enten at være decideret mangelfuld eller sågar 
ikke tilstedeværende. 

Generelt synes jeg, at der er brugt mange ressourcer på AU KOM. 

Generelt trænger rigtig meget til et eftersyn. Der er medarbejdere der oplever de laver mindre end før den 
administrative omlægning, og specialiseringen har vanskeliggjort tværgående muligheder for at hjælpe og 
være understøttende. 

Har flere gange fået at vide (af økonomiledelse, rejseenhed og andre), at vi selv skal finde oplysninger og 
evt. ændringer via enhedernes hjemmesider. Men som sekretær, der både arbejder med afdelingens 
økonomi, HR, sprog, etc., så har jeg simpelthen ikke mulighed for at sidde og tjekke op på forskellige 
hjemmesider. Som det er nu opdager man ofte nye tiltag og ændringer ved tilfældigheder! Vigtig 
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information skal distribueres via mail/nyhedsbreve samtidig med opdatering på web! 

Hjemmesiden trænger til at blive brugervenlig. Det ér svært at finde de oplysninger man skal bruge. 

Hjemmesiden. Selvom der løbende er sket nye tiltag, forbliver hjemmesiden uoverskueligt, både for 
medarbejdere og studerende. Søgefunktionen er praktisk talt ubrugelig, og der er alt for mange sider, som 
kun forvirrer. F.eks. burde hvert studie kun have en hjemmeside og ikke både en side på studerende.au.dk, 
bachelor.au.dk og kandidat.au.dk. Det tror jeg vil få flere studerende til at finde de oplysninger på nettet, 
som de søger, og give mindre arbejde for AU's personale. Dog vil jeg gerne rose Intern Kommunikations 
nyhedsformidling og omstrukturering af dette område. Det fungerer bare! 

Hjemmesiderne fungerer ringe. Kalender funktionen viser fx ikke ph.d. -forsvar, selvom der foreligger aftale 
om at det bør være synligt af kalenderen. Uklart hvad AU Kommunikation laver? 

Hvad der bør ændres er der folk der er mere kvalificerede til at svare på en jeg. Dog vil jeg benytte 
lejligheden til, at påpege det faktum, at den interne kommunikation på AU ikke bidrager til et af de 
hovedformål den faglige udviklingsproces havde, nemlig at understøtte tværgående samarbejde og 
forståelse for det faktum, at AU er en samlet organisation. Kritikken skal forstås således, at der stadig er en 
tendens til en "dem" og "os" tankegang i kommunikationen fra såvel vicedirektørområderne som 
hovedområder og vel især institutter og centre. Jeg vil mene at det netop er med en klar og målrettet 
kommunikation, er muligt at ændre kulturen fra en "dem og os"-tankegang til en nødvendig forståelse for 
AU som et samlet hele. 

Hvem har ansvaret for at der bliver gjort noget for at skulle løse op for de interne siloer, og styrke den 
tværgående sammenhæng mellem administrative siloer, administrative centre og institutter, og mellem 
forskere fra forskellige fagligheder? Hvis man med "Intern Kommunikation" mener: Kommunikation fra 
ledelse til medarbejdere, er det forholdsvis uinteressant. Men! Hvis man vil gøre noget for at understøtte 
kommunikationen og styrke samarbejdet medarbejder til medarbejder, ligegyldigt hvilken søjle/institut de 
er ansat hos, kommer det til at kræve en samarbejdsplatform. Det nye paradigme for "Intern 
Kommunikation" skal være: Hvordan kan vi bedst understøtte at de rigtige mennesker kan snakke 
SAMMEN, i stedet for: Hvordan kan ledelsen bedst snakke TIL medarbejderne. Universitetets største 
interne kommunikationsproblem er VIDENDELING. Og den kan ikke foregå FRA ledere TIL medarbejderne. 
Men kan kun leve i et konstant bevægeligt rum, hvor der ikke er sat organisatoriske barrierer op. 
Universitetets størrelse og bredde kan nemt sammenlignes med verdensomspændende organisationer, 
som i mange år har arbejdet med at integrere videndelings og samarbejdsværktøjer i deres daglige arbejde. 
Og vi har selv masser af forskere og viden på området, som kunne komme i spil i forhold til aktiveringen af 
en egentlig vidensdelingsplatform. Faktisk er det også det jeg læser der står i opfølgningen til APV'en: 4) 
Der igangsættes et arbejde for større overskuelighed på AU´s interne websider og skabes mulighed for 
lukkede virtuelle fora til faglig videndeling (intranet for faggrupper). Der er bare også i den grad også brug 
for videndeling på det administrative niveau. Hvis institutterne oplever at det er svært at finde ud af hvad 
de laver oppe i administrationen, så er meldingen herfra, at det er nøjagtigt ligeså svært som medarbejder i 
administrationen at se hvad resten af administrationen laver! Og hvordan skal jeg så kunne fortælle 
institutterne om det? 

Hver afdeling har meget ringe forståelse for, hvordan deres arbejde påvirker andre afdelinger/opgaver 
rundt omkring. F. eks når der lavet studieordningsændringer burde der være en fast procedure for hvordan 
det kommunikeres rundt. Ofte kan det ende med at der blevet vejledt forkert, simpelthen fordi 
studievejledere ikke er klar over hvad der er lavet om. Der ud over er der et kæmpe problem i 
kommunikationen mellem UVAEKA og de VIP'ere der skal bidrage med noget. De forstår simpelthen ikke 
hinanden. Problemet vender begge veje. Det er kun blevet forværret af at TAP'erne ikke er placeret i 
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fagmiljøerne. 

Hvis der er ressourcer til intern kommunikation, så bliver de stort set ikke brugt pt. OG det glæder både på 
medarbejdersiden og ikke mindst kommunikation til de studerende. 

I de tre år jeg har været her, har det altid været - og er stadig - en ren jungle at finde ud af, hvem man skal 
tale med vedr. div. administrative opgaver i dagligdagen - hvem der kan give svar på ens spørgsmål. Det er 
tydeligt, at det er noget, der bliver arbejdet på at udbedre, men det er stadig et stort problem. De 
formaliserede kanaler (div. funktionsmails/helpdeske osv.) er ret ineffektive. I praksis opretholder jeg selv 
en emneopdelt liste over "gode venner på AU" med kolleger, jeg kan ringe til og få hjælp, når jeg ikke ved 
hvad jeg ellers skal gøre - hvis jeg engang skal afløses af en ny medarbejder, vil sådan en liste efter min 
mening være uvurderlig, da en ny medarbejder ville have utrolig svært ved at komme igennem det 
formaliserede system. 

I forhold til alle de beslutninger der bliver træffet på ledelsesniveau, som berører mange / alle 
medarbejdere på gulvet, så kunne det være godt med mere åbenhed. Det er meget ofte først når 
beslutningerne ER taget at os på gulvet får det af vide. Kunne være rart at vi blev inddraget mere i selve 
forbehandlingerne af beslutningerne. 

Ingen véd hvad de andre teams laver, selv internt i de enkelte områder. Men det er et generelt problem. 
F.eks. kan AU-Kommunikation ikke kommunikere noget ud bredt til alle brugere. Kommunikationskanalen 
eksisterer simpelthen ikke! 

Intern kom. er for mit vedkomne næsten ikke eksisterende. 

Intern kommunikation blandt de forskellige afdelinger på AU er ikke en succes. Mange mails og diverse 
nyhedsbreve kører frem og tilbage, mens de egentlige informationer, som alle alligevel efterspørger og 
undrer sig over, bliver ikke taget op før sidste øjeblik - ofte endda en tand for sent. Der er brug for bedre og 
mere effektiv kommunikation, især når vi sidder længere og længere fra hinanden og ikke har så meget 
personligt med hinanden at gøre. 

Intern kommunikation bør være mindre politisk og mere "ligefrem og i øjenhøjde" 

Intern kommunikation internt mellem de forskellige administrative centre kunne gøres bedre. Man kan 
eventuelt blive bedre til at hjælpe hinanden. Ofte tror jeg at det er fordi man ikke ønsker at tage ansvar. 

Intern kommunikation skal integreres med det øvrige administrative arbejde, ikke ved at kommunikation 
involveres, men ved at de øvrige administrative medarbejdere lærer at kommunikere mere 
hensigtsmæssigt. Der kommer henvendelser, der er næsten uforståelige, fordi afsenderen er rigtig god til 
økonomi eller it, men ikke til at kommunikere. Det er med til at mudre flere processer. 

Intern kommunikation strander af og til ved broerne til resten af DK 

Jeg er i tvivl om hvad de laver 

Jeg er som forholdsvis ny mand, meget forundret over den uoverskuelighed der er på AU. Hvem 
bestemmer hvad og hvor og hvorfor. Hvor henvender man sig?Og søge på au.dk er nytteløst med mindre 
man er heldig og måske har fået et par fif fra andre. Jeg oplever at der er for mange inde over ting. Skal 
man have ting gjort, er det en fordel at kende en som kender en som ved hvor man skal henvende sig. Prøv 
at søge efter lokaleoversigt, ved at bruge forsiden. Prøv at søge efter bygningsservice (betjent/håndværk) 
fra forsiden. Her kan der findes op til 3 forskellige navne/numre og ingen standard i brug af 
mailadresser/telefonnumre. 
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Jeg føler at den overordnede ide med fusionen er i orden men at ledelsen ikke har overblik over 
beslutningernes indvirken på andre faktorer. Dette medfører et væld af kontraordrer og hovsaløsninger. 
Den ene hånd aner ikke hvad den anden foretager sig. 

Jeg har været på [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] i 4 år, og der er sket mange ting i den periode. 
Det virker som om, at tingene død og pine skal presses ind i de eksisterende rammer velvidende, at vi har 
nogle helt andre forudsætninger her end i Aarhus - og vi løser en anden type af opgaver. I forbindelse med 
omstruktureringerne og fyringsrunderne, som der har været 2 af i denne korte periode, har der mangler 
meget information til os almindelige medarbejdere. Om det er vores institutleder der ikke er god nok til i 
tid at få noget information ud, eller om "proppen" har været længere oppe i systemet ved jeg ikke. Der er 
generel frustration over, at det virker som om tingene aldrig når helt frem til den rigtige modtager. 
Personligt har jeg pt. ingen idé om, hvem jeg skal spørge om lov for at måtte gøre nogle ting, så jeg (og 
flere) andre gør bare noget, for nogle gange er der her ude i virkeligheden ikke tid til at bruge 1-2 dage på 
at få fat i den rigtige at spørge om lov... Så siger vi undskyld bagefter. Sådan en holdning er forkert, men 
desværre en nødvendighed for at få tingene til at fungere i praksis. 

Jeg kunne ønske, at AU's hjemmeside blev mere overskuelig. De studerende bør i højere grad informeres 
om Studieportalen, så de nemmere kan finde oplysninger om deres kurser og studier. 

Jeg mener ikke de bidrager nok til fællesskabet 

Jeg mener Omnibus er et "pinligt" medie for en intern universitetsavis. Det er mest ledelses "bashing" og 
ikke et reelt formidlende medie der fortæller oplysende nyheder fra universitetet. 

Jeg mener, at vi skal tilbage til kernekompetencerne på AU - forskning og undervisning. Derfor må der 
nødvendigvis være en prioritering af relevante services som AU kan tilbyde. 

Jeg oplever at der den interne kommunikation imellem de administrative enheder kunne trænge til et løft. 
fx imellem IT og studieadministration. 

Jeg oplever at man selv skal lede efter information, regler og retningslinjer. Du skal være meget opsøgende 
og gøre meget selv. Der er ikke ret meget nyttig information som automatisk bliver informeret ud. F.eks. da 
jeg blev ansat var der et nærmest ikke et introforløb. Min leder bad mig selv finde på punkter, hvilket jeg 
stadig smiler over i dag. Jeg fik desværre det ene chok efter det andet. Endda gik det op for mig at jeg ikke 
har fået vigtig økonomisk information. Dette har haft en stor negativ effekt på min økonomi. Generelt 
oplever jeg at man er meget "on your own". 

Jeg oplever den interne kommunikation ret fragmentarisk. F.eks. skal vi jævnligt kommunikere direkte til 
udvalgte VIP-målgrupper men ender med at måtte sende til institutledere og -sekretariatsledere, der er for 
overbelastede til systematisk at videreformidler. Det er svært at komme ud direkte til VIP uden at det bliver 
via meget overordnede nyhedsbreve baseret på organisationen - som ikke læses. Men det er nu også min 
opfattelse at man "ovenfra" ved ordet "kommunikation" reelt forstår "ekstern kommunikation" - så 
prioriteringen (hvis det er det, det er) er ikke mærkelig. 

Jeg oplever ikke længere, at den interne kommunikation er troværdig. Når man I forsommeren kan melde 
ud, at AU's økonomi har det fint og man så nogle måneder senere er nødt til at udmelde meget kraftige 
besparelser, virker det på ingen måde troværdigt. Jeg er også træt at, at man i den interne kommunikation 
ikke ønsker at kalde en spade for en spade, og at man skal orientere sig i medierne om, hvad der foregår på 
AU. 
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Jeg oplever meget blandet intern kommunikation. Der er rigtig mange nyhedsbreve, men jeg syntes 
indholdet er ret sporadisk og svært at forholde sig til. 

Jeg oplever ofte at jeg ikke ved hvem der har besluttet hvad, at ledelsens beslutninger ikke forklares på en 
ordentlig måde og at jeg ikke har nogen betydning for eller indflydelse på beslutningerne. Jeg trænger til 
mere ærlig og imødekommende kommunikation. 

Jeg oplever meget lidt formel intern kommunikation. Både strategisk og på afdelingsniveau. Desuden 
oplever jeg en meget mangelfuld - omend eksisterende - strategi/proces, for at formidle 
ledelsesbeslutninger til medarbejdere. Jeg synes ofte, at jeg får beslutninger og nyheder af vide via uformel 
kommunikation. 

Jeg ser det som et stort problem at man har overdraget den daglige vedligeholdelse af AV udstyr i 
mødelokaler, auditorier, videokonferencer m.m. til IT, dette har været en af forcerne ved driften i [lokation 
nævnt ved navn] og vi ser og høre en stadig større utilfredshed med servicen, dette kan og skal ikke 
henledes til en dårlig IT afdeling, men der imod til en alt for hurtigt beslutning på vicedirektør niveau. Det er 
en klar forringelse at serviceniveauet og at man til og med har fået af vide at man har overserviceret før i 
tiden gør bestemt ikke beslutningen bedre. 

Jeg synes at den interne kommunikation kan blive meget bedre især i denne afskedigelsesrunde vi lige har 
været igennem. Der er nemlig besluttet væsentlige ting i HSU eller på ledelsesplan, men som så ikke bliver 
kommunikeret ordentlig ud til mellemledere osv. så derfor bliver der ikke handlet ud fra de ting som er 
besluttet. 

Jeg synes, at den interne kommunikation halter voldsomt og har gjort det i praktisk talt al den tid, jeg har 
været på AU. Jeg vil næsten gå så langt som til at kalde den uprofessionel til tider. Mange ting bliver ikke - 
eller først sent - meldt ud. Og man fornemmer ikke, at der ligger en klar kommunikationsstrategi bag. 

Jeg tænker især på hjemmesiden. Den virker kaotisk og det er meget svært at finde, hvad man har brug for. 
Både for ansatte og studerende. 

Jeg tænker primært på universitetsavisen "Omnibus", der er under al kritik. Måden, hvorpå de hænger 
administration til tørre og giver VIP'er med ekstreme meninger frit afløb for deres galde uden at tjekke om 
dette repræsenterer en generel holdning er bare for dårlig. Jeg kender ingen, der tager den seriøst og jeg 
ved, at dens artikler har gjort mange hårdtarbejdende mennesker rigtigt kede af det! 

Jeg tænker, at alle administrative områder kan trænge til eftersyn ( om det er særligt ved jeg ikke. Jeg 
mener, at det er en løbende forpligtigelse hele tiden at optimere og udnytte ressourcer bedst muligt og 
løbende vurdere om vi bidrager til at støtte kerneaktiviteterne i forhold til de behov, der er. Vi skal også 
hele tiden kvalitetsudvikle den måde vi yder ledelsesstøtte og støtte til kerneaktiviteterne på. Hvis vi skal 
lykkes med det, er vi nødt til løbende at evaluere/erfaringsopsamle. Det skal være en del af vores daglige 
praksis, så særlige eftersyn ikke er nødvendige/begrænses. Denne kommentar er relevant for alle 
administrative områder. 

Kommunikation på alle planer 

Kommunikation bør i højere grad indeholde begrundelser og bevæggrunde for de beslutninger og tiltag, 
der kommunikeres om. Hvis man skal have ejerskab eller bare forståelse for beslutninger, der påvirker ens 
daglige arbejde, bør bevæggrundene kommunikeres klart 

Kommunikation er blevet forbedret, men det kunne stadig gøres endnu bedre ved at optimere 
kommunikation veje og procedure! 
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Kommunikation fra øverste ledelse – beslutningsgrundlag. Gerne i formidlet form, da der ikke er tid til at 
læse alle rapporter, som der sikkert ligger til grund for f.eks. Søjleorganisationen 

Kommunikation fungerer kun i øjenhøjde, og det føler jeg er ved at forsvinde. Jeg føler at man har fejlet i at 
inddrage dem der til daglig ser problemerne i øjnene. Man sparer ikke penge ved at sammenlægge, hvis 
man fratager den individuelles ansvarsfølelse. Her skal forstås at man implementerer systemer uden at 
spørge eksperterne der arbejder med tingene til daglig til råds. Det vil i mange situationer betyde at 
ønsketænkning rammer realiteterne hårdt, som i sidste ende betyder at man må opgradere og 
konsekvensen af det er lappeløsninger, der betyder konsulentbistand der igen betyder viden som ophober 
sig uden for AU i stedet for hos de AU ansatte. 

Kommunikation mellem centre og fagmiljøer bør styrkes og formaliseres. 

Kommunikation og forståelse af hinandens arbejde og deadlines (Eks. eksamen og undervisning) mellem 
undervisere og administrationen 

Ledelsen blokerer ofte for den interne kommunikation, f.eks. i forbindelse med økonomiudmeldinger, 
ansættelser af institutledere, akkrediteringer, osv. Strategien kommer i vejen og gør kommunikationen 
mellem ledelse og medarbejdere særdeles uigennemsigtig. 

Man bør anvende flere midler/ressourcer på kommunikation der kan være med til at binde fusionerede 
enheder (f.eks. institutter) sammen. Den fælles AU-ånd skal skabes fra bunden, ikke fra toppen. 

Man skal huske altid at informere [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] om nye tiltag, regler og 
generel information 

Mange gange opleves det at flere personer og/eller grupper sidder med samme problematik og arbejder 
hver for sig hen mod en løsning. Hvis man i stedet fik samlet disse personer/grupper ville der blive brugt 
færre ressourcer og man vil opnå et bedre resultat samlet for hele AU. Generelt er det ikke altid de rigtige 
personer der får lov at træffe beslutninger. Manden på gulvet har ofte en viden man burde udnytte, inden 
man træffer beslutninger, så man ikke efterfølgende skal ind og revidere og ændre. 

Mange ledere på AU forstår ikke betydningen / vigtigheden af intern kommunikation. Når man endelig 
træffer en beslutning, er der ikke nogen, som opdager det... 

Med det store antal udenlandske medarbejdere der er på AU, så er det ikke i orden kun at lave 
informationsmøder, mails, manualer osv. på dansk. Det betyder at folk ude på institutter og centre skal 
bruge mere arbejde på administration og vejledning af disse medarbejder fordi de ikke kan få hjælp til 
selvhjælp. Derudover skal mange sekretariatsledere sidde og oversætte officielle mails for at kunne give 
information videre til deres kolleger. 

Med intern kommunikation tænker jeg på kommunikation indenfor og mellem VD-områderne. Jeg oplever, 
at jeg selv må have ørerne ude for at fange hvad der sker på mit eget VD-område som har betydning for det 
arbejde jeg udfører, og det til trods for at der er ansat en til at koordinere projekter. Jeg oplever at et 
projekt som SPARTO sætter aktiviteter i gang, som har betydning for det jeg arbejder med uden at jeg og 
andre er hørt eller inddraget. Jeg bruger således tid på at afdække hvad der foregår og hvordan 
delelementer hvilket jeg mener, bør være projektets opgave at kommunikere og informere om. 

Meddelelser fra ledelsen skal kommunikeres bedre. De interne hjemmesider skal forbedres, for mange 
døde links mv. 

Mener I hermed afdelingen eller kommunikationen i sig selv? Jeg har nemlig indtryk af, at afdelingen 
fungerer fint. Men det, der kunne trænge til et gennemsyn, er ikke så meget enkelte afdelinger, som 
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samspillet mellem dem, hvordan man mest hensigtsmæssigt koordiner opgaver, der går på tværs af 
vicedirektør-områder. Det ser jeg som en ledelsesopgave (med kommunikative aspekter) og ikke som en 
kommunikationsopgave. Dette rummer spørgeskemaet ikke rigtig mulighed for at pege på. 

Mere fokus på at understøtte forskergruppe, netværk og centre i at skabe synlighed for deres initiativer og 
ekspertise ved hjælp af etablering og vedligeholdelse af hjemmesider. Intern kommunikation kunne også i 
højere grad bruges til at skabe gennemsigtighed omkring arbejdsgrupper, opgaver og beslutningsgange 

Mere klar information herunder bedre udnyttelse af samarbejdsorganer 

Mere kommunikation/information til alle medarbejdere 

Min erfaring siger mig at disse kommentarer ikke bliver brugt. Derfor ingen yderligere kommentar! 

Mulighed for klarere kommunikationsveje. Tydeligere kommunikation fra topledelsen. Bedre støtte til 
institutledere og mellemledere. 

n/a 

Ofte svært at vide hvem der gør hvad 

Ofte virker det tilfældigt hvad, der kommunikerer og til hvem. Al information er ikke tilgængelig for alle 

Oprindeligt blev alle institutansatte kommunikationsmedarbejdere flyttet til front-office (FO). Det skulle 
betyde, at FO skal varetage såvel ekstern som intern kommunikation. Men en stor del af den interne 
kommunikation bliver alligevel varetaget på institutterne, hvor det også vil være naturligt, da nærhed til 
institutniveau kræves. 

Overordnet set er der meget lidt videndeling på tværs af AU's afdelinger. Måske man skulle benytte sig 
mere af Confluence og gøre videndeling og kommunikation til en integreret del af dagligdagen. 

På én eller anden måde, bør man forsøge at ændre ånden, til at der er mere samhørighed mellem de 
forskellige afdelinger - det vil også skabe bedre intern kommunikation. Den halter fordi folk er "ligeglade" 
med at andre informeres. 

På [hovedområde nævnt ved navn] har der været fokus på den eksterne kommunikation. Nu synes jeg at 
der trænger til at være fokus på den interne kommunikation, så vi kan blive mere orienteret om hvad der 
foregår i organisationen og hvorfor. 

Relevant information bør sendes direkte ud til alle medarbejdere og ikke via mellemled som eks. en 
professor eller en sekretær. Herved sikres det, at alle får relevant info og at det ikke går tabt i 
kommunikationsvejen. 

Rent organisatorisk foregår arbejdet med den interne kommunikation uhensigtsmæssigt. Arbejdet er fordel 
på flere forskellige afdelinger/teams, som ikke koordinerer på tværs. Den organisatoriske strukturering af 
arbejdet er uforståelig, og det virker som om man gør det af 'politiske' hensyn og af hensyn til ledere, som 
ikke vil af med deres indflydelse på området. Der laves intern kommunikation i Presseenheden (for 
universitetsledelsen), i afdelingen for intern kommunikation i AU Kom (lidt for universitetsledelsen, led for 
administrationen), i Team Administration i AU KOM(for VD-områderne) og på de enkelte hovedområder. 
Det bør tænkes sammen, hvis vi skal have en intern kommunikation, der fungerer ordentligt. I forhold til 
indholdet i kommunikationen er afsenderne - dvs. universitetsledelsen, dekaner, vicedirektører/adm. 
enheder ikke in sync med modtagernes behov og ønsker. På trods af, at vi har været igennem en 
omfattende fusion, er der endnu ikke blevet lavet en grundig undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af 
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den interne kommunikation og deres behov og ønsker. Man har heller ikke ønsket at tage temperaturen på, 
hvordan linjekommunikationen egentlig fungerer, for at finde ud af, hvor man kan styrke den. Der bør 
iværksættes tiltag både ift. massekommunikationen (mail, web etc.) og linjekommunikationen. 

Sagsbehandlingen imellem administrative enheder på AU er ofte tung og besværligt. Jeg oplever ofte at der 
ikke er en god viden omkring hvad de administrative enheder laver, derfor bliver sager sendt rundt imellem 
dem. Dette giver en unødig lang sagsbehandlingstid. 

Savner tydelig kommunikationsstrategi. De administrative mellemlederes primære opgave forekommer at 
være at deltage i diverse møder i diverse bånd for på den måde at sikre kommunikation på tværs og af 
medarbejderne; kommunikationsvejene synes ikke desto mindre uklare - nogen information når ikke 
medarbejderne, anden information får medarbejderne flere gange. Det er ofte uklart, om institut-relevant 
information allerede er sendt til institutterne, eller om den forventes videresendt af den enkelte (relevante) 
medarbejder i administrationen. 

Større evne og forståelse for deltagelse i afklarings processer og implementerings processer af forandringer 

Synes jeg hører forskellige rygter om hvorvidt kommunikation til studerende ligger i "intern 
kommunikation" eller ej. Det undrer mig at det ikke er en selvfølgelighed at AU komm også tager sig af 
kommunikation til studerende - i samarbejde med øvrige enheder. 

Syns ofte at information kommer flere gange og tit for sent 

Tag ansvar for løsning af opgaver, når du opdager at der ikke er styr på processer mv. Det skal være tilladt 
at bruge tid på "oprydning"/opfølgning på processer der ikke fungerer. 

Undervejs i forandringsprocessen er mange rutiner gået tabt, og arbejdsopgaver givet videre, uden at der 
har været tilstrækkelig kommunikation til brugerne eller de, der udfører arbejdet. Nye opgaver og deres 
omfang er utilstrækkeligt eller slet ikke kendt af den der overtager dem. 

Vi er fanget i en blanding af over- og underinformation. På den ene side er der mange nyhedsbreve mv. 
men på den anden side er det yderst vanskeligt at finde detaljer om en given sag. Problemet ER komplekst 
pga. AU's størrelse og diversitet. Men en flig af en løsning kunne være at de generelle informationer 
(nyhedsbreve mv.) reduceres i omfang, så man ikke drukner - men til gengæld vil referater og 
baggrundsoplysninger være tilgængelige, så man selv kan grave sig ned i stof om et givet emne. 

Vi får aviser og flotte tryksager i alt for flotte udgaver og alt for store mængder, jeg er overbevist om, at 
mindst halvdelen af alt det trykte havner ulæst i skraldespandene, langt det meste af det vi lægger frem til 
medarbejderne ligger urørt, når næste portion modtages. AU's hjemmeside er umulig at finde rundt på, 
ofte er det nemmest at google sig frem. 

Vi får IKKE de rigtige grunde til at ledelsen træffer de beslutninger som de gør - de spiller skak med 
medarbejdere og fremtiden. 

Vi har så mange internationale medarbejdere og alligevel kommer megen information stadig kun på dansk. 

Vi kunne godt blive bedre til at kommunikere om snitflader internt, altså hvem har ansvaret for hvad. Sager 
kan cykle rundt i flere adm. centre, fordi ingen vil tage ejerskab over sagen. Ansvarsområder bør 
konkretiseres. 

Vi ved sjældent hvad der sker højere oppe i systemet. 

Vicedirektørområdet Intern kommunikation har ringe bistand til vicedirektørområdernes kommunikation 
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med medarbejdere i hovedområderne. Derudover er de sendrægtige med fejlretning, opdatering og 
udsendelse af nye skabeloner til Microsoft Office og laver løsninger, som ofte de færdige dokumenter bliver 
meget tunge fordi skabelonen indeholder unødvendig meget kode. Derudover er de fonts AU bruger ikke af 
særlig god grafisk kvalitet i Office produkterne. 

Vigtig info kommer ikke ud/frem på samme tid. Det er nok ofte på grund af [institut udenfor Aarhus nævnt 
ved navn]. Men har oplevet flere gange, hvor vigtig info er kommet ud meget spredt. Eksempel er HR´s 
velkomstpakke til nye medarbejdere. Her var det kun fordi jeg sidder i en netværksgruppe der holder 
møder i Aarhus, hvor både HR og andre er repræsenteret, at jeg fik velkomstpakken.. Og derefter kunne 
informere [institut udenfor Aarhus nævnt ved navn] om dette.  

Virker utrolig omfangsfuld og målgruppen MÅ være meget lille. Nyhederne er meget sjældent relevante for 
mange. 

 

Studerende 
- Ikke god kommunikation mellem undervisere og studerende 
-Forekommer tit, at der er manglende oplysninger omkring både undervisning og eksamen 

- Rigtig dårlig information om relevante arrangementer på au, fx. om valgfag m.m. 
 - Det virker på mig som om, at nogle (nye) fag har haft et formål fra [institut nævnt ved navn]’s side, men 
som ikke tolkes på samme måde af den pågældende forsker, der skal undervise. Dermed svært at vide, 
hvad faget går ud på 
 - Generelt rigtig dårlig information om fag, især når man når hen på kandidatdelen, og har brug for 
vejledning fag. Fagbeskrivelser giver et billede, men langt fra et fyldestgørende et, før man kender 
begreberne og metode. 

[Uddannelse nævnt ved navn] er både på [hovedområde nævnt ved navn] og[hovedområde nævnt ved 
navn]. 
Og der er problemer i forbindelse med eksamensplanlægning. 
Der er forskellige systemer på de to fakulteter, som gerne måtte ensrettes, når de skal samarbejde om 
planlægningen af vores studie. 

[Uddannelse nævnt ved navn] og [hovedområde nævnt ved navn] er bøvlet at kombinere. 
Problemer med overførsel eller godkendelse af ECTS. 

administrative medarbejdere ved ikke hvem der skal tage sig af hvad, og sender de studerende frem og 
tilbage. Det skyldes sandsynligvis kaos efter omstrukturering og nedskæringer, da det virker som om de 
fleste enkelte personer forsøger at gøre en stor indsats, de kan bare ikke følge med. Vores kompendier, 
undervisningsplaner osv. kommer ud i rigtig dårlig tid. Kommunikationen mellem undervisere og 
administration er dårlig. 

Af til kommer der mails ud med info, hvilket er fint. Men de er ofte mangelfulde, svære at forstå eller 
direkte misvisende - det er klart problematisk 

Alene akronymet FUP for faglig udviklingsproces vidner om, at den interne kommunikation har brug for et 
eftersyn... 
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Alle beslutninger tages hen over hovedet på én og man ved ikke, hvad der skal ske, før man står midt i det.  
Også undervisere på mit studie har igennem min studietid ikke altid kunnet følge med i beslutningerne... 

Alle giver forskellige beskeder. 

Alt virker rodet og decentraliseret på vores studie [studie nævnt ved navn]. Den viden fremgår på 
studieordningen er hænger ikke altid sammen med hvad man reelt bør og må, har jeg erfaret. jeg er 
desværre ofte ud for at få nogle gange ret vigtige informationer at vide på en ret tilfældig måde, via 
medstuderende som har taget deres BA i Århus. Jeg har ikke styr på formalia og ved ikke hvor jeg skal hente 
og om det vitterligt omfatter samtlige regler og krav eller om jeg skal forvente at blive overrasket en nyhed 
om at det at angive studienr. på sin skriftlige eksamensaflevering er et dumpekriterie. 

Alt! Som studerende får vi absolut ingen information om, på hvilke grundlag beslutninger bliver taget. 

At de studerende bliver bedre informeret omkring ændringer, der foretages af prodekanen på 
[hovedområde nævnt ved navn]! Især når beslutninger tilsyneladende tages hen over hovedet på os 

At elever og undervisere er opdateret på, hvad der foregår, f.eks. angående eksamen... 

AU er for dårlige til at kommunikere!  

Aula er en joke. Jeg fatter ikke at der ikke laves et mere intelligent it system end det. Det ville være smart 
med en platform hvor det er mulig for lærer at uploade links, video, billeder osv. hurtigt og nemt. (lær 
noget af [institut nævnt ved navn] it system.) 

Aula, stads' selvbetjening, alt IT virker skam, men halter til tider og udover det, kan det godt være 
frustrerende at skulle logge ind flere steder med forskellige brugernavn for effektivt at kunne studere. 
Systermerne burde blive lagt bedre sammen/have bedre korrespondance end de har nu. 

Aula-mail systemet er af en meget varierende kvalitet, nogle gange kommer beskederne i god tid, på andre 
semestre oplever man at få informationerne for sent! 
Fx. undervisningsaflysning når man er taget hjemmefra. Det er dårligt. 

AU's hjemmeside er enormt svær at finde rundt på. Det er meget svært at finde de oplysninger, man leder 
efter. Hjemmesiden virker til at være sat sammen af mindst 10 forskellige mennesker, med hver sine idéer. 

AUs hjemmeside er rodet og tit er informationen mangelfuld, ligeså har jeg oplevet mangelfuld information 
ved flere eksaminer 

AUs hjemmeside er svær at finde den information man søger på, der mangler en ordentlig søgefunktion 
eller en bedre navigation. 

Bare mere kommunikation til de studerende. 

bedre information omkring, hvad der sker på skolen, hvilke beslutninger, der bliver truffet og især, hvorfor. 
 
Herunder en forbedring af hjemmesiden. 
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Bedre kommunikation mellem de forskellige afdelinger og institutter. 
Helt sikkert mere lydhørhed opad i systemet og tydeligere kommunikation nedad.  
Tag de nye regler om vagter/vægtere ved fredagsbarerne i [sted nævnt ved navn] som et eksempel - de 
blev annonceret i eksamensperioden, hvor ingen studerende havde tid eller mulighed for at sætte sig ind i 
dem og uden nogen form for kommunikation med studerende, fredagsbarer, enkelte studier eller lignende. 
Efterfølgende har der også kun været dårlig og ekstremt manglende kommunikation. Dette påvirker 
studiemiljøerne på de enkelte studier utrolig meget - især i sammenhæng med de nye barregler. Dette 
forhindrer de små studier i at udvikle og støtte deres eget faglige og sociale studiemiljø. 

Bedre kommunikation til og med de studerende. 

Bedre kommunikation til studerende - det kan være svært at finde oplysninger. Forbedr hjemmesiden - den 
kan være svært at navigere rundt i. Ligeledes er det svært at få meddelelser over First Class, da det ikke 
fungere optimalt! 

Bedre koordinering mht. hvornår der ligger eksaminer. 
 
Mere faste administrative poster, så studerende har nemmere ved at finde ud af hvem de skal snakke med, 
og evt. få godkendelser af (her tænkes især på forhold vedrørende eksaminer, dispensation mm.). 

Bedre mulighed for at komme i kontakt med de rigtige personer i fx studienævnet første gange, så man ikke 
sendes rundt i systemet.  
Bedre mulighed for selv at opsøge hvem man skal have fat i, i en given situation. 

Bedre oplysning om ændringer på studierne. 
Information til undervisere så de ikke står i det forkerte auditorium. 

Bedre oplysninger om foredrag på tværs af studier/institutter. 

bedre orientering om tilmeldinger til eksamen, undervisning etc. 
 
firstclass burde erstattes af et mere overskueligt og bedre fungerende system.  
 
der skal være bedre orientering om, hvem man skal henvende sig til, med forskellige problemer i 
hverdagen. 

Bedre struktur, eller bedre vejledning i hvilke instanser der har med hvilke områder at gøre. 

Blackboard er et problem. Udover det, har jeg generelt haft mange problemer fordi jeg ikke forstod 
hvordan tingene fungerede, og jeg fik det ikke at vide for jeg selv fandt frem til den rigtige spørgsmål. Der 
skal være lidt mere omfattende information hele vejen igennem for at guide. 

Bliver ofte sendt rundt til mange når man har spørgsmål 

Blot et eksempel: -- nye studieordninger implementeres og når undervisning går i gang, ved underviser ikke 
præcis hvordan eksamen skal foregå... 
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Vi der var på gammel ordning.. fik efter 1½ mdr. vished for at vi kunne gå til eksamen efter gammel 
ordning.. Dette burde være på plads fra semesterstart 

Burde findes et onlineværktøj der undervisere, vejledere og andre relevante individer har et fælles forum til 
at uploade information, i stedet for alle de emails der konstant sendes rundt. BB er på dette punkt ikke 
optimalt. 

Både post.au og AULA bør moderniseres. Det er ikke særlig overskueligt og nemt at benytte 

Både studerende og ansatte føler ikke altid at kommunikationen er tilstrækkelig og de er frustrerende at 
nyheder kommer én for øre som et rygte i stedet for officielle meddelelser 

Da jeg har meget lidt viden om de formelle strukturer på AU efter at have studeret der flere år, vil jeg mene 
at dette skyldes dårlige intern kommunikation. 

Da jeg søgte om optag, havde optag misset at informere resten af universitetet op at jeg var blevet optaget, 
hvilket førte til en del forvirring og manglende beskeder. 

Da mit studie [studie nævnt ved navn] hører til to hovedområder [to hovedområder nævnt ved navn] 
oplever jeg tit, at de to fakulteter ikke er særlig gode til at kommunikere på tværs så det fungerer på vores 
studie. F.eks. ligger eksamenerne fra de forskellige to dage i træk (ex: eksamen på [hovedområde nævnt 
ved navn] d. 1. og på [hovedområde nævnt ved navn] d. 2.). Også i forhold til skema og kommunikation fra 
institutterne til os er der problemer, det foregår 117 forskellige steder, da de to fakulteter bruger 
forskellige "intranet portaler" (f.eks. aula og AU's studerende osv.). Det er virkelig virkelig forvirrende og 
usmart for os som studerende. 

Datoer for eksamen svar bør offentliggøres tidligere! 

De ansatte aner ikke hvad hinanden laver. Når der er et problem, sender de den videre og den mest sagte 
sætning er nok: Det er ikke noget jeg arbejder med (også dør den i stedet for at man sendes videre).  
Ift. studiet er kommunikationen også utrolig ringe - vi får information utrolig kort tid før vigtige ting !! 

De endelige eksamensdatoer bør offentliggøres tidligere 

De enkelte kompetence centre syntes slet ikke at vide hvad der foregår overordnet. Jeg har ofte indtryk af 
at personer og centre ikke har den viden de bliver betalt for at videregive. Med andre ord, niveauet af 
inkompetence er for høj. 

De fleste studerende, og mange ansatte har reelt ingen anelse om hvem der har ansvar for hvad efter 
omstruktureringen. 

De forskellige administrerende organer taler ikke sammen både internt og eksternt. F.eks. taler 
studieadministrationen ikke med SU kontoret eller med specialevejledere. 

De forskellige afdelinger og administrationen virker ikke til at snakke særligt godt sammen. Forelæserne 
ved for eksempel ofte ikke hvordan eksamen foregår og hvilke formelle krav der er til afleveringen 
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De forskellige enheder er fuldstændig ude af stand til at kommunikere med hinanden og derfor bliver vi 
studerende sendt rundt fra sted til sted 

De forskellige konferencesystemer, og log-ins... - Har p.t. 4(!) forskellige sider, jeg skal tjekke minimum 
ugentligt; FirstClass, Aula, stads og mit.au (Og hvad skal mit.au efterhånden bruges til, udover at logge ind 
på stads?)Det er for meget, tilbage til to: Et internt forum til brug i undervisningen, og et til 
administration/tilmelding, og ikke flere, tak 

De kunne starte med at kommunikerer. 

De nuværende besparelser på [institut nævnt ved navn] kommunikeres slet ikke, og jeg har personlig kun 
hørt om dem gennem utilfredse lektorer jeg arbejder sammen med uden for universitet. 

De sidste par semestre har jeg ikke anet hvor jeg har skullet informere mig ved studiestart om relevante 
informationer. 

De studerende bør høres i de sager der vedrører dem. På mit studie er BA forsvaret fjernet, hvilket blev 
meddelt i en mail. De studerende kunne med fordel være inddraget i den beslutning, da det for mig at se er 
dybt unødvendigt at fjerne forsvaret. 

De studerende er altid de sidste til at få noget at vide, selv når det gælder meget omfattende ændringer. 

De studerende skal i god tid have kendskab til beslutninger, der vedrører dem. Hvis f.eks. 
eksamensreglerne eller afleveringssystemer til eksamensopgaver er blevet ændret, skal de studerende 
have dette at vide i god tid, sådan at de kan nå at blive bekendt med de nye regler/systemer. Derudover 
bør der også være regler (som alle kender til) om, hvad man eks. gør, hvis ordbøgerne går ned under en 
eksamen i oversættelse, sådan at de studerende ikke ringer forgæves, fordi ingen ved, hvad de skal gøre 
eller hvem, de skal kontakte. 

De virker ikke som om underviseren har en ide om hvad der foregår i andre fag. Dette er specielt et 
problem når et fag kræves for, at kunne tage et andet og man så alligevel ikke har lært det man skulle for, 
at kunne følge med på det efterfølgende kursus. 

Den bør begynde at finde sted. 

Den bør prioriteres højere, da det til tider føles som om den er ikke eksisterende…! 

Den ene hånd ved ikke hvad den anden laver... De forskellige instanser i [sted nævnt ved navn] har ingen 
idé om hvad hverandre render og laver 

Den er, fra et studerendes synspunkt, ikke eksisterende. 

Den interne komm. er mangelfuld og sker ad forskellige kanaler. Det være ønskeligt med for eks 2 kanaler: 
en generel og en til vores studieretning 

Den interne kommunikation er fuldstændig frarøvet muligheden for ligeværdig kommunikation. 
Det er som regel en tap, der skriver nedladende til en og som ikke har muligheden for at hjælpe en, skulle 
man vælge at sluge sin stolthed. 
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Forslag: 
* Fagnære portaler tilbage, hvor både vip, tap og stud kan kommunikere på. 
* Alle studerende skulle inviteres til et halv årligt møde med en vip mentor eller studievejleder 

Den interne kommunikation fremstår - fra nye studerendes perspektiv- sommetider træg og mangelfuld. 
Den nye administrative model for AU fremstår som en centraliserende faktor, der er tilpasset en økonomisk 
logik, men som ikke nødvendigvis skaber bedre kommunikation eller vilkår mellem/for de enkelte 
fakulteter. 

Den interne kommunikation på AU er efter min mening så godt som ikke-eksisterende - i hvert fald mellem 
ledelsen og de studerende. 
Da vi eksempelvis finder ud af (og ja, jeg skriver, "finder ud af"), at der skal spares 200 mio. på AU, hører vi 
det fra studenterforeninger og medstuderende, men der kommer ikke nogen officiel udmelding med en 
begrundelse for resultatet. Det føles næsten som om, man fra ledelsens side har forsøgt at tysse det ihjel, 
hvilket gør det endnu værre... Som studerende føler man, at det sejler og at der ikke er nogen som helst 
kontrol med tingene. 

Den interne kommunikation på AU er stort set altid dikterende, og ikke informerende. Jeg læser 
[uddannelse nævnt ved navn], men kan da stadig se, at der er god plads til forbedring :) 

Den interne kommunikation på AU er under al kritik. De forskellige undervisere snakker ikke med hinanden 
omkring f.eks. pensum, arbejdsbyrde og tidligere gennemgået materiale. Underviserne snakker heller ikke 
med administrationen, eller omvendt, da de ofte ved lige så lidt om eksamenstilmelding, afleveringsform, 
lokaler, generelle retningslinjer, økonomi mm., som vi studerende gør. Som studerende render man gang 
på gang ind i at den ene underviser eller ansatte, simpelthen ikke ved hvad de andre laver/har lavet, eller 
hvor de skal henvis en/sende en hen hvis man skal have hjælp med noget (dette gælder mange dele af AU 
administrationen). 

Den interne kommunikation på AU kan til tider godt virke lidt træg, da der er en del platforme at orientere 
sig på. Det er dog blevet bedre med facebook og de forskellige sider som er knyttet til hvert enkelt studie. 

Den interne kommunikation på Au skal blive bedre, de interne leder og undervisere skal blive bedre til at 
kommunikere internt 

Den interne kommunikation til de studerende bør være mere tydelig 

Den mangler overfor de studerende. Vi får info sporadisk og tit få dage før ændringerne sker 

Den nye studieordning på [studie nævnt ved navn] blev pludselig indført med under 6 mdrs. varsel. Det har 
givet en del bøvl for alle der var i gang med at planlægge fx forskningsår, orlov el. anden pause da der er 
store huller når man får en kandidatdel bestående af lidt gammel og lidt ny ordning. 
 
Vi blev egentlig informeret om den nye ordnings indhold i god tid, men ikke om hvornår den skulle træde i 
kraft. Det gjorde den så ret pludseligt. Min 12 mdr. ville have været godt som varsel. Det tager ca. et år at 
planlægge et forskningsprojekt og søge penge. 
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Der bliver ikke snakket sammen mellem forskellige institutter. 

Der bliver meget sjælendt givet en samlet udmelding fra holdundervisere, eksaminatorer og forelæsere. 
Dette gør det utroligt svært som studerende at vide, hvad det er der forventes af en i en eksamensopgave - 
i det seneste tilfælde var der ikke kun MANGE holdninger om hvad opgaven skulle indeholde og hvordan 
den skulle opbygges, men sågar problemer om en fælles udmelding i forhold til noget så simpelt, og utroligt 
vigtigt, som afleveringsdatoen! Ikke i orden. 

Der bliver tit sagt noget og gjort noget andet. F.eks. ved denne sommers eksaminer, hvor der i 
studieordningen for [studie nævnt ved navn] er oplyst en forkert eksamensform, samt at datoerne for 
eksaminerne bliver ændret efter 'endelig offentliggørelse.' 

Der bruges for megen tid på at koordinere internt, skabe rygdækning for beslutninger centralt, der burde 
kunne træffes lokalt. 

Der burde laves et samlet kommunikations system.  
En kombination at, AULA og post.au er helt klart oplagt.  
 
Desuden burde der være en samlet oversigt over undervisningen. eks ligesom Lectio der bliver brugt af 
landets gymnasier. 
 
Der er uoverskueligt og forvirrende at man skal sammenholde skema for to forskellige kurser, forelæsnings 
skema, ekstra obligatorisk undervisning der er angivet et helt femte sted. 

Der bør i højere grad end nu være enighed om, hvem der tager sig af hvilke administrative opgaver. Det er 
ikke altid klart, hvorvidt man skal henvende sig hos den centrale administration eller hos faget. 

Der bør være bedre hånd i hanke med formidling af eksamensvilkår mellem studieadm. og de studerende. 
Tilrettelæggelse af eksamen er en kilde til evig frustration - særligt for mig som mor til 2 og bosiddende i [by 
uden for Aarhus nævnt ved navn]. Tillige er der sporet vaklen på kommunikationsplan mellem undervisere i 
samlæste fag. 

Der bør være mere direkte og gennemsigtige kommunikationskanaler mellem studerende og 
administration - og i høj grad også mellem de forskellige instanser internt i studieadministrationen. 
Derudover bør underviserstaben og studieadministrationen have mere kontakt, særligt i forbindelse med 
eksaminer og prøveaflæggelser. 

Der er af og til rod i sparringen mellem undervisere i fag, hvor flere end en person står for undervisningen. 
Altså koordinationen af, hvad der snakkes om halter af og til, så der nogle gange gentages noget, som 
begge parter troede, den anden ikke havde gennemgået, eller at begge springer det over, fordi de troede, 
at den anden havde gennemgået det. 

Der er alt, alt for dårlig koordinering særligt mellem fakulteterne og fra centralt hold om ofte ganske vigtige 
beskeder. Som eksempel kan jeg særligt nævne offentliggørelse af implementeringsstrategien for 
fremdriftsreformen, hvor der i adskillelige måneder kunne findes mange vidt forskellige svar på 
spørgsmålet om, hvad det kom til at betyde for én, på forskellige studier. Dette er muligvis til dels pga. en 
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meget langsom behandlingstid, der har gjort, at de enkelte fakulteter eller studier ofte har måttet give 
studerende svar, de ikke kunne regne med, hvilket har været meget frustrerende for mange. 

Der er behov for én kilde til information. Det er nødvendigt at vi som studerende ved hvor vi finder faglige 
arrangementer, regelændringer osv. Studieportalen fungerer i princippet således, og den er blevet bedre - 
men den er ikke forankret i fagmiljøet og INGEN undervisere har nogensinde sagt at vi skal kigge der. Det er 
udelukkende studievejledere der linker til den. 

Der er brug for en fælles IT-løsning for i hvert fald alle fag indenfor [hovedområde nævnt ved navn]. 
Derudover kommer karakterer fra skriftlige eksamener ofte ud EFTER den deadline, administrationen selv 
har sat. 

Der er dir mange organer der sidder forskellige steder og ikke ved hvad de andre laver. Tit overlapper deres 
funktioner, eller sådan kan det virke, og det kan være besværligt at finde ud af hvem man skal henvende sig 
til. 

Der er efterhånden RIGTIG MANGE muligheder for at kommunikere til de studerende og alligevel benytter 
man sig af sidste sekunds mail eller papiropslag!? rundt omkring på de berørte institutter jf. i forbindelse 
med flytningen af [institut nævnt ved navn]. Seriøst STRAM OP! 

Der er en del punkter, omend jeg ikke er sikker på om de knytter sig til dette helt præcist. Først og 
fremmest er jeg mildest talt uforstående over for brugen af blackboard. Jeg kan godt forstå behovet for en 
ny portal for de studerende hvor der kan kommunikeres på tværs af årgange mm., men det er en ekstremt 
uintuitiv(læs: det er IKKE intuitivt opbygget). Desuden er der (så vidt jeg ved) ikke mulighed for at få en e-
mail notifikation når der har været beskeder på blackboard, hvilket vil være at foretrække. Udover (og 
dette er ikke min personlige erfaring, men hvad jeg har hørt), så virker det underligt at forskellige 
fakulteter/studier benytter sig af forskellige platforme og hvis man er tværfaglig tvinges til at bruge dem 
alle sammen på en gang. Her tænker jeg især på udvekslingsstuderende som skal vænne sig til at bruge 
firstclass, Aula, selvbetjening og blackboard. Det er tidskrævende og overvældende at skulle sætte sig ind i 
dette, især hvis man kun skal være her for et enkelt semester. 

Der er en generel følelse af at man ikke ved hvorfor man håndhæver de regler man gør eller hvorfor 
beslutninger træffes.  
 
Der er for meget top-down fra ledelse og for lidt bottom-up indflydelse fra studerende og medarbejdere. 

Der er enormt dårlig stemning internt blandt både medarbejdere og studerende, der er mangelfuld 
information og noget der nærmer sig til had til ledelsen på AU, det virker som om alle modarbejder 
hinanden. 

Der er enormt ringe kommunikation fra universitetsledelsen til de studerende og ansatte på de enkelte 
institutter/studier, navnligt i forbindelse med fup, hvor forvirringen ingen ende ville tage.  
 
Der er en udbredt opfattelse blandt de studerende og medarbejdere, at uni ledelsen og navnligt 
universitetet bestyrelse eksistere i sin egen lille bobbel uden at have noget indblik i hvad der foregår på det 
enkelte studie, og derfor måske også fejlvurdere forskellige behov og træffer uhensigtsmæssige 
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beslutninger. Store dele af universitetets bestyrelse har paradoksalt nok ikke et godt kendskab til 
universitet, og hvad det vil sige at studere og forske, hvilket betyder at der også eksistere et internt 
kommunikations problem 'nedefra og op'. 

Der er for dårlig kommunikation fra dem der står for studiet i områderne: praktik, valgfag og forskellige 
deadlines.  
 
Praktik: Dårlig information om deadlines og indhold af praktikrapport samt fokusrapport. I det forældede 
dokument vi fik [studie nævnt ved navn], var der fejl, der manglede et bilag der blev henvist til og generelt 
dårligt beskrevet. 
 
valgfag: Se min tidligere kommentar om manglende information om muligheden for at tage et essentielt 
fag. 
 
deadlines: generelt er der dårlig info om hvornår tingene sker. Eksempler: aflevering af praktikrapport, 
seneste valg af eget bachelor projekt og info møde om [uddannelser nævnt ved navn] (vi fandt ud af det 
ved et tilfælde på samme dag det blev afholdt). 

Der er for meget overordnet og branding kommunikation. 
 
Der mangler lokal god kommunikation. 
 
Et større engagement i at kommunikere om, hvordan man får indflydelse som studerende. 

Der er for stort "hul" i den interne kommunikation mellem enkelte undervisere og AU, underviserne 
imellem, studieadministrationen, studieledere osv. Som studerende er det ofte nødvendigt med klare linier, 
som kan efterleves. Det er desværre ikke det jeg oplever. 

Der er generelt for lidt intern kommunikation på alle niveauer. 

Der er helt klart et behov for en gennemgang af administrationens kommunikation med de studerende.  
For mange er administrationen på et højere niveau ikke særligt relevant, men som nævnt tidligere, er der 
en generel dårlig kommunikation i det daglige.  
Har man spørgsmål ved man ikke hvem man skal kontakte, hvem der ved hvad, eller hvem der kan hjælpe. 
Når man endeligt komme igennem til en der kan hjælpe, støder man på et system der er så rigidt at man 
simpelthen må give op.  
Flere professorer ved endda ikke helt simple ting omkring f.eks. eksamen osv., hvilket jeg ser som et tegn 
på svag intern kommunikation også i den henseende.  
Det går stærkt udover eleverne, troværdigheden i underviserne, undervisningen, og administrationen, som 
man føler er en tyk gammel mand der gene vil spænde ben for en. 

Der er i almindelighed bare behov for at den information de studerende skal modtage, bliver for det første 
mere omfattende. Dernæst måtte det gerne centraliseres i videre omfang, således at de studerende ikke 
skal orienteres ud fra et dusin forskellige kommunikationskanaler, hvor de ikke har styr på halvdelen. 
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Der er ikke altid blevet givet information om deadline for eksamenstilmelding, dengang at den ikke var 
automatisk. I starten af min studietid manglede jeg introduktion til mit instituts interne hjemmeside for 
studerende. 

Der er ikke altid, at den interne kommunikation er særlig tydelig, og det er meget ovenfra og ned. 

Der er ikke en særlig god kommunikation fra AU ift. den fusion mellem AU og [institut nævnt ved navn] har 
lavet får år tilbage. 
Det virker til at AU vil og SKAL bestemme hvordan tingene skal gøres på AU. Problemet er bare at man ikke 
altid kan trække AUs arbejdsform ned over [studie nævnt ved navn], hvor man ofte har en lidt anden 
arbejdsgang. At man ikke kan sammenkøre AU og [institut nævnt ved navn] bedre, så man ikke står og skal 
beslutte ting på 10 min, da man ikke er informeret om at man skal tage stilling til et tilmeldingsproblem til 
kursuser på [institut nævnt ved navn]. 

Der er ikke nok information om, hvad der sker fremadrettet på au. Man er ikke en del af planerne og føler 
dig snarere som kunde end som studerende/medarbejder. 

Der er ikke styr på min specifikke studieretning 

Der er ikke særlig god kommunikation omkring, hvad der sker på universitet. - Specielt oplevet fra en 
tidligere [institut nævnt ved navn]-studerende. 
 
Jeg savner identitetsskabelse på nyoprettede afdelinger fx for [studerende fra specifik uddannelse nævnt 
ved navn] 

Der er ingen der er lydhør overfor de studerendes mening til hvordan deres studiemiljø skal være. AUs 
ledelsesstil bærer præg af markant topstyring 

Der er ingen der ved hvem man skal henvende sig til selv ved de mest simple spørgsmål. F.eks. Spørgsmål 
vedr. Valgfag. For det meste ender man med at blive omstillet igen og igen indtil man er tilbage ved 
udgangspunktet. Der er ikke nogen der tager ansvar. 

Der er ingen standardiseret løsning til at kommunikere internt på AU, det tætteste vi kommer er email. 
 
I min tid har jeg skulle bruge Aula, Firstclass, Pages, Google+, Facebook og meget andet for at deltage og 
kommunikere i undervisningen. 
 
Især var firstclass en frustrerende oplevelse. 
 
Udover det mangler jeg adgang til eksempelvis en lettilgængelig måde at se lokalebookning og andet på. 

Der er mangelfuld kommunikation mellem [institut nævnt ved navn] og det generelle AU. Lærer og 
vejledere har ikke styr på, hvad der er af muligheder for at følge kurser på andre institutter. 

Der er manglende kommunikation ift. hvilke seminarer, man kan vælge imellem. Disse kan først ses lige før 
den ti-dages periode, hvor man kan vælge mellem dem. Derudover er der dårlig information på kandidaten 
ang. hvilke fag, man kan tage som selvstudie. 
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Der er mangler i forhold til hvem der skal vide hvad og det går lang tid før de studerende får noget at vide - 
f.eks. i skal starte på en ny studieordning 

Der er meget dårlig information til de studerende omkring hvad der sker. Det er alt fra hvornår der er 
eksamener til hvor der skal afleveres og hvor man kan finde information om diverse ting. Selv hjemmesiden 
er der ingen studerende der kan finde ud af. Der er alt for mange undersider under den primære side. Det 
der er lettest at finde er information til kommende studerende, egentlig meget relevant, men trods alt er 
det fedt hvis de nuværende studerende kan finde den information de søger. Oftest bruger folk google til at 
finde frem til den rigtige side. 

Der er ofte ikke givet samme informationer vedr. f.eks. opgaver, undervisere imellem. På mit studie er 
praksis- og teoriundervisere (tilknyttet samme fag) som oftest uenige/uvidende om/i hinandens krav til de 
studerende. 

Der er ofte manglende kommunikation mellem de forskellige professorer imellem og til 
studieadministrationen, hvorfor vi ofte oplever sidste-øjebliks ændringer eller manglende forståelse over 
for vigtigheden af de forskellige fag. 

Der er ofte problemer med intern kommunikation i forhold til eksamen 
Ekstern kommunikation: Der er ofte tvetydigheder på studieportalen og til forelæsere 

Der er så dårlig intern kommunikation, at der ind imellem henvises til enheder, der ikke længere findes. 

der er tydeligvis ikke nok kommunikation mellem de forskellige institutter og forelæsere generelt! 
Der mangler nogle overordnede retningslinjer vi som studerende kan forholde os til! 
 
eksempelvis er det i forbindelse med seminaropgaver og bachelorafhandlinger, nærmest umuligt at vide 
hvad man skal gøre og ikke gøre, da man skal kunne læse vejleders tanker, da der ingen overordnede 
retningslinjer er. Og ikke engang en ordentlig forklaring på hvilke formalia der skal anvendes. det er da ret 
simpelt at blive enige om! 

Der findes endnu ikke et medie til velfungerende intern kommunikation, hvorfor medier som Facebook er 
blevet taget i brug, f.eks. af de fleste studievejledere. Da der både bruges First Class og AULA alt efter 
hvilket fakultet man er fra kan der opstå kommunikationsbrister hvis man har undervisning der går på 
tværs af fakulteter og faginstitutioner. Jeg har personlig erfaring med at vores underviser ikke kunne 
komme i direkte kontakt med os, hans studerende, fordi han ikke kunne få adgang til First Class som er det 
medie mit nuværende fakultet har valgt at anvende. 
Før omlægningen havde mit BA institut desuden en såkaldt opslagstavle til at slå beskeder op på til alle 
studerende. Det er ikke min erfaring at et lige så velfungerende alternativ er blevet opfundet, hvorfor flere 
beskeder kan gå tabt. 

Der findes fag som er relevante for alle eksempelvis: Retorik, sproglige fag og andet 
personlighedsoptimerende - gør dem venligst tilgængelige for alle (valgfag. 

Der for det meste ikke klare linjer, hvis der bliver taget initiativ til et projekt eller arrangement med 
relevans til studiemiljø. Man risikerer at blive sendt frem tilbage mellem VIP'er, administration og emails. 
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Dette fremstår i mine øjne som et klart signal om, at der er et problem ved de forskellige administrative 
niveauer, samt en mangel på kommunikation mellem disse. Det er som om, at der i teorien er tale om et 
bureaukrati i administrationen som er fladt i forhold til ansvarsuddeling, men hvis der skal realiseres noget, 
så er det i en top-down proces , hvor man som studerende bliver nødt til at lave en langvarig og trættende 
klatring op af hierarkiet. Reelt har jeg intet forslag til hvordan bedst at kunne forbedre dette, da jeg 
udmærket forstår at bureaukratiet er til for at drage folk til ansvar og effektivisere styringsprocessen. Men - 
det ville hjælpe hvis man den generelle ledelse/administration have et mere varieret syn på, hvad vi 
studerende er for en størrelse i stedet for at generalisere ud fra dem som gør sig mest negativt bemærket 
og ikke kan leve op til ansvaret. Det er med dette i tankerne at jeg mener den nuværende ledelse burde 
tage mere ansvar for at lave en effektiv kommunikationsvej gennem administration til de studerende. I 
stedet for at agerer som den opdragende forældre og lave regler når et problem opstår(med 
administrationen som værktøj til at lave papirtilladelser, kontrakter, reguleringer og andet papirnusseri), så 
undersøg hvordan de reelle omstændigheder der skabte fundamentet for problemet opstod. 

Der har været forvirring og svært at finde rundt i udmeldinger officielt og fra undervisere, b.la. mht. 
vejledning forhold vedr. eksamen. 

Der har været seriøse problemer i de seneste par år med at kommunikere div. ændringer/ændringsforslag 
og høringsfrister for samme ud til alle. Når studielederen (e.l.) ikke får beskeden kommer den ikke ud til 
lektorer og studerende, som dermed mister muligheden for at blive hørt. Der har været eks. hvor 
informationen ikke er nået ud under en uge før høringsfristen for den pågældende ændring (som ikke var 
en lille ting). Det er på ingen måde tilstrækkelig tid til at arrangere, indkalde og afholde et internt 
høringsmøde, og formulere et høringssvar som kan blive sendt retur tidsnok. Man får for alvor følelsen af at 
den øverste ledelse forsøge at holde folk i det uvisse indtil det er for sent. Det er ikke okay og pisse dårlig 
virksomheds praksis. 
Når det er sagt, har vi på studie-niveau en god intern kommunikation. 

Der kan af og til være informationsasymmetrier i en grad, der ikke er hensigtsmæssig. 

Der kan ofte herske stor tvivl omkring hvilke instanser der er ansvarlige for hvilke opgaver. Derfor er det 
min oplevelse, at kvaliteten af den interne kommunikation kunne højnes. 

Der kan være problemer med lokalebookninger, undervisningsoverlap osv. 

Der kommer ikke nok information. Og når der endelig kommer information, så kommer den som regel ikke 
rettidigt. 

Der kommer sjældent relevant information, og når der gør kommer det i så store mængder at det er svært 
at holde styr på. Det er derudover ofte svært at finde informationen uden at skulle igennem mange 
forskellige sider. Dybest set burde det kunne gøres mere enkelt og strømlignet 

Der kommunikeres altid indirekte. Beslutningerne, der er truffet, er truffet uden inddragelse af relevante 
interesser. Når en beslutning kommunikeres, foregår dette nærmest som et PR-fremstød for en 
gennemført politik og ikke en reel forklaring. 
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Der kommunikeres ekstremt dårligt ud vedrørende retningerne og visionerne for universitetet. Der har 
f.eks. lige været en historisk stor fyringsrunde - som af gode grunde skaber uro på universitetet. Har ikke 
hørt eller set noget fra universitetets side (andet end vejledere). 
Ligeledes har man oplevet at der mindre end 24 timer i forvejen kommunikeres ud omkring at forplejning 
på et kursus er sparet væk! En information som ikke engang nåede ud til kursisterne! 

Der mangler et generelt system hvor instanserne på AU kommunikerer med hinanden. Det nytter ikke 
noget at hvert institut kører tingene så forskelligt fra hinanden, og hvor det er besværligt at have 
samarbejde. 

Der mangler i den grad intern kommunikation på AU. Ofte støder man på at der ikke er blevet informeret 
om vigtige ting, og når man så påpeger det, er det altid en andens ansvarsområde og dette ofte ud i tredje 
og fjerde led i henvendelsen. 

Der mangler i den grad valgfag (!!) og generelle muligheder for at tage fag på tværs af institutter og studier! 
Dertil kommer at de studerende kun bliver godt informeret om deres muligheder, hvis de spørger 
studieadministrationen eller studievejlederne, der oveni købet sjældent ved, hvad der kan lade sig gøre 
eller, hvad der er rigtigt/forkert i en given situation. 

Der skal være bedre intern kommunikation på AU så det er nemmere for de studerende at blive flyttet på 
tværs af studier og så fag som undervises med andre studier er bedre koordineret. 

Der skal være bedre kommunikation mellem de forskellige institutter så man ikke selv skal løbe mellem 
institutterne for at få fx eksamensdatoer til at passe 

Der skal være mere fokus på hvordan vi kommunikere mellem administrative organer og også hvordan de 
kommunikere til studerende og VIP'er. Ledelsen bør også kigge på hvordan de får kommunikeret deres 
beslutninger og tiltag ud så både studerende og andre klart kan forstå hvad deres hensigt er! Drop den 
strenge pr. Strategi det er fjollet og gør folk trætte af besværet 

der skal være mere sammenhæng mellem den information man får forskellige steder fra. 

Der synes indenfor [studie nævnt ved navn] at være mangel på kommunikation mellem de forskellige fag, 
samt kommunikation mellem forskellige studier. 
F.eks. Ved nogle vores forelæsere såvel som undervisere ikke, hvordan vores gældende studieordning ser 
ud, og de er derfor ikke klar over, hvilke fag vi har haft og ikke haft - Ergo er deres forventninger til vores 
niveau ofte i uoverensstemmelse med virkeligheden, og meget tid går til spilde med at gennemgå teori som 
vi har haft. De kan også møde op til en forelæsning uden at gennemgå noget bagvedliggende teori til det 
pågældende emne, fordi de tror vi har haft det fag (hvilket da ikke er tilfældet). Et eksempel er, at vi har 
haft en forelæser, som troede vi [semester nr. nævnt ved navn] havde haft [fag nævnt ved navn] [fag på 
senere semester nr. nævnt ved navn], men ikke havde haft [fag nævnt ved navn] [fag på tidligere semester 
nr. nævnt ved navn] og powerpoints og teori var derfor et klart mismatch ift. Niveau vi havde i den 
gældende situation. 
 
Desuden ses der mangel på kommunikation, når skemaer lægges, da man nærmest kører efter et først til 
mølle princip. 
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F.eks. Har vi på pågældende semester haft fire hultimer tre dage om ugen, hvilket er højst sandsynligt er 
sket, fordi de har booket lokaler for sent.  
Desuden har jeg på 1. Og 2. Semester oplevet enten at møde op til et dobbeltbooket lokale, samt en dag og 
stå udenfor et lokale (som på papiret skulle bruges til vores holdundervisning) hvor der var eksamen - Vel 
og mærket uden vores underviser eller vi studerende havde fået besked om denne aflysning, som burde 
være fundet sted. 

Der synes nogle gange at være forvirring om, hvor man skal meddele ting/sende informationer ud, hvilket 
fører til en til tider mærkelig blanding af kommunikation på hjemmesiden, aula og emails. En mere 
konsekvent brug af kommunikationsvej vil være at foretrække, så man er sikker på, at man ikke går glip af 
vigtig information. 

Der træffes mange beslutninger, som de færreste studerende har adgang til at blive informerede om. Jeg 
får som regel kun informationerne fordi jeg kender flere som sidder i de forskellige råd og er nær bekendt 
med et af universitetsbestyrelsens medlemmer. De fleste andre studerende på mit studie aner ikke engang 
at der skal spares ca. 200 mio. 

Der var en utrolig dårlig kommunikation ud til studenterforeningerne da omlægningen af mails blev 
vedtaget, som også resulterede i at vi blandt andet følte os tvunget væk fra en au mail, da de alternativer vi 
fik stillet til rådighed ikke var tilstrækkelige. Det var som om vi blev glemt i den proces. 

Det er et problem at der informeres om, hvordan man får godkendt fag på andre uddannelser på 
[hovedområde nævnt ved navn] eller AU efter at fristen er overskredet. 

det er for dårligt at mit fakultet ikke kan informere om eksamener 2 uger før eksamens perioden. 

Det er for ofte at undervisere ikke bliver informeret tilstrækkeligt om ting. 

Det er frustrerende, at man skal give de samme oplysninger til forskellige instanser inden for samme 
universitet. SU-kontoret kommunikerer f.eks. tilsyneladende ikke med nogen af de andre instanser. 

Det er gentagende gange været et problem med ansvarsfralæggelse overfor de opgaver og 
ansvarsområder, som tilsyneladende ikke virker definerede eller tildelt. Man kan virkelig komme langt 
rundt i omstilling fra den ene til den anden til den tredje. Det er simpelthen for dumt. 

Det er helt håbløst en måned inden eksamensperioden starter, at udsende en mail til de studerende, hvori 
det fremgår at de fleste eksaminer allerede fra den kommende eksamensperiode skal overgå til et nyt 
elektronisk eksamenssystem. Der er ingen som har hørt om systemet før, der er ingen der vidste at det 
skulle komme nu, der er ingen som vejleder i hvordan systemet skal bruges. Ligeledes er der ingen som kan 
meddele præcis hvilke eksaminer der skal afvikles herigennem. 
Det er håbløst dårlig kommunikation at indføre noget nyt så sent, og uden at der gives anden vejledning 
end et link på Blackboard .. 

Det er helt tydeligt, at vores undervisere ikke aner, hvad der besluttes højere oppe, og er lige så skrup 
forvirrede som vi er. 

Det er ikke altid lige gennemskueligt, hvor man skal gå hen for at finde relevante informationer 
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Det er ikke altid medarbejdere ved hvad andre laver (som man ellers forventer de burde vide), men de har 
ikke fået oplyst vigtig info 

Det er ikke klart for studerende hvor de kan søge information om hvad. AU's hjemmeside er rodet og det er 
svært at finde det man leder efter.  
Blackboard er ikke optimalt, da nyheder gemmes og det ikke er alle der bruger/vil bruge det. 
 
Underviserne er ikke altid gode til at kommunikere med hinanden og studieadministrationen og der 
opleves derfor store huller i kommunikationen. 

Det er ikke til at finde ud af hvem man skal kontakte om ting. Hvis man skal have et kursus på et andet 
studie svarer forelæser hverken på mail eller opkald, sekretæren ved ikke hvem man skal ringe til, og 
generelt ved folk ikke noget hinanden, eller de fag der udbydes. 

Det er ineffektivt og fejlbehæftet at man skal logge ind med så mange forskellige adgangskoder og 
brugernavne på forskellige portaler (selvbetjeningen, aula, stads, firstclass, blackboard) for ikke at gå glip af 
vigtig information. Det er uhensigtsmæssigt at underviseren ikke automatisk har kontaktoplysninger på os 
studerende, fx mail, fordi det gør kommunikationen omkring kurser (særlig omkring opstart) ret umulig. 
Særligt hvis der er tale om eksterne undervisere der ikke i forvejen er oprettet i AU's systemer. 

Det er ingen intern kommunikation mellem studievejledning, [hovedområde nævnt ved navn] study abroad 
og international office. De ved ikke selv hvem som har ansvar for at hjælpe studenter som vil på udveksling. 
Dog er de meget venlige. 

Det er mangel på kommunikation på tværs - også internt på fakulteterne. Jeg har f.eks. lige været til 
informationsmøde om profilfag - der var mange fra studiet der ikke kom, fordi de slet ikke havde hørt om 
det. 

Det er meget begrænset med information til studerende. Overrasker mig at vi overhovedet har et 
administrativt område kaldet "intern kommunikation", man hører aldrig fra dem. 

det er meget langsomt og besværligt at få information ud af. informationer kommer mere ud af at nogen 
har hørt at sådan og sådan også tror man tingen er på den måde. det er svært at få den rette information 
om hvordan tingen funger og hvem man skal kontakte, man bliver mange gange kaste rundt til forskellige 
kontor og personer. Man bør lave et system hvor man kan søge og så finde lige den person der har med det 
at gøre med telefon nr. og/eller mail adresse. 

Det er meget lidt der blive send ud om ændring er ting som har betydning for en. Fx efter sommerferien 
møder man op og får at vide at de har ændre de flest Ob. kursuser på ens studie, efter man for 4 måneder 
siden sag jeg et rimelige fast program.  
Det kunne også være sjov bare at få lidt info om fx ombygninger så man ved hvornår de begynder og slutter 
samt hvad det laver ens lab/kontor om til.  
Kunne også være fin at man vist i den forbindelse hvor man bliver flytte hen og hvad overvejelser der har 
være i den forbindelse. 
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Det er meget lidt information man får som studerende - man er i høj grad nødt til at hjælpe sig selv. Hvilket 
naturligvis også er en god ting...men når man så skal "hjælpe sig selv" på flere forskellige sider, med hver 
sine koder er det ikke hensigtsmæssigt! Hjemmesiderne og systemerne er alt for komplicerede at navigere 
rundt i, hvilket resulterer i at de studerende spørger underviserne om lavpraktiske ting - som tydeligvis 
irriterer underviserne...og får de studerende til at føle sig frustrerede og dumme....ikke just et godt 
udgangspunkt:-) 

Det er meget svært at finde den rette person man skal henvende sig til for at få svar på interne spørgsmål 
på studiet.  
Hvis en sekretær ikke ved hvem man skal henvende sig til kan man ende med at blive sendt rundt i hele 
sekretariatet før man et par uger senere får svar på sin mail. 

Det er min opfattelse, at der for studerende såvel som ansatte kommer mange beslutninger fra oven, der 
har øjebliklig virkning. Det gælder blandt andet indførelse af digitale eksaminer, hvor man på [institut 
nævnt ved navn] har fået oplysninger om hvilke fag, der bliver digitaliseret alt for sent  (3 uger før eksamen 
potentielt kunne ligge). Derudover er der store problemer med eksamensplanlægningen. Dels hele 
planlægningstimingen. Men det der lægger sig op af intern kommunikation er offentliggørelse på 
timetables af eksamensdatoer inden de er godkendte af forelæserne - resultat: Mange frustrerede 
studerende. 
Frustration blandt os som studerende fremkommer også, når dem der står for eksamensplanlægningen for 
[uddannelse nævnt ved navn] uden varsel frigiver valg af eksamensdatoer, der er blevet flyttet, fordi der 
ellers ville være sammenfaldende eksamensdatoer. Det burde være varselet, så de studerende der har 
store aktier i et få en bestemt dato har mulighed for at få det, fremfor at det er dem, der tilfældigvis sidder 
på nettet, når de bliver frigivet.  
Derudover er det utilfredsstillende at svaret fra eksamensplanlægningen til studerende, der har en 3-timers 
eksamen oveni en flerdages eksamen ikke er noget de ser et problem i. 

Det er min opfattelse, dels som studerende og dels som tidligere medarbejder i AU administrationen, at der 
generelt er dårlig kommunikation omkring beslutninger på AU - begrundelser m.v. er sjældne. 
Herudover synes jeg sjældent man ser noget til AU kommunikation i det daglige (hvad laver de egentlig?) 

Det er min oplevelse at den generelle udvikling at der er brugt mange ressourcer på at få en central 
administration frem for lokal administration. Det er også min oplevelse at denne indsats har gjort 
administrationen mindre effektiv på mange områder 

Det er min oplevelse, at holdundervisere og forelæsere ikke altid er enige om forskellige bedømmelser og 
anvendelsesområder på [uddannelse nævnt ved navn]. Desuden oplever jeg, at timer dobbelt bookes på 
tværs af fagene. 

Det er mit indtryk, at beskeder flyver fra afdeling til afdeling til afdeling, hvorfor den studerende har mange 
forskellige kontaktpunkter. 

Det er nogle gange meget forvirrende at vide, hvem der er ansvarligt for tingene. Går man til en, som man 
har fået at vide at de ved om sagen, viser det sig, at dette ikke er tilfælde og man bliver sendt til en anden 
der sender en videre igen. Det er meget frustrerende at de ikke indbyrdes kan finde ud af, hvem der er 
ansvarligt for tingene 
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Det er nærmest umuligt at få nogen til at svare på noget.... Eller i det mindste finde ud af, hvem der 
kan/bør svare. Man bliver sendt rundt mellem alle mulige folk, lokaler og bygninger. Desuden er det helt 
tosset at der er nogen der bruger aula og nogen der bruger firstclass og nogen der bruger noget tredje - og 
ingen af platformene fungerer optimalt! 

Det er ofte at folk er forvirrede fordi at det kun er nogle der får alle oplysningerne og derfor kan man ikke 
som studerende regne med ret meget. 

Det er ofte utrolig svært at gennemskue, hvem man skal have fat på, når man fx har brug for svar i 
forbindelse med udlandsophold - ofte bliver man kastebold mellem forskellige personer, der ikke kender 
svaret.  
 
Når man endelig har et svar, bliver man derfor usikker på, om det nu "gælder", når der fx skal søges merit.  
 
Jeg har selv prøvet netop dette i forbindelse med et udlandsophold. Efter at være blevet henvist til 
adskillige personer, som ikke havde svar på mit spørgsmål, fik jeg langt om længe et svar. Det svar jeg fik, 
var bare ikke gyldigt - og jeg var derfor tæt på ikke at få min meritoverførsel. 

det er svært at finde de svar jeg søger digitalt, hvilket ofte bliver mere forvirrende i kraft af forskellige svar 
eller manglende viden omkring grundlæggende viden omkring studiet og dets rammer. 

Det er svært at finde ud af hvor og hvornår informationer bliver offentliggjort og i hvilket forum 
(Blackboard, Mit.au, Stads) og der er ofte meget korte frister på div. tilmeldinger. Det ville være rart med et 
mere samlet forum. 

Det er svært at få kontakt til rette vedkommende når studiet kontaktes. Måske manglende kendskab og 
kommunikation mellem [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] og Århus. 

Det er svært at vide hvem man skal kontakte for at få specifikke informationer, og det er ikke altid nogen 
der ved hvem man skal snakke med. 

Det er svært, som studerende at være opdateret om hvilke ting der sker på AU. Det opleves først og 
fremmest mangelfuldt generelt på de studerendes fag-/studieportaler.  
Dernæst opleves en stærk censur på hvilke informationer der kommer ud på portalerne, samt at 
nyheder/informationer ikke giver en neutral billede, men vinkles til fordel for universitetsledelsen. 
 
Der ønskes ikke et bombardement af informationer, men dog øget informationsdækning på de studerendes 
portaler, som er RELEVANT for de studerende. 
 
Såfremt der ansættes studentermedarbejder i kommunikationen, kunne man forhåbentlig få mere 
relevante nyheder og informationer, som så MÅLRETTES de studerende. 

det er så besværligt at få lov til at tage fag på andre dele selv hvis det er inden for [hovedområde nævnt 
ved navn] burde ikke kunne passe at det skal være noget der tager en hel uge med at ringe og sende mails 
til folk der bare sender en videre 
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Det er til tider svært at finde rette medarbejdere, når man har problemer. Som regel udløser en 
henvendelse en "kasten-rundt-mellem-kontor" uden lige. 
Endvidere bliver det som regel ikke kommunikeret ud, hvis der er konkrete problemer fx i forhold til 
undervisningstilmelding, hvortil det ender med at være den studerendes opgave at sende information 
videre til ens medstuderende. 

Det er tydeligt at mærke på underviserne, at de er meget frustrerede over den måde, som AU har 
håndteret sammenlægningen mellem AU og [institut nævnt ved navn]. Det har betydet rigtig meget for 
undervisningen for os studerende, og det har været svært at finde hoved og hale i tingene. 

Det er typisk at blive sendt frem og tilbage mellem forskellige mennesker og dele af AU's administration, 
når man leder efter svar på et spørgsmål. Det har jeg og mange af mine medstuderende prøvet i forskellige 
situationer (ikke hver gang, men det sker relativt jævnligt). 

Det er utrolig tidskrævende at skabe en forbindelse i mellem mit eget studie [studie nævnt ved navn] og 
[studie nævnt ved navn], når der søges om ex gæstefag. Langsommelig proces med mange forskellige led 
undervejs 

Det forekommer mig, at AU's administration ikke kommunikerer optimalt internt. F.eks. har jeg flere gange 
oplevet at kommunikation Studienævnet og eksamensadministrationen imellem er glippet fuldstændig, 
med besvær, samt modvillighed mod min efterfølgende henvendelse og direkte uvenlighed til følge 

Det fremstår tit som om der er stor uenighed om nogle ting mellem fx universitetsledelse og ansatte, 
hvilket kan være legitimt nok, men også som om folk ikke bliver orienteret eller får alle informationer til 
rette tid. 

Det fungerer generelt dårligt. Jeg kender ikke nogen der kan navigere sikkert på alle de tilknyttede 
hjemmesider og funktioner. Au.dk er forvirrende. 

Det fungerer ikke særligt godt på Blackboard, hvor strukturen er rodet.. 

Det fungerer SLET ikke. under al kritik på nogle områder. Det er svært at finde ud af hvad der skal gøres, 
hvornår og hvordan. Læser [uddannelse nævnt ved navn], og man løber mod en mur, når man skal 
undersøge hvordan ting fungerer. Virker totalt som et overset studie der bare løber efter de informationer 
der gives til større studier 

Det føles ikke som om, at underviserne ved nok om nye ændringer på AU og generelt, hvad der skal ske 
med [hovedområde nævnt ved navn] eller AU fremad. De føles lige så "fanget" som de studerende gør i 
denne sammenlægning. 

Det har flere gange været en mindre katastrofe med manglende kommunikation ml. studieledelse og 
studieadm. fx med konsekvenser af revideret studieordning, modsatrettede beskeder ang. eksamensform, 
deadlines mv. Jeg har oplevet selv at skulle opsøge afleveringsfrist på mail, hvorefter fristen blev rykket 2 
måneder frem uden jeg fik besked. Det er helt urimelige vilkår og handler om ringe ledelse, ringe 
kommunikation ml. adm. og de involverede på studiet (fx undervisere og studieleder). Jeg beklager meget 
at [institut nævnt ved navn] ikke får lov til at være den selvstændige enhed, det er qua fagområder og 
kultur, og at AU vil 'lege' stor på denne facon. 
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Det har været svært at få klare svar om forskellige ting på mit studie, f.eks.: hvornår skal jeg op til 
eksamen? hvorfor er der ikke en eksamensplan en uge før vi skal op? osv. 

Det kan nok ikke komme som en overraskelse.  
Den fysiske afstand skabt efter DFU har besværliggjort mange ting, der burde kunne organiseres relativt 
nemt. 

Det kan ofte være meget svært at finde "den rigtige" kontaktperson. Man kan opleve at blive sendt rundt i 
ring, når man forsøger at finde svar på interne efterspørgsler. 
 
Det skal generelt være lettere at finde de folk der kan træffe beslutninger. 

Det kan være rigtig svært at finde fx referater, indvendige kort, hvem der rent faktisk behandler 
ansøgningerne gennem Studiecenter [hovedområde nævnt ved navn]. Derudover er kursuskataloget ofte 
decideret fejlbehæftet, og jeg hører at de aldrig vil rette de fejl der er. Især på [uddannelse nævnt ved 
navn] har vi også det problem at den engelske oversættelse af studieordningen ikke bliver opdateret når 
den danske bliver, hvilket faktisk giver nogle ret alvorlige fejl. 

Det kunne gøres meget bedre 

Det lader ikke til, at de forskellige undervisere ved, hvornår vi har eksaminer i andre fag, end deres eget. På 
første semester af kandidaten var der f.eks. lagt op til en 'studie-dag' midt i en uge-eksamen. 

Det lader ikke til, at det er muligt for de forskellige fakulteter at kommunikere med hinanden. Mit studie 
hører til både [hovedområde nævnt ved navn] og [hovedområde nævnt ved navn], men kommunikationen 
imellem de to fakulteter er meget ringe. Fx planlægges der hyppigt undervisningstimer oven i hinanden. 

Det opleves ofte som om de forskellige medarbejdere gør mere ud af at modarbejde hinanden end 
samarbejde. Ofte opleves også modvillighed for at hjælpe en studerende videre til rette medarbejder. 
Har bl.a. oplevet følgende autosvar  "ss er på ferie til d. xx. Send mailen igen efter denne dato". Det må 
forstås sådan at medarbejderen slette alle mails der er modtaget i vedkommendes ferie? 

Det sejler. Ingen opfattelse af fælles kerneværdier. Hvad vil i? 

Det sker meget ofte, at forelæsere udebliver, eller der dukker to op på en gang.  
Der er forskel på den information man får fra forskellige mennesker om fx eksamensforhold.  
Der er MEGET dårlig information omkring den nye studieordning som er indført på [uddannelse nævnt ved 
navn]. Dvs. man ved ikke helt hvad man går ind til før eksamen er overstået. 
Forelæsningsplaner bliver ændret på daglig basis og ikke i god tid nok. 

Det tager alt for lang tid at komme igennem den trædemølle af bureaukrati der dominere på AU, når man 
skal finde ud af noget eller fx skal bruge en underskrift eller afklaring på en forhåndsgodkendelse eller en 
eksamensklage. Det oplever jeg bl.a. skyldes dårlig kommunikation mellem forskellige personer, hvilket 
medfører alting tager 100 år og en sommer. 

Det tager utroligt lang tid at få svar efter en henvendelse er rettet førend beskeden, når til den rette, bliver 
behandlet og kommer tilbage med svar. 



 72 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Det undrer mig at det kan tage op til et halvt år, for at en studerende kan få sin karakter, men når 
studiekontoret har brug for noget fra den studerende, skal der i al hast, findes en løsning.  
Det kunne faktisk være rart at lige fra dag 1 på studiet og fremover bliver fortalt/husket om de vigtige 
datoer for aflevering af bachelor eller kandidatkontrakt. Ligeledes blive orienteret om proceduren når man 
skal lave sin bachelor eller speciale på en virksomhed, om samarbejdsaftaler, fortrolighedsaftaler, 
kontrakten og lignende. 

Det variere fra nogle områder af AU til andre om hvor lang tid i forvejen eksamens datoer bliver 
offentliggjort. Det må være muligt at få dem mere end en uge før 

Det ville fungere bedre med kun én kommunikationsplatform (på mit studie bruger vi f.eks. både firstclass 
og AULA). 
Desuden går AULA ned for ofte. 

Det ville være en kæmpe lettelse hvis IT-systemerne kunne kommunikere på tværs af fakulteterne, så 
skemaer, forelæsningsnoter og tilmeldinger til reeksaminer m.v. kunne gøres mere simpelt. 

Det virker ikke altid til, at der bliver snakket sammen på kryds og tværs. 

Det virker ikke som om de forskellige afdelinger kommunikerer med hinanden. 

Det virker ikke som om, at der er nogle former for kommunikation mellem de forskellige undervisere i 
fagene. Det sejler. Og det går ud over de studerende. Ligeledes er studieadministrationen ikke 
velinformeret omkring hvilke muligheder der er for de studerende, og giver derfor nogle gange forkerte 
oplysninger. 

Det virker ikke som om, at underviserne på de forskellige studier ved ret meget om hvad der foregår andre 
steder en hos dem selv - hvilket sådan set er forståeligt, men der er ikke meget hjælp at hente. Specielt 
mht. tilvalg, hvor man kommer i kontakt med andre studier, føles det som om man træder ind i et helt nyt 
univers, ikke blot en anden del af ét stort univers. 

Det virker ikke til at alle enheder på AU snakker godt sammen, især i forbindelse med flytning af 
undervisningstimer som følge af noget så forudsigeligt som kapsejlads. Også søgning af merit har skabt 
problemer på denne front. 

Det virker ikke til, at institutter mv. snakker sammen på tværs samt at kommunikationen til ledelsen er 
særlig god.  
 
Centraliseringen af ressourcer har ikke hjulpet på dette. 

Det virker ofte, som om den ene ikke ved, hvad den anden gør, og at ingen rigtigt ved, hvem der egentlig 
tager beslutningerne. På mit studium har vi flere gange oplevet af få tre forskellige svar, hvis vi har 
henvendt os til tre forskellige instanser, f.eks. omkring tilmelding af fag og ECTS-point. 

Det virker som om at forskellige enheder på universitetet ikke taler sammen.  det er muligt for studerende 
at blive tilmeldt fag og eksamen, på trods af betinget optagelse f.eks. dette må skyldes at eksamens 
kontoret ikke for nok information om den pågældende studerende. 
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Det virker som om de forskellige afdelinger slet ikke snakker sammen. Det gør det umuligt at gennemskue 
muligheder og begrænsninger. 

Det virker som om de forskellige enheder ikke er bundet sammen, og der kunne være bedre 
kommunikation mellem de forskellige lærer mm. 

Det virker som om der ikke snakkes sammen institutterne imellem, for man kan ende med at rende frem og 
tilbage hvis man skal snakke med folk fra to forskellige studier. 

Det virker som om, at den generelle kommunikation har haft problemer på AU. Når man har søgt 
oplysninger som studerende bliver man hele tiden henvist til andre mennesker, som igen henviser en 
videre. Ingen ved noget, eller også vil ingen tage ansvar for at vide noget. 

Det virker som om, at det er svært at placere ansvar for forskellige områder. Når man kontakter een, bliver 
man henvist til en, der igen henviser og som måske så sender en tilbage til start. Det er ikke sammenhæng 
mellem de svar de studerende får på samme spørgsmål, hvis de spørger forskellige personer. Fx omkring 
praktiske ting omkring tildeling af vejleder har været meget inkonsistens. Samtidigt kommunikeres ikke 
tydeligt, og der er ikke nogen klar kommunikationsprocedure for, hvad der informeres på mail, blackboard, 
gennem enkeltpersoners deling på facebook osv.  
 
En ting der er godt er, at jeg kun har oplevet venlig hjælpsomhed ved henvendelser, selvom selve 
kommunikationsgangen og viden om henvendelsesemnet kunne have behov for at blive øget. 

Det virker til en meget ineffektiv organisation. 

Det virker til, at der er uklare kommunikationsgange mellem ledelse, undervisere og studerende. Vi har 
oplevet, at undervisere har ændret i eksamensformen til faget og tilmelding til eksamen halvvejs igennem 
faget. Det virker heller ikke til, at underviserne snakker sammen om, hvad der er pensum i parallelle fag, så 
derfor opleves MANGE gentagelser af teori, cases mv. 

Det virker til, at holdundervisere og forelæsere i nogle tilfælde ikke snakker sammen, hvilket skaber 
forvirring om forventninger. 

Det virker umiddelbart som om, at den interne kommunikation på AU ikke fungerer optimalt. Der fra mit 
synspunkt et næsten uigennemskueligt bureaukratisk system at skulle gennemskue, når man vil få en 
besked frem til den rette. 

Dette er især i forbindelse med udveksling at jeg har fundet det et problem. Jeg har aldrig i mit liv prøvet 
noget så besværligt, som at anskaffe eb forhåndsgodkendelse. 

Dette ligger i forlængelse af kritikken af IC. Kommunikationen mellem studiecenteret, fagkoordinatorerne 
og IC er simpelthen for dårlig - man oplever gang på gang, at blive sendt i ring, hvilket er dybt frustrerende! 

Dette spørgeskema er kommunikation. Og det er godt. Men der foregår altså en del kommunikation via 
spørgeskema på AU... 
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Dårlig/langsom kommunikation mellem [institut nævnt ved navn] og AU, hvilket ofte ender med dårlig 
planlægning af undervisning samt flere eksamener på samme dag (sket flere gange). 

Efter at praktisk talt AL administration er blevet lagt sammen til store enheder, er der ingen der rigtig ved, 
hvem der har ansvaret for hvad, eller hvem de studerende skal rette henvendelse til. 

Efter de administrative omlægninger er det blevet vanskeligt at komme i direkte kontakt ansvarshavende 
personer. man henvises i stedet til studievejledning eller studiecenteret 

Efter min opfattelse er AU efterhånden blevet det man kan vælge at kalde Administraopolis. 
Administrationen generelt fylder mere og mere, og det er på bekostning af forskningen, VIP'erne og i sidste 
ende de studerende. Et eksempel er Ph.d.-planneren og pointsystemet for udgivelser. Der skal tjekkes og 
kontrolleres hele tiden, og det virker som om, at der nogle gange findes på nye tiltag, fordi alle de 
administrative medarbejdere skal have noget at give sig til. Den andel af økonomien, som er blevet brugt på 
administration og især på "Den Faglige Udviklingsproces" virker helt horribelt, og det er symptomatisk, at 
der nu skal spares på områder som ph.d.-stipendier. Det går altså ud over seriøse og ambitiøse studerende, 
som mig selv, der nu har overordentligt svært ved at få et stipendium. Os taber AU til andre universiteter. 

Efter omstrukturering er alle gode systemer blevet nedbrudt, intet fungerer og jeg føler mig fremmedgjort. 
Jeg anbefaler ikke AU. Det fungerede godt på [fakultet nævnt ved navn] før. 

Efter omstruktureringen/centraliseringen af AU er der større forvirring blandt de studerende, hvor svarene 
på ens spørgsmål er "længere væk". På mit studie er der dog god hjælp at finde hos både studielederen og 
studievejledningen. 

Eksamensplanlægning samt planlægning af hvornår fagene ligger (flere [studerende på specifik uddannelse 
nævnt ved navn] kom sidste semester ud for at fagene kolliderede) 

Eleverne skal have bedre medinddragelse i beslutninger som studiet træffer. Her tænker jeg specielt på 
besparelser. 

En fælles e-platform. Information om hvad der sker inden for det enkelte fakultet samt generelt på uni.  
mit.au.dk og studieportal fungerer ikke optimalt ift. at give den studerende et overblik over eget studie og 
uni. 

Er primært utilfreds med kommunikationen omkring sammenlægningen - synes generelt set informationen 
herom var for utilgængelig 

et bedre samlet system. 
Sker tit overlap af forskellige arrangementer. 

Et eksempel er vores eksamen i [fag nævnt ved navn] for et år siden, hvor vores klasse sidder til eksamen i 
to forskellige lokaler. Det ene lokale blive underrettet om at der er fejl i eksamenssættet, samt at de får 
ekstra tid til at lave eksamenssættet. Dette sker dog ikke lige i vores lokale, som lader til at 
studieadministrationen har "glemt". Vi får ingen ekstra tid og vi bruger meget unødvendig tid på at lave en 
opgave med en forkert opgavetekst. 
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Et godt eksempel på at den interne kommunikation fejler er når man ser i tv'et at skolen er lukket pga. 
bombetrussel. måske ville en mail være på sin plads. 
Endvidere bliver der talt meget om hvordan besparelser rammer os og nye måder at aflevere eksaminer på. 
igen er det kun rygter og vi hører intet for AU før det er vedtaget og vi kommer til at opleve det i praksis! 

Et mere gennemskueligt kommunikationssystem, hvor meddelelserne lettere når ud til den enkelte 
studerende. Det er ikke nok, at afgørelserne bliver meldt ud, begrundelser og baggrund for beslutningerne, 
der bliver truffet er også nødvendige. 

Et problem at man ikke kan få en samlet service fra kommunikation ved eksempelvis kommunikation til 
både studerende og medarbejdere, så det ikke er nødvendigt at have 2 fra kommunikation til at deltage i 
arbejdsgrupper og implementeringsgrupper hvor en kommunikationsplan skaber værdi.  
Derfor bør der være 1 business partner til kommunikation så må de koordinere internt 

Etableres en slags "Dialog forum" med undervisere /ledelse - en styrkelse af en større lydhørhed, synlighed, 
forståelse, og bedre tværfagligt samarbejde - dette forum evt. 1 - 2 gange i udd. 
 
At AU i løbet af uddannelsen tilbyder de studerende en "studierelevant samtale" - en form for mus 
samtale... 

F.eks. information om eksamen. Information om læseplaner. Man kan opleve at blive sendt rundt mellem 
en masse forskellige ansatte for at få besvaret et spørgsmål. Der lader til at være lidt forvirring om, hvem 
der har hvilke opgaver. 

FC - det er bare ikke godt nok. 
Find et andet styresystem eller få [uddannelser nævnt ved navn] eller IT til at bygge et. 

Firstclass kan virke rodet og uoverskuelig med alle dens konferencer, underkonferencer og under-
underkonferencer. AU har brug for et enklere program til den interne kommunikation. 

FirstClass som intranet er for længst uddateret, og implementeringen af Blackboard på mit primære studie 
er af flere gange blevet udskudt. 

Flere af mine medstuderende og jeg oplever at blive sendt rundt i systemet, både på telefonen og hvis man 
møder op. Jeg kender til tilfælde hvor studerende er sendt rundt i telefonkæder og er endt hos den samme 
medarbejder som man først ringede op, samt frustrerede studerende der ikke ved hvem de skal tale med 
fordi ingen kan give konkret information. 

Flere af spørgsmålene i spørgeskemaet spørger ind til, i hvilken grad jeg føler jeg bliver orienteret eller har 
medbestemmelse om beslutninger der bliver taget på mit studie. Da jeg ikke kan huske jeg er blevet 
informeret om nogen beslutninger eller lignende, så må der nødvendigvis være mangelfuld intern 
kommunikation mellem AU og de studerende. Den eneste kommunikation jeg som studerende får fra AU 
må være disse spørgeskemaer. 

Flere studerende bliver ofte fanget i AU's interne kaos fordi at flere af områderne ikke snakker sammen. Et 
fx er en studerende der igennem studienævnet fik dispensation til at tage et fag på summer school, men 
summer school afmeldte den studerende (uden at give besked) fordi de ikke kan se dispensationen. Dette 
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gjorde så at den studerende ikke kunne melde sig på summer school fordi fristen var overskredet og de fag 
han skulle bruge var optaget - alt fordi han ikke var blevet informeret om at han var blevet frameldt et fag 
han havde fået dispensation til at tage. Udover dette der er meget kritisabel, så er AU ikke særlig dygtig til 
at kommunikere ud hvorfor de laver forskellige tiltag for de studerende giver det oftest ikke mening og 
derfor kunne det måske hjælpe at få rationalet bag. 

For at få godkendelse til at tage et fag skal der udfyldes en studieplan som ikke anvendes til andet end at 
være en foreløbig plan for valgfag... 

For meget af den interne kommunikation virker efter min mening uvedkommende, irrelevant og 
propagandistisk. 

For mit studium ville det være relevant med mere samarbejde med det tidligere handelshøjskolen, som nu 
også er AU, men det virker ikke til, at samarbejdet er blevet mere, selvom de nu sidder i samme bygning 
som de professorer, der er tilknyttet mit studium. 

Fora konstruktionen på First Class er utilstrækkelig. Et enkelt forum [forum nævnt ved navn] for al 
kommunikation er uacceptabelt, da ligegyldig information såsom [specifikke eksempler nævnt], er placeret 
sammen med essentiel (til tider MEGET vigtig) information fra administrationen til de studerende. 
 
Der bør være et forum/mail system, kun for denne essentielle info. 

Forbedring af kommunikation til studerende om de valg der er blevet truffet i forbindelse med 
nedskæringer. Dvs. store nedskæringer i professorstab, og få i den administrative afd. 

Fordi der konstant bliver lavet om på kravene for skift til andet institut indenfor AU. 

Forelæsere og underviserer er ikke klar over hvornår de skal forelæse/undervise 

Forholdet imellem undervisere of ledelse bør være entydigt udadtil - især i tilfælde hvor der stilles 
spørgsmål til ansvarsområder 

fortæl og begrund valg der ændre studieformer 

Fra vores lærere kan vi tydeligt mærke at den interne kommunikation på AU sejler.  
Det er frygtelig at komme fra en velfungerende institution [nævnt ved navn] og blive smidt ind i hele AU, 
hvor der ikke lader til at være styr på [noget]. 

Fremdriftsreform og andre ændringer bliver kun udbredt fordi studerende selv tager ansvar for at holde 
infomøder 

Fremdriftsreformen har været et godt eksempel på, hvordan de studerende formelt har god mulighed for 
at blive hørt, men reelt ingen medinddragelse eller medbestemmelse har på implementeringen på AU. Den 
interne kommunikation har og er ikke optimal. Det er svært som studerende at informere sig om, hvilket 
beslutninger der tages, og hvem, der tager dem. 

Fællesmails til mailinglister bliver med tiden spam, som ikke gennemlæses. Derfor går information tabt. 
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føles som om at der ingen kommunikation foregår internt på AU. Jeg har op til flere omgange som 
sidefagsstuderende oplevet at blive kastet rundt fra person til person og blevet lovet det ene og det andet, 
men hvor der sjældent er kommet noget frugtbart ud af det. Jeg oplever at der på [uddannelse nævnt ved 
navn] bliver taget rigtigt godt om den enkelte og dennes vejledning, men lige så snart man bliver 
sidefagsstuderende står man med følelsen af at være alene i en jungle af valg og ting man skal tage stilling 
til, som man først for at vide man skulle tage stilling til, før det var for sent. 

Først og fremmest skal det lige understreges, at jeg generelt er yderst glad for at være studerende på 
Aarhus Universitet, og at det lyder med stolt tone, når jeg fortæller, at jeg studerer på netop dette 
Universitet. Dog har jeg nu to gange oplevet, at underviseres kommunikation ikke har fungeret optimalt 
efter sammenlægningen af Aarhus Universitet og [institut nævnt ved navn], hvorfor forelæsninger og 
holdundervisning ikke altid synkront har fulgt hinanden, og at forelæsningsindholdet - sågar - ikke har haft 
relevans for mig som [hovedområde nævnt ved navn]-studerende, hvilket, jeg synes, er direkte 
uacceptabelt. 

Få budskaberne ud om hvad der sker på uni - og ikke kun i Delfinen, men også i plakatform, hvor vi ser det 
:-) 

Generel kommunikation omkring forandringer på [uddannelse nævnt ved navn] må gerne formidles bedre 
overfor de studerende. "Vi aner tit ikke hvad der kommer til at ske næste semester?!" 

Generel oplysning til de studerende om ændringer på studiet og instituttet. 

Generelt alt for dårlig kommunikation med de studerende fra alle instanser på AU 

Generelt for dårlig kommunikation om alt og når det endelig kommer, er det i sidste øjeblik, så det er svært 
at nå at overskue /overveje diverse muligheder, samt planlægge efter det. 

Generelt har jeg den opfattelse, at der er ret stor forskel på formidlingen af information og også 
muligheden for medinddragelse alt efter om man studerer på [hovedområde nævnt ved navn] eller 
[hovedområde nævnt ved navn] fx. 

Generelt mener jeg der er for lidt kommunikation mellem ledelsen på studieretningen og de studerende. 
Der er ingen synlighed. Det kunne være ret med lidt diskussioner og forslag til ændringer ift. den 
uddannelse man er i gang med at tage. Da det ikke falder en studerende det naturligt ind at tage kontakt, 
vil det være fint hvis ledelsen mere proaktivt opsøgte de studerende. 

Generelt oplever jeg alt for tit, at vi får for sent besked omkring alt fra specialedatoer til arrangementer der 
holdes, til problemer med valgfag.. Ofte oplever jeg at vi er halvdelen af et hold der når at skrive, før de så 
forsøger sig med en fællesbesked.. Jeg ku godt bruge lidt mere rettidig omhu!!! 

Generelt virker det som om at der er et kæmpe kommunikations brist på universitetet, man kunne med 
fordel finjustere disse processer. 

Gerne mere information de forskellige organer imellem, så der er klare linjer i forhold til pensum, 
undervisning, eksamen, planlægning og lokalebooking 
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Grundet Blackboards struktur mener jeg at det er let at overse tilbud der kunne være relevante for mig. Fx 
relevante studiejob, relevante workshops/seminarer eller åbne forelæsninger. De enkelte announcements 
drukner ofte i mængden. 

Har flere gange oplevet, at planlægningskontoret ikke selv er klar over, hvor de studerende skal til eksamen 
på selve eksamensdagen. Desuden har jeg oplevet, at lokaler ikke har været booket i tide, således, at 
eksamen var nødt til at blive udskudt. I denne forbindelse er dette heller ikke blive kommunikeret ud til de 
studerende. Er i øjeblikket i gang med at søge internship på 3. semester (det er der mange der er i gang 
med). Hvordan kan det så være, at man får en deadline på valgfag 10. maj, hvor LANGT fra alle studerende 
har fået svar på internship? Totalt mangelfuld koordinering. Desuden, hvordan kan AU Career stå og 
fortælle om, hvor vigtigt et studiejob er, og planlægningskontoret derefter planlægger timer hver eneste 
dag i ugen? Jeg har endnu ikke hørt om et studierelevant job, hvor der er mulighed for at arbejde i 
weekenden. Igen mangelfuld koordination 

Har gennem det seneste år fået en lang stribe af dårlige oplevelser vedr. særligt studiemiljøets (læs her 
fredagsbarernes) vilkår på AU. Først et dekret fra dekanen om vagt uden begrundelse, efterfulgt at 
manglende regninger og opfølgning på denne vagt, som enten er der eller slet ikke. Oplevet voldsom 
fejlinformation vedr. de nye tiltag, samt manglende mulighed for at få sin mening hørt og medtaget i 
[hovedområde nævnt ved navn] administrationens møder, hvor ens tilstedeværelse mere er en 
tilbagevenden til kæft-trit-og-retning skolen anno 1890, fremfor den mere moderne tilgang med dialog 
mellem voksne mennesker. Administrationen har derudover gentagende gange formidlet en ting, for så 
kort efter at skifte mening, til trods for hvad der før er blevet lovet. Om det skyldes at den række kontorer 
der findes på [sted nævnt ved navn] ikke kan snakke sammen eller hvad der ellers kan ligge til grund for 
det, ved jeg ikke, men frustrationen over den behandling man som studerende på et universitet der ellers 
lovpriser "studiemiljøet og dets vigtighed" er helt klart tilstedeværende i en grad hvor det, at deltage aktivt 
for at forbedre studiemiljøet på ets studie mere er en stressfaktor og eksamensdistraherende, end noget 
andet - med det resultat til følge, at havde jeg nogen anelse om den behandling jeg skulle modtage som et 
voksent menneske af en så dårligt sammenhængende administration inden jeg meldte mig, så havde jeg 
helt ladet være. 

Har ofte indtryk af, at en simpel administrativ sag er lang tid under behandling, fordi den ofte bliver sendt 
rundt imellem de forskellige administrationer mange gange, inden den når personen der kan behandle 
sagen. 
 
Eksempelvis udlevering af kontornøgler på [sted nævnt ved navn]. Proceduren er at man går ind på et 
website, hvor man betaler 500 kroner. Her får man en kvittering, som man skal aflevere i informationen. 
Her får man så en kvittering på at man har en kvittering, og gerne må få en nøgle. Denne skal så bringes til 
portnerne, der i sidste ende kan udlevere denne. 
Synes det er lige rigeligt mange instanser man skal igennem. 

Har ofte oplevet at kommunikation har været tvetydig og uklar.  
 
AUs hjemmeside er rodet, uoverskuelig og upersonlig (oplagt at kommunikere mere relevant igennem 
institutsiderne). 
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Desuden savnes mere direkte kommunikation til folk (som fx egen mail i stedet for @post.au.dk). 

Har ofte oplevet fuldstændig mangel på kommunikation.  
Det kan have været noget så banalt som at skulle have et ansøgningsskema til nøglekort, og spørger man et 
sted aner de ikke hvor det kan lade sig gøre. Det viser sig så det er lidt nede af gangen.  
Det er for dårligt. 

Har ofte oplevet uvidenhed om forskellige interne anliggende, kaos i forbindelse med eksamensafleveringer 
fordi der i sidste øjeblik blev indført nye ordninger, fx afleveringer online. 

har oplevet at forelæsere kommer med modstridende informationer, da de er tilknyttet under afdelingen i 
[sted uden for Aarhus nævnt ved navn] også, som har andre retningslinjer. det er forvirrende. 

Har oplevet nærmest rivaliserende adfærd mellem de forskellige studiers administration i forbindelse med 
arrangering af sociale arrangementer. 

Har ved samtlige eksamener og undervisningstilmelding oplevet at skulle have kontakt til studienævn eller 
kontorpersonale for at kunne få de rette informationer og hvilke fag der kunne vælges, hvilken platform 
som undervisningen kommunikerede på (FC, Aula, Stads eller Facebook(!)) eller hvilke kriterier der skulle 
afgives karakter efter. Alt sammen på kandidatniv. 

Harmonisering af kommunikationskanaler er vigtigt for mig. Mellem Studenterhjemmesiden, mails fra 
studiesekretariatet, og meddelelser på Blackboard, er kommunikationen fragmenteret. 

Havde en oplevelse, hvor jeg ikke kunne gå til eksamen, da jeg ikke stod som indskrevet på kandidaten på 
[uddannelse nævnt ved navn]. Dette var på trods af, at jeg havde fulgt fag det pågældende semester. Det 
viste sig, at det var en kommunikationsfejl mellem studieadministrationen og Optagelsen hvilket 
resulterede i, at jeg ikke gik til nogen eksamener det semester. 

Hele organisationen virker meget diffus og det er ikke min oplevelse at de forskellige enheder indenfor AU 
formår at kommunikere ordentligt sammen  

Her tænker jeg på kommunikation mellem de forskellige institutter. Jeg har fag på [hovedområde nævnt 
ved navn] og [hovedområde nævnt ved navn], og jeg synes der kan være en underliggende stemning af, at 
[hovedområde nævnt ved navn] helt kun vil have [studerende nævnt ved navn], og at vi [studerende nævnt 
ved navn] bare er noget der skal igennem systemet, og så ellers bare over til os selv på [hovedområde 
nævnt ved navn] igen.  
Der er heller ikke nogen rød tråd gennem de alle fag vi har, fordi de netop udbydes på to forskellige 
institutter. Jeg oplever i højere grad to forskellige røde tråde, en fra hvert institut.  

Hjemmesiden er rodet og henviser på kryds og tværs. Underviserne lægger materiale ud forskellige steder. 
Informationer om ændret lokale, flytning af timer mv. kommer ud for sent. Nogle gange samme dag 

Hvad med at bruge blackboard ordentligt? 
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Hvem er fyret? Hvem er ansat? Jeg aner det ikke, og min viden kommer udelukkende fra rygter. Det er ikke 
specielt betryggende. Fx forsvandt vejlederne i to af mit kursus, uden jeg blev informeret, før jeg selv tog 
kontakt. 

Hver gang man har et problem bliver man kastet rundt i telefonrækker der ofte ender blindt. Ingen ved 
hvem der kan løse hvilke opgaver. 

Hvert studie har nærmest hver sin 'portal', hvorfra information fra fx studieadministration osv. kommer ud. 
Og så er der studier som mit eget [studie nævnt ved navn], som har flere portaler, men vi får ikke beskeder 
fra administrationen på nogle af dem.  
Generelt kan jeg også godt savne at få informationer fra de forskellige institutter. Nu har jeg fx en BA i 
[uddannelse nævnt ved navn], og jeg kan da stadig godt være interesseret i at modtage oplysninger om 
deres arrangementer, foredrag osv., men det får jeg ikke, fordi de bruger firstclass, og det gør vi ikke.  
Savner ét fælles kommunikationssystem! Og her duer hjemmesiden altså ikke, for det er umuligt at finde 
noget eller bare vide, hvor man skal lede. Sidstnævnte er nærmest det værste, for jeg ved knap nok, hvem 
jeg kan spørge, hvis der er information eller lign., som jeg mangler. 

Hvis administrationen vil række på de studerendes ressourcer burde de bl.a. havde informeret om 
strukturændringen af [uddannelse nævnt ved navn]. Generelt, hvis de studerende fik mere information om 
hvor og hvordan de kan hjælpe vil mange være medhjælpelige. Som studerende har vi kun en stor interesse 
i at forbedre AU. 
Derudover er der en tendens til, at information gives i sidste øjeblik. Dette er alt fra valgfags informationer, 
til deadlines og information omkring eksamens ændringer og tidspunkter. 

Hvis man for problem af teknisk eller studiemæssig art er det svært at finde ud af hvem man skal snakke 
med 

Hvis man skal i kontakt med nogen i adm. er der usikkerhed om hvem man skal kontakte, og man bliver 
sendt rundt i systemet. 

Hvor logisk er det lige at flere tusinde studerende hver dag skal sidde og bruge 5-10 minutter (gange x antal 
dage) på at tjekke om der er sket noget på en af jeres hjemmesider (mit.au og au.dk) (det er jo vores pligt). 
F.eks. om der er kommet karaktere eller om eksamensdato er ændret, lokale flyttet etc. I stedet for at den 
sekretær som opdatere skriver ud at nu er der sket en ændring, det kunne spare samfundet får meget 
tidspild. 
 
 
Et eksempel: Jeg har (som det er helt normalt at gøre på mit studie) været i praktik på hele 3. semester og 
troede derfor at jeg kunne gå i gang med at skrive mit speciale på 4. semester. Dog høre jeg så ved et held 
fra en anden at vi skal ansøge om dispensation for at måtte forsætte til normeret tid, fordi at de ikke kunne 
nå at rette min praktikopgave inden jeg gik i gang. Dette overraskede mig meget. vi har ikke fået noget at 
vide om det, altså at vi skulle søge dispensation for at måtte færdiggøre studiet til tiden. 
1. At man skal søge dispensation for at blive færdig til tiden virker ret ulogisk? 
2. Hvis jeg ikke havde snakket med en studiekammerat (var jo i praktik så ser ikke mine medstuderende) 
havde jeg ikke opdaget det i tide og var blevet et halvt år forsinket. Så det er rent held at jeg opdagede det i 



 81 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

tide. 
3. Jeg gjorde ligesom de 5 andre jeg har snakket med som var i samme situation det at vi ringede og skrev 
ind til sekretariatet for at høre om det var rigtig (det lød jo ulogisk) og hvordan vi skulle gøre = I stedet for 
at sekretæren skrev en enkelt proaktiv mail ud til os berørte, skulle hun nu snakke med 5-10 mennesker 
individuelt, forklare os situationen og henlede os til hvordan vi gjorde osv. = Meget mere arbejde for 
hende, og meget mere frustration for os. 

Hvorfor har hvert institut er forskelligt kommunikations system? Firstclass, aula, campusnet, blackboard.. ? 
Det virker useriøst! Og umiddelbart ret dyrt. 
 
Jeg synes det er svært at få nogen som helst information fra nogen.. Specielt på firstclass.. Der er 1000 
kategorier og under kategorier som man kan klikke sig ind under - ineffektiv. Ydermere så har information 
fra studieadm. Manglet - i en sådan grad at man er blevet gjort opmærksom på deadlines for sent. Når man 
så står i den situation, så skal man igennem 5 mennesker for at komme til at snakke med den rigtige. 
Vil man gerne søge information på hjemmesiden for studerende, så kan man sidde og klikke sig skør en 
bedre del af en dag før man finder frem til det. Fantastisk jeg kan fortælle alle mine studiekammerater om 
noget ingen andre kunne finde via vores facebook gruppe.. Sådan burde det ikke være. Alle skulle være lige 
informeret og hurtigt. 

Hvorfor tager alting så lang tid. Tag nu bare fat i vedkommende der kan hjælpe dig i stedet for at sende en 
mail der kan misforstås! 

Hænger sammen med min tidligere kommentar, hvor jeg generelt har en fornemmelse af, at der er meget 
lidt viden om hvem der står for hvad - det er derfor utroligt svært at vide hvem man skal henvende sig til 
med konkrete problemer. Ydermere kritikken fremført ift. hvad de enkelte studier indebærer (hvis man 
ønsker at tilbyde dem med sidefag). 

Hører aldrig noget om interne ting på au, fx. besparelser og fyringer 

I forbindelse med [fag nævnt ved navn] har mit hold oplevet mange problemer med den interne 
kommunikation mellem [person nævnt ved navn], læreren [person nævnt ved navn], studievejleder [person 
nævnt ved navn] og os. Vi har fået 5-6 forskellige eksamensudlæg, alt efter hvem vi har spurgt. Dette burde 
have været ordet inden man har henvendt sig til os. 

I forbindelse med at søge ITT er det meget svært at finde rundt i til at starte med, da der skal søges 
henholdsvis hos IC og studiecentret, hvilket ikke står særlig klart. Der burde være en fælles side for de to, 
der hver især henviser til, hvad der skal søges det ene og det andet sted, således at den studerende i første 
omgang henvises til fællessiden, for derefter at søge henholdsvis hos IC og studiecentret. 

I forbindelse med at tage gæstefag uden for mit hovedfakultet har jeg oplevet andre fakulteter som 
vanskelige at kommunikere med gennem de samme veje som man bruger til at administrere studiet ellers. 
Forskellige deadlines og hjemmesider har gjort at jeg invariabelt må traske hen til et fremmed studiecenter 
og få ting ordnet manuelt. Det ville være dejligt hvis fagtilmelding og -styring var mere universelt, så jeg 
kunne se et samlet skema/en samlet eksamensplan/have en solid idé om jeg var tilmeldt til et kursus eller 
ej. 
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I forbindelse med et studieophold i udlandet oplevede jeg, at jeg måtte henvende mig til mange forskellige 
enheder for at få forskellige godkendelser. Men der var ingen kommunikation mellem de forskellige 
instanser og de sendte ofte opgaverne videre til hinanden igennem mig. Det var enormt frustrerende, at de 
ikke havde opgaverne fordelt internt. 

I forbindelse med min ITT med udlandsophold (deriblandt eksamens problemer), var der flere tilfælde hvor 
min henvendelse blev kastet rundt. Det virker til at personalet, i nogle tilfælde, ikke kender deres egen og 
andres funktion.  
 
Den famøse printer situation, hvor det blev besluttet et par dage inden [område nævnt ved navn] skulle 
aflevere bachelor, at man nu skulle betale for print. Noget som sekretariatet åbenbart ikke havde fået 
besked på før det trådte i kraft på dagen. 

I forbindelse med mit studie oplever jeg ofte at kommunikationen mellem [to hovedområder nævnt ved 
navn] er mangelfuld. Det drejer sig især om forelæsninger/øvelser, som vi skal være opmærksom på 
hvordan skemamæssigt passer sammen - til trods for at mit studie på forhånd er sammensat af disse 
kurser.[studie nævnt ved navn] 

I forbindelse med vejledning op til udlandsophold synes jeg, jeg blev sendt meget rundt til vidt forskellige 
personer, når der egentlig bare burde være én udlandskoordinator til et givent felt. Bemærk at jeg INGEN 
klager har over Internationalt Center, der kører det, som det skal. 

I forhold til at informere elever omkring ting der sker på studiet, og høre deres mening herom - f.eks. i 
forbindelse med de store besparelser og fyringer der netop er foretaget på [hovedområde nævnt ved 
navn]. Dette er en beslutning der nødvendigvis går ud over eleverne og deres muligheder for læring, og 
samtidig er det en beslutning eleverne på ingen måde har fået mulighed for at få indflydelse på eller fået 
nogle former information om 

I henhold til fremdriftsreformen får de studerende ingen mulighed for at deltage i implementerings 
processen. Det er ikke gennemskueligt hvor beslutningerne tages. 

I løbet af min studietid har der været en lang periode hvor vi ikke fik tilsendt fællesmail fra 
administrationen. For tiden får jeg af og til en reklamemail omkring et foredrag eller mulighed for at 
deltage i en undersøgelse, men mere specifik information vedr. mit studie synes jeg har været en stor 
mangel. På de fleste arbejdspladser og organisationer er det meget normalt med et nyhedsbrev. Selv i 
diverse frivilliggrupper har jeg været med til at sende nyhedsbreve ud. Så forstår simpelthen ikke hvorfor 
mit institut har taget initiativ til at sende et nyhedsbrev ud. Man kan selvfølgelig følge med på 
hjemmesiden, men et nyhedsbrev, hvor de vigtigste ledelsesmæssige beslutninger bliver kommunikeret ud 
specifikt til de studerende, mener jeg ville være en stor styrke for sammenhængskraften på uddannelsen. 

I min erfaring kan selv de ansatte (studentermedhjælpere som fastansatte) have svært ved at regne ud 
hvem en forespørgsel fra en studerende skal sendes videre til, så det skal måske følges tydeligere for de 
ansatte, hvilke arbejdsområder hhv. de og deres kolleger skal dække. 
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I min optik mangler der gennemsigtighed i beslutningsgrundlag og -ræsonnementer især indenfor 
økonomiske nedskæringer. Som studerende sidder vi ofte med en fornemmelse af, at vi kun får halvdelen 
af sandheden. 

I skal møde  (semesterstart) i går er ikke optimalt og slet ikke som standard 

Ift. de mange besparelser og reformer, der har været de sidste år, så kunne informationen have været 
meget bedre 

Igen tænker jeg på kommunikationen mellem [to hovedområder nævnt ved navn] og kommunikation 
mellem kursusansvarlige mm. og de studerende. 
Generelt på [hovedområde nævnt ved navn] føler man sig lidt tilsidesat som [studerende ved bestemt 
uddannelse nævnt ved navn] da eksamensdatoer/tidsplaner/undervisningsplaner bliver offentliggjort alt 
for sent og tit ændres. 

Imellem AU og [institut nævnt ved navn] er der mildest taget mangel på kommunikation. Det er som om at 
kommunikation bliver sendt mod AU, men retur svaret udebliver fra AU. 

Implementer de elever der gerne vil til at være med i den interne snak der foregår på studie stedet 
 
samt SEJLER vores kursusbeskrivelser, fra semester til semester. 

Information er generelt mangelfuld. Der leveres ikke feedback på de processer man har kørende internt på 
AU. 
Eks. tjekker SU-afdelingen ikke hvorvidt at der er søgt om merit for et udlandssemester før de erklærer folk 
inaktive på studiet. Det er to afdelinger indenfor AU der håndterer meritoverførsel og SU, de burde kunne 
snakke sammen så man ikke skal belemre flere hundrede studerende med at indsende diverse 
dokumentation, som allerede er indsendt til en afdeling under AU en gang tidligere. 

information er meget længe om at komme ud 

Information kommer simpelthen i alt for dårlig tid. "Typisk AU" er at alting skal ske i sidste øjeblik, og alting 
er en "hastesag". 

Information om hvordan AU forholder sig og hvor vi bevæger os hen -særligt i tiden hvor vi beskydes. 
Udmeldinger om kommende forandringer, når de besluttes. 
Generel mangel på medinddragelse i hvad der foregår med universitetet, så man kan føle sig som en vigtig 
del og medspiller i det. De studerende betragtes mere som indkomstkilde/ligegyldig tilstedeværende frem 
for medaktør og medinteressant i AU. 

Information om ændringer på uddannelsen skal gives klart fra ledelsen til de studerende. 
Det burde ikke være nødvendigt for uddannelsesvejledere og studenterforeninger at skrive forklarende 
mails og holde infomøder. 

Information til de studerende om fx. eksamensdatoer, hvornår obligatoriske elementer ligger, samt mere 
præcise undervisningsplaner og pensum-opgørelser. Alt dette har vi oplevet er kommet så sent som ugen 
op  til studiestart efter ferier eller i ugerne efter studiestart. Det umuliggør planlægning af øvrige aktiviteter 
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og er i min optik dybt respektløst overfor de studerende.  
 
Derudover er AU’s hjemmeside horribel at navigere rundt i og halvdelen af linksne på den virker ikke eller 
fører en tilbage til udgangspunktet. 
 
Endeligt fungerer aula slet ikke. Aula er en stor rodemappe præget af, at ingen har lavet en overordnet 
struktur og de fleste undervisere bruger den slet ikke. 

Information til studerende falder i tre kategorier: 
 
1) Information om ændringer af regler og praksis, herunder indførelse af nye administrative indgange. 
Denne information er nær ikke-eksisterende. Som studerende bliver man "orienteret" og ændringer, når 
man bliver kontaktet fordi man har gjort noget forkert - hvis man da er heldig nok at de bliver opdaget af 
administrationen, for ellers er orienteringen at man fx ikke er tilmeldt kurser eller reeksamen, eller at en 
meriansøgning ikke bliver behandlet fordi den er langet mellem to skriveborde. 
 
2) Information om faglige tiltag, herunder fx ændringer af kursusudbud eller tilbud om faglige foredrag 
afholdt af enten studerende, gæsteforelæsere eller lignende. Denne information bliver videregivet i nogen 
grad til studerende på [studie nævnt ved navn], men alene fordi det ikke skal forbi AU's 
centraladministration. 
 
3) Information om sociale tilbud, der er det eneste klister, der fastholder studerende i en organisation, hvor 
alle andre end de forelæsere og administrative medarbejdere man umiddelbart har kontakt til, udviser 
manglende forståelse for studerendes hverdag og ligegyldighed overfor os. Denne information formidles af 
de foreninger, der udbyder disse tilbud. Igen fungerer det alene fordi AU's centraladministration ikke 
indblandes - og vi ønsker den heller ikke indblandet, for det eneste AU er interesseret i, er ensrette 
foreningerne, så de er nemmere at kategorisere og administrere. Hold fingrene fra vi studerendes sociale 
liv og foreninger, for alt hvad I rører ved sygner hen og dør. 
 
Hertil kommer, at man ser bjerge af pengesedler omsat til pæne, men intetsigende og misvisende, plakater 
til hvervning af nye studerende. Ekstern kommunikation og markedsføring lader til at have langt højere 
prioritet, end kommunikation om organisationen og dens virke for vi, der er her. 

Information vedr. gæstefagsprocedurer 

Informationen omkring fx puljer er kun tilgængelige over de politiske organer, det ville være mere 
transparent og demokratisk, hvis disse oplysninger fra offentlige tilgængelige 

Informationer på studiet er uklare. Endvidere kommer de først frem kort tid før deres ikrafttræden. 

Informationer til studerende kommer ud alt, alt for sent 

Informationer ud til de studerende kommer ofte meget sent, hvorfor det er svært at nå at forholde sig til 
dem. 
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Informationsstrømmen er efter min mening top down, der giver meget begrænset stemme til os 
studerende. 
Konkret blev dette oplevet ifm. den nye studieordning på [studie nævnt ved navn], der forvirrede os 
studerende meget (for ikke at nævne underviserne der også var begrænset informeret). 

Ingen opdatering på beslutninger relateret til studie. Processen er langsommelig, og tidskrævende som 
studerende. Det burde forløbe hurtigere og med en mere klar linie. 

Ingen ved hvad andre laver. Det er virkelig frustrerende som studerende at blive mødt af. 

Ingen ved hvad der foregår 

Intern kommunikation = kommunikation i selve uddannelsen. På [institut nævnt ved navn], skal der fra 
sommer af spares en hel del. Dette har store konsekvenser fore vores uddannelse. Vi, som studerende, er 
dog slet ikke blevet informeret om de beslutninger, der er blevet truffet. 

Intern kommunikation forstås her som information fra ledelsen til de studerende. Fuldstændig 
ugennemsigtig og mangelfuld information vedrørende fremdriftsreformen. Folk aner ikke hvad der er op og 
ned og hvad der træder i kraft på hvilke tidspunkter. Det kommer til at blive vanvittigt mange der kommer 
til at træffe nogle forkerte beslutninger pga. dårlig information. 

Intern kommunikation kan altid blive bedre 

Intern kommunikation på AU 
Kommando veje, det er nærmest umuligt at finde ud af hvem man skal tale med, hvis man eks. vil have 
gentaget/oprettet et eftermiddagskursus. 
lettere adgang til kalendere og aktiviteter 

Intern kommunikation skal for mig ses i sammenhæng med, hvorvidt der er kongruens i mellem fx 
studieadministrationen på [uddannelse nævnt ved navn] og [uddannelse nævnt ved navn]. Hvis der ikke er 
enighed om reglerne for eksamen, reeksamen, tilmelding til fag m.m., så mener jeg, at den interne 
kommunikation er dårlig. Jeg har i flere tilfælde haft medstuderende, der enten ønskede eller rent faktisk 
læse sidefag. Den information, de har fået fra hovedfaget og bifagets administrationer (og studievejledning 
i øvrigt også) har været direkte modstridende. Det synes jeg må give behov for særligt eftersyn. 

Intern Kommunikation:  
 
1. First Class er et meget outdatet system, som ikke ligefrem medvirker til at information kommer ud til 
rette personer via rette kanaler.  
 
2. Studieportalen [hovedområde nævnt ved navn] - er ikke specielt logisk opbygget og prøver at dækker 
over en masse uddannelser, som hver i sær er meget forskellige i opbygning. Det gør at informationen ofte 
stikker i alt for mange retninger. I virkeligheden gælder det nok om, at ensrette uddannelsernes 
studieordninger lidt mere. Dermed vil det også bliver nemmere for studieadm. at navigere samt at 
kommunikere. 
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Intern kommunikation: det ville for tværfakultærstuderende være givtigt hvis der var bedre kommunikation 
mellem fakulteter/institutter - dette ville også mindske afskrækkelsen for netop at tage en 
universitetsuddannelse på kryds og tværs af AU. 

Intranettet/Blackboard virker for mig ustruktureret, uoverskueligt og begrænsende for indsigten i mit 
studie og AU som helhed. 
 
Ligeså er AU's officielle hjemmeside, forvirrende og uoverskuelig!! 

Især lokaleplanlægning kunne trænge til en revision, da det ofte virker ganske tilfældigt hvordan men bliver 
fordelt. Bibliotekerne er desuden en del, som der kan gøres meget ved, da bøgerne er langt væk, det er ikke 
nemt at arbejde der og det er triste lokaler (nobelbiblioteket) 

Jeg blev fx. nødt til at svare ved ikke på spørgsmålene om inddragelse og indflydelse, fordi jeg ikke kender 
mine muligheder. måske pga. manglende interesse men måske også pga. manglende viden omkring mine 
muligheder for at få medbestemmelse, så hvis jeg faktisk har indflydelse så mangler jeg information herom 
og det kunne være en opgave for intern kommunikation. 

Jeg er blevet 'cyklet' rundt i systemet i månedsvis, fordi ingen vidste hvem der tog sig af den aktuelle sag. 
Ingen ville 'lægge hovedet på blokken' og tage ansvar for at gennemføre en afgørende beslutning. 
Henvisningerne på hjemmesiden korresponderede ikke med de personer, der skulle varetage opgaven. Ved 
personlig henvendelse blev resultatet at slå op på nettet. Ved opslag på nettet fremkom forkerte 
kontaktpersoner. Ved telefonkontakt endnu en henvisning til andre kontorer. Ved mail-kontakt 
ufuldstændige svar og henvisninger til andre mails. Ved afsendelse af regulær post intet svar. Efter flere 
måneders rykken og kalden fik jeg et pålideligt og afgørende svar - som i øvrigt på ingen måde imødekom 
min situation, og gik stik imod min begæring - og svaret blev leveret af én af de personer, som tidligere ikke 
'kunne lægge hovedet på blokken'. Fremmedgørelsen hersker i bedste velgående på bedste Kafkask maner. 

Jeg er meget utilfreds med hvor sent vores eksamens datoer blev offentliggjort! 

Jeg er pt. på udveksling i [land uden for Danmark] og har oplevet min ansøgningsproces som én lang 
ørkenvandring. Jeg har forståelse for, at der er noget (papir)arbejde og research forbundet med det, men 
jeg har oplevet at blive 'smidt' fra sted til sted på AU (IC, Studiecenter [hovedområde nævnt ved navn], 
studienævn, studieadministrationen på mit studie osv.). Det virker til, at ingen rigtig vil tage ansvar, men 
bare sender en videre i systemet. Det har været frustrerende, og jeg har følt mig ret alene med det. 

jeg er studerende på campus [campus uden for Aarhus nævnt ved navn] og vi oplever ofte at vi ikke bliver 
inddraget i det sociale og faglige liv på au, hvilket er til stor frustration som studerende. 

Jeg er usikker på om dette hører under denne kategori. Men jeg synes mail systemerne godt kunne 
streamlines og gøres mere gennemskuelige. Jeg mener dette er ved at blive sat i værk, men det føles 
forvirrende for mig at have 2-3 forskellige platforme hvor der kan gives information, herunder 2 
mailadresser 

Jeg er ærlig talt ikke helt klar over, om dette område dækker information om undervisning- og 
eksamenstilmeldinger, samt information og offentliggørelse af eksamensdatoer, men jeg mener helt klart, 
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at der er brug for et grundigt eftersyn af disse. Det bliver forventet af de studerende, at vi planlægger vores 
tid ordentligt mht. undervisning, eksaminer og forberedelse, men vi møder desværre ikke det samme fra 
AU's administration. Eksamensdatoer m.m. bliver offentliggjort alt for sent i forhold til de forventninger 
universitetet har til vores planlægning. Dette mener jeg, man burde rette op på. Og det burde kunne lade 
sig gøre, da det bliver gjort på mange andre studier rundt om i landet. 

Jeg fornemmer at der mangler en fælleskabsfølelse på tværs af AU. Når jeg fx ringer til 
studieadministrationen eller sender en mail som studievejleder, føler jeg nogen gange at jeg forstyrrer og 
er irriterende, når jeg egentlig ringer i arbejdsmedfør og at studievejleder og administration egentlig burde 
samarbejder og være samarbejdsvillige da vi burde stå sammen om at informere/hjælpe de studerende. Jeg 
ved også fra medstuderende at de ofte oplever samme modvillighed når de ringer til 
studieadministrationen. 

Jeg forstår ikke, hvorfor man går over til et nyt system, som er besværligt for de studerende og for 
underviserne. Hvorfor bruge ressourcer på noget, hvor det tidligere fungerede (dog ikke altid optimalt)? 
Det kunne være rart, om man for en gangs skyld forsøgte at optimere det, man allerede havde, i stedet for 
at erstatte et forholdsvist dårligt system med endnu et. 

Jeg føler ikke at jeg som kandidatstuderende på [campus uden for Aarhus nævnt ved navn] er en del af AU.  
 
Herfra opleves den interne kommunikation som noget der ikke er målrettet os [campus uden for Aarhus 
nævnt ved navn]. 
 
Det er svært at finde de rette informationer om [institut nævnt ved navn] på AU's hjemmeside. Det er som 
om mange ting fortsat ikke er inkorporeret i AU's hjemmeside.  
 
Det virker som om vi bliver glemt i den interne kommunikation til de studerende.  
 
Det er svært at finde oplysninger om f.eks. trykkeriet i [sted nævnt ved navn] eller andre faciliteter på AU's 
hjemmeside. 

Jeg føler mig utrolig tit talt til som om, jeg ikke er en del af Aarhus Universitet - det virker som om, det kun 
er ledelsen, der mener den selv er det og vi andre bare er kunder i butikken. 
Det er desuden dumt, at man tror, at man blot kan sende info ud på post.au.dk-mailen - de fleste, der er 
startet tidligere end sidste år, har aldrig oplevet at den fungerer og tjekker den ikke og den er meget dårlig 
til automatisk videresendelse. Det betyder at man forventer at folk tjekker 5 forskellige platforms (Aula, 
firstclass, stads, timeplaner og post.au.dk) hver dag og det er urealistisk - saml. informationen et sted.  
 
Au's hjemmeside er blevet lidt bedre men vi mangler i den grad afdelings- eller fag-hjemmesider. Alt hvad 
der heder foredrag, konferencer og kurser for faget, både stud og ansat, falder i et hul, og arrangerer vi 
noget selv er det umuligt at få det ud til begge grupper. 

Jeg føler ofte at jeg intet får at vide om hvad der reelt foregår inde på universitetet. f.eks. sagen med den 
tyske musikprofessor som man skulle følge i dagspressen. Det samme gør sig gældende for det enorme 
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underskud på 400 mio. kr. som man også skal høre om ad omveje og hvordan det påvirker mængden af 
interne ph.d. stipendier samt en yderlige forringelse af en skrantende administration 

Jeg føler ofte vi ikke rigtig har en fornemmelse for hvad der foregår, hvornår og hvordan.  
Ligesom at når vi bliver bedt om at gøre noget, som f.eks. at vælge valgfag eller læse introduktionen til et 
fag, er det altid et kæmpe projekt at finde de steder  vi skal finde. Jeg ved ikke om vi som studerende bliver 
dummere med tiden, men det er ofte meget ulogisk og svært at finde rundt i de informationer vi bliver 
givet. 

Jeg føler virkeligt, at den interne kommunikation på AU sejler. Der synes aldrig at være nogen, som helt 
konkret kan svare på ens spørgsmål uden at henvise til andre som heller ikke ved det. Flere undervisere har 
også givet udtryk for at kommunikationen på AU ikke er særlig frugtbar. Jeg synes virkeligt, at det er 
demotiverende, at (simple) problemer kræver langt mere tid at få løst end hvad de burde. Det er især 
problematisk når man ofte arbejder med deadlines. 

Jeg går på [institut nævnt ved navn] og jeg har alt for tit oplevet at få forskellige svar fra enten Aarhus eller 
[sted uden for Aarhus nævnt ved navn].  
 
De er fantastisk søde i [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] og det er lidt som om at de har deres egen 
verden derovre. I Aarhus hvor jeg læser tager studenterstudievejlederne fejl, de ved ikke hvad vi spørger 
om. Jeg rettede konstruktiv kritik til noget og hun blev meget sur hende vejlederen. Intern kommunikation 
halter. Også hvad angår mellem vores undervisere.  
 
På min uddannelse har AU administration givet særlige tilladelser til hvert enkelt eksamen fordi vores 
studie ordning ikke har fungeret. Det er for dårligt! Tre dage før vi skulle op til eksamen fik vi en rettelse på 
noget.  Helt ærligt?! 

Jeg har en bachelor i [uddannelse nævnt ved navn] som er en uddannelse på tværs af [to hovedområder 
nævnt ved navn], og vi oplevede en del problemer med samarbejdet mellem disse to fakulteter. Der var 
blandt andet problemer med hvor vi skulle henvende os med spørgsmål angående eksamener og 
karakterer, hvor vi tit blev sendt frem og tilbage fordi ingen mente de havde det overordnede ansvar for os. 
Jeg oplevede det som meget frustrerende som ny studerende på AU, hvor jeg jo bare havde valgt et 
universitet og en uddannelse, at være kastebold mellem to fakulteter, som tydeligvis ikke havde 
organiseringen af den nye uddannelse helt på plads. 

Jeg har flere gange (mere end 4) oplevet at f.eks. studienævnet tager en beslutning vedr. en dispensation, 
som ikke formidles videres til de relevante personer i administrationen. 
Jeg har rigtig mange gange (mere end 8) oplevet at ringe til forskellige serviceorganer på AU - hvor de 
ansatte ikke har vidst hvor jeg skulle henvende mig, eller hvem der kunne hjælpe mig videre!! 

Jeg har flere gange oplevet at undervisere ikke vidste hvad der foregik ift. sammenlægningen og at 
administrationen var forvirrede over hvem der skulle gøre hvad. Så man følte lidt at man som studerende 
blev kastet frem og tilbage mellem personer. Det er dog blevet bedre over det sidste års tid, som man har 
fået indarbejdet nye processer og arbejdsgange. 
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Jeg har flere gange oplevet dårlig kommunikation mellem universitet [institut nævnt ved navn] og [institut 
nævnt ved navn] (ved ikke hvad det hedder nu, efter sammenlægning). Det er særligt i forbindelse med 
eksamens datoer og karakterer, samt skemaplanlægning. 

Jeg har flere gange oplevet fejltilmeldinger i forbindelse med undervisnings- og eksamenstilmelding, som 
ikke er den jeg selv varetager via selvbetjeningen. Det er faktisk hovedreglen ved semesterstart/-afslutning, 
at der er lavet fejl her. Muligvis fordi jeg følger en 'sjælden' studieordning  

Jeg har flere gange oplevet, at blive sendt rundt fra sted til sted, når jeg har stået med et problem (fx optag 
på kandidat, skift af hovedfag), hvor ingen vidste, hvem jeg skulle henvende mig til, og ingen havde styr på, 
hvem der havde ansvar for hvad. 

Jeg har for noget tid siden skulle skifte kandidat, hvilket var et kæmpe problem. Jeg blev henvist til folk, der 
var langtidssygemeldt, hvilket kom bag på vedkommende, der henviste mig. Intern kommunikation kunne 
godt trænge til yderligere gennemsigtighed! 

Jeg har forsøgt at komme på udveksling, men måtte til sidst opgive fordi jeg kom fra [hovedområde nævnt 
ved navn] og ønskede et udvekslingsophold med fag der hører under [hovedområde nævnt ved navn]. De 
to institutter ville ikke kommunikere direkte om hvorvidt det var muligt og jeg blev bare sendt frem og 
tilbage med vage svar som jeg kunne viderebringe. Til sidst så gad jeg ikke kæmpe for det mere. 

Jeg har generelt ikke kendskab til beslutningsprocesser og lign., primært fordi jeg ikke selv opsøger det. 
Derfor kunne jeg godt tænke mig en mere aktiv kommunikation på det område. 

Jeg har hver gang jeg har benyttet mig af den interne kommunikation på AU oplevet problemer. Ofte kan 
dem der henvises til kun i ringe grad svare på de spørgsmål jeg kommer med, selvom der eksempelvis på 
AU's hjemmeside henvises til dem. Jeg oplever ofte at blive kastet rundt, få mange forskellige svar og 
oplever at et ja det ene sted ikke er et ja et andet. 

Jeg har hvert semester skrevet til [person nævnt ved navn] for at eksamens alt muligt kan gå i orden, da der 
altid er noget galt. 
Når der sker noget udover det sædvanlige for os, men som instituttet/kursusansvarlig/andre kan planlægge 
før og informere os om, så vil det være rart at vi fik sådan noget at vide før sidste øjeblik/efter sidste øjeblik 
men derimod minimum et halvt år før. fx. 
- Eksamensdato 
- Feltture 
Således at man kan planlægge sin tid, og andre kan regne med en. 
De tidspunktet I giver, at I holder dem. 
fx 
- have eksamenerne i eksamensperiode. 
- resultat fra eksamen. 

Jeg har igennem studietiden oplevet at undervisere ofte ikke var helt enige om et undervisningsforløb, som 
de skulle køre sammen. Derudover har jeg i forbindelse med fusionsprocessen oplevet meget frustrerede 
undervisere, som ikke just tilkendegav at de følte sig godt informerede eller retfærdigt behandlet i 
forbindelse med at vores institut stod over for store ændringer. Der var en stor grad af usikkerhed og 
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uvidenhed omkring hvad der skulle ske, og det fortsatte lang tid efter implementeringen af forandringerne i 
organisationen. 

Jeg har klaget over en underviser, og ikke modtaget information om hvordan/hvorvidt min klage bliver 
håndteret. 

Jeg har krydset nej eller ved ikke til de spørgsmål der handler om synlighed og om information om 
beslutninger. Den interne kommunikation er stort set ikke eksisterende. 

Jeg har nogle gange oplevet at blive sendt videre og videre og videre i systemet, fordi der ikke var nogen 
der kunne svare på mit spørgsmål. Måske ville bedre intern kommunikation på AU gøre det mere klart for 
alle, hvem der sidder med hvilken viden. 

Jeg har ofte oplevet at blive stillet om flere gange, når jeg har ringet op til studieadministrationen. Det 
virker dermed ikke som om, at personalet altid er lige godt orienteret om, hvem der har hvilke 
ansvarsområder. 

Jeg har ofte oplevet at modtage oplysninger om mit studie eller eksamen, der strider mod hinanden, fordi 
der er "gået noget galt" i kommunikationen mellem de forskellige institutter. Så svært kan det da ikke være 
at følge nogle overordnede linjer? 

Jeg har ofte oplevet at ringe til studieadministration og sekretariater, og derfra blive sendt frem og tilbage 
mellem forskellige steder. Når jeg har stået med et specifikt problem vedr. mit studieforløb har jeg gang på 
gang oplevet at dem jeg henvendte mig til ikke gjorde en indsats for at finde ud af hvad jeg kunne gøre, og i 
stedet bare sendte mig videre i systemet. Det har virket som om at de ikke vidste hvem der kunne hjælpe 
mig videre, og har ofte givet ingen eller forkerte informationer. 

Jeg har oplevet at blive sendt fra den ene til den anden til en tredje osv. når jeg har haft brug for hjælp til et 
eller andet. Det virker som om, der ikke altid er helt styr på, hvem der varetager de forskellige 
ansvarsområder. Det er enormt frustrerende, når man ikke ved, hvem man skal henvende sig til, eller blot 
bliver sendt videre i systemet. 

Jeg har oplevet at en merit-ansøgning blev behandlet flere gange i forkerte instanser, hvorefter faglederen 
skulle tage den endelige vurdering. Det var ikke muligt for mig at få kontaktoplysninger på faglederen, al 
kontakt skulle igennem studieadministrationen. Herefter blev der korresponderet gennem 3. mand i noget 
tid. Da jeg endelig fik beskeden om godkendt merit (mundtligt gennem 3.mand) måtte jeg vente flere uger 
på at 3.mand 'om-forfattede' faglederens mail til hende. Jeg synes det var under al kritik!! 

Jeg har oplevet at gå til informationen på [institut nævnt ved navn] med et problem og endte med at blive 
sendt rundt imellem 3 forskellige kontorer i uni-området, og der var modstrid mellem de ting jeg fik at vide 
hvert sted. For lidt intern kommunikation mellem informationskontoret, institutterne, og internt i [institut 
nævnt ved navn] 

Jeg har oplevet at hver gang et problem opstår for os studerende, kommunikerer au ikke problemet og en 
evt. løsning ud til de studerende,  derved sker det kun hvis studerende selv kontakter administrationen, 
selv om de er klar over problemet. Eks. Problemer med hjemmesiden til upload af bachelor opgave [dato 
nævnt]. 
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Jeg har oplevet en meget inkompetent studievejleder på [studie nævnt ved navn], som enten har givet 
forkerte oplysninger eller undladt at fortælle om vigtige deadlines 

Jeg har oplevet flere gange at blive sendt i ring igennem telefonsystemer fordi ingen var sikre på hvor jeg 
egentlig skulle henvende mig med min forespørgsel. 

Jeg har oplevet store problemer med, at mange folk på mit studie har været involveret i store beslutninger, 
men at ingen af de involverede har fået det samme at vide, hvilket har ført til et forløb, der blev flere 
måneder længere, end det burde have været 

Jeg har oplevet væsentlige ændringer på mit studie som ikke er blevet kommunikeret til de studerende. For 
eksempel ændringerne i printersystemet [sted nævnt ved navn], som blev foretaget i de dage hvor der 
skulle afleveres eksamensopgaver. 

Jeg har oplevet, at kommunikationen på tværs af de to studier/fakulteter, jeg har gået på, har været 
mangelfuld og forvirrende. Jeg er på skift blevet henvist til studievejledere på de forskellige studier, men 
det er som om, at studievejlederne på det ene studie ikke har kendskab til studieordninger, regler og 
normer på de andre studier, så jeg føler, jeg er blevet "smidt" meget rundt i systemet, uden nogen kunne 
give mig et klart svar på, hvad jeg skulle. 

Jeg har på 2. semester af min bachelor i [uddannelse nævnt ved navn] haft et [fagbeskrivelse] fag, hvor 
forelæsningerne foregik sammen med studerende fra [hovedområde nævnt ved navn]. For det første, kan 
jeg på ingen måde se hvorfor fagene er blevet lagt sammen da de ikke har samme historiske tidshorisont, 
mål for udvikling af kompetencer eller endsige navn. For det andet, har mine medstuderende og jeg ikke 
hørt andet end brok fra vores undervisere (både fra [hovedområde nævnt ved navn] forelæsere om 
[hovedområde nævnt ved navn] og omvendt) hvilket er meget destruktivt for vores forhold til "dem fra 
[hovedområde nævnt ved navn]", som de nu hedder. 

jeg har svaret med mange fyringer i mente, som virkede til at komme bag på en stor del af staben. 

Jeg har valgt at lave frivilligt arbejde og tage i praktik uden for AU, og jeg har aldrig været aktiv i nogle af 
AU's råd. Det seneste år har jeg derfor ikke færdedes på universitetet. For mig har det betydet, at jeg ikke 
har vist ret meget om, hvad der foregår på mit studie, institut og fakultet, da information er sparsom for 
studerende, som ikke har deres daglige gang på universitetets område. I forbindelse med 
universitetsomlægningen har intern kommunikation været mangelfuld hvis overhovedet eksisterende, og 
undervisere har ikke været i stand til at kunne holde de studerende opdateret. 
 
Min oplevelse er, at du skal være ualmindeligt opsøgende for at få noget at vide om driften af dit 
universitet. 

Jeg har været i praktik på [specifikt center nævnt ved navn], der laver fantastiske ting for [hovedområde 
nævnt ved navn], men som ikke rigtig kan trænge igennem til underviserne med deres materiale.  
 
De nye email-adresser på nogle fakultetsmedlemmer er offentliggjort på hjemmesider, inden underviserne 
selv fik adgang til dem, hvorved flere mails ikke blev set til tiden. Det er ikke cool. 
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Rygter er et stort problem på AU. Så går der rygter om at læringsplatformen skal skifte fra FC til Blackboard, 
i stedet for at man bare melder det ud, så alle er klar på hvornår det sker (disse rygter har kørt i to år og 
først nu kommer der en officiel udmelding).  
 
Som studerende kan det være meget frustrerende at lave frivilligt arbejde og så ikke kunne få kontakt til 
nøglepersoner på instituttet, da de simpelthen ikke svarer på henvendelser. 

jeg kender til flere eksempler hvor jeg mistænker interne kommunikation for at være skyld i 
uhensigtsmæssig beslutninger 
Fx i forhold til vores digitale eksamens system 

Jeg lavede en klage over en karakter for snart et år siden, og har stadig ikke modtaget den skriftlige 
begrundelse for den nye karakter. Jeg har rykket for det mange gange. 

Jeg mangler tidlig udmelding omkring specifikke eksamenstider (nej - tre uger er ikke tids nok i forhold til at 
booke fly og ferie). 
 
Jeg mangler opdaterede lektionsplaner fra undervisere 

Jeg mener at kommunikations vejene i AU er meget snorklede og uigennemsigtig. Især som studerende. Jeg 
forstår ikke hvorfor AU ikke har et fælles sit eller des lignende hvor arrangementer, Fælles informationer, 
fælles front for studerende, ansatte osv. kan kommunikere i grupper eller forskellige kategorier. Et eks. på 
denne dårlige kommunikations vej er implementeringen af fremdriftsreformen, ikke ret mange studerende 
er reelt klar over hvad det betyder for deres studie, ligeledes føles det i [uddannelse nævnt ved navn] og 
studienævn lidt som en ventepude, hvor vi vil se hvordan tingene arter sig.  Et andet eksempel er at 
omstrukturer universitets 'kalenderen' således at der ikke have 2/3 måneders sommer ferie, men det er 
tilrettelagt mere efter arbejdsmarkedspraksis. Men det er umuligt at få samlet en fælles front på AU- da 
kommunikationsveje er så ringe, og meget opfattes som om det skal overleveres mundtlig for at få de 
studerende 'vækket'- det er efter min mening ikke tilfældet- bare at vi ikke har et it system der er nemt 
overskueligt og hvor informationsstrømmene nemmere kan for grenes. 

Jeg mener ikke at de er synlige nok, og kommunikationen er lagt fra e studerende. 

Jeg mener ikke at det har været gunstigt for [institut nævnt ved navn] at blive en del af [hovedområde 
nævnt ved navn], af hensyn til vores [faglighed nævnt ved navn] faglighed. 

Jeg mener ikke, at vi studerende får nok information om, hvad der sker på universitetet. Det er min 
opfattelse, at vi ikke får anden information end den, der kommer ud gennem de nationale medier. Desuden 
kunne de forskellige afdelinger godt tale lidt mere sammen, så man ikke får modsatrettede informationer 

Jeg mener området skal ændres, efter som lærerne internt ikke er enige i, hvorledes de formelle ting 
fungerer. Jeg mener, der burde være overensstemmelse og klare retningslinjer for hvilke informationer der 
give, så de er identiske. Dette omhandler også kravene til opgaveskrivning og diverse ting 
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Jeg mener, at AU trænger til et særligt eftersyn i den interne kommunikation, da der ikke er nogle som aner 
hvem der tager varer på hvad - hvis man som studerende har spørgsmål - især til de helt praktiske ting. 
Man bliver 100% selv ansvarlige for at finde svar på sine spørgsmål. 

Jeg mener, at der internt på AU har været så mange ændringer, at man som studerende kan have svært ved 
at få overblik over hvem, der sidder med forskellige opgaver og hvem, der træffer beslutninger. Dette har 
særligt været min oplevelse i forbindelse med udveksling, hvor der er sket det, at arbejdsgangene er taget 
fra mit institut og er blevet centraliseret. det betyder, at de medarbejdere, som sidder med allokering og 
som skal besvare spørgsmål, har svært ved det, fordi der er tale om, at instituttet har særlige 
udvekslingsaftaler. De, som nu sidder med udvekslingen virker ikke til at have fået tilstrækkelig 'oplæring', 
og fx oplevede jeg ikke at søge destinationer, jeg ellers ønskede, fordi disse aftaler ikke var blevet 
offentliggjort selvom de forelå. Samtidigt har jeg kendskab til flere, som i forbindelse med planlægning af 
udveksling er endt som 'kastebolde' mellem institut, Studienævn, Internationalt Center og folk på [sted 
nævnt ved navn]. Det er frustrerende og gør hele processen omkring udveksling mere besværlig end det 
burde være. 

Jeg må indrømme at jeg kun har fanget buzzwords om FUP, så jeg syntes ikke der har været nogen strategi 
for hvordan processen skulle formidles til de studerende. 
Det hele er sket om ørene på os, og jeg fornemmer at ingen rigtig ved hvad grunden var til denne 
omlægning i første omgang udover "synergier" "omkostningsreduktion" "forbedrede arbejdsgange" og 
deslige. 

Jeg og mine medstuderende har ofte oplevet at kommunikationen har været mangelfuld eller ikke 
eksisterende med forskellige modsatrettede informationer. Da vi var nystartede studerende havde vi alle 
en oplevelse af at skulle vide det hele selv, hvilket er et urimeligt krav, når du starter på noget helt nyt og 
måske ikke har været i et studiemiljø i mange år. 

Jeg og mine medstuderende har oplevet problemer med ikke at kunne tilmelde os eksamen i faget [fag 
nævnt ved navn]. Jeg har henvendt mig til både vores underviser [underviser nævnt ved navn] og 
studieleder [studieleder nævnt ved navn], og selvom [underviser nævnt ved navn] var hjælpsom, var der 
fornemmelse af, at [studieleder nævnt ved navn] aldrig reagerede på hverken min henvendelse, eller da 
[underviser nævnt ved navn] spurgte hende. Jeg ved, at nogle af mine medstuderende har været i kontakt 
med Studiecenter [hovedområde nævnt ved navn], hvor de har fået forskellige beskeder. Det viste sig så i 
øvrigt, at grunden til, vi ikke kunne tilmelde os eksamen, var, at faget ikke var godkendt til vores 
studieordning (I modsætning til, hvad der havde stået, da vi tilmeldte os faget). Det fandt Studiecentret ret 
tidligt ud af, og de overvejede, om de skulle give os besked om det med det samme, men det valgte de ikke 
at gøre - så vi i stedet først blev opmærksomme på problemet, da vi stod midt i eksamenstilmeldingen, hvor 
tidsvinduet er ret snævert, så flere frygtede at skulle søge dispensation mm. I hvert fald en situation, hvor 
vi som studerende oplevede, at de forskellige instanser slet ikke snakkede sammen - og i hvert fald 
kommunikerede meget dårligt ud til os, hvis de da overhovedet gjorde det. 

Jeg oplevede at jeg havde fået merit for et fag, og tre dage efter fik jeg svar fra SU-administrationen, at den 
blev stoppet pga. manglende merit (som jeg havde fået godkendt). Det var så pga. en fejl med it-systemet, 
der gjorde, at det ikke kunne skrives ind, men SU-administrationen kunne ikke bruge den underskrevne 
udgave, så jeg kunne først søge igen, når systemet var gået i orden - Det synes jeg er meget usmidigt. 
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Jeg oplever at studerende jeg kender har problemer med at komme igennem deres studier eller har 
problemer med at blive informeret om hvornår de skal til eksamen fordi der er problemer med AU's interne 
kommunikation. Godkendelser bliver ikke videreformidlet i systemet. 

Jeg oplever ikke at der er ret meget kommunikation. Der er ind imellem en email med ordrer oppefra, men 
sjældent egentlig kommunikation. 

Jeg oplever ikke man får særlig meget information om hvad der sker.  
Føler ikke man har viden om noget højere oppe i systemet, eller der er struktur i hvordan informationen 
bliver sendt ud. 

Jeg oplever ikke, at jeg får tilstrækkelig information fra enheder uden for mit institut. 

Jeg oplever ofte modstridende oplysninger fra flere forskellige parter. 

Jeg oplever ofte, at jeg ikke modtager relevante beskeder, som fagtilmelding. Derimod modtager jeg altid 
spørgeskemaer og andet sekundært. Det er dybt problematisk, når man som kandidatstuderende ikke har 
den løbende kontakt med medstuderende eller studiet. 

Jeg oplever tit, at undervisere ikke kommunikerer godt nok internt. Dette ødelægger samspillet mellem 
kurserne. 

Jeg oplever, at man bliver sendt fra Herodes til Pilatus uden at der egt. ved hvem der står for hvad (Bl.a. 
studieadministrationsmæssigt) 

Jeg oplever, det er svært at holde sig opdateret om AU generelt – og især på tværs af institutter og 
fakulteter. 

Jeg savner besked i god tid inden administrative valg i forbindelse med studiet. 

Jeg savner en fælles platform hvorfra informationer bliver givet. Som det ser ud nu skal jeg tilmelde mig til 
fag på en side, se mødetider på en anden, som endda kun rummer halvdelen af oplysningerne, resten skal 
findes andet steds, finde pensum på en tredje hjemmeside, for så at vende tilbage til den første og sikre at 
jeg faktisk har fundet alle mine fag og dermed bestået mødekriterierne og fået ret til at gå til eksamen. 

Jeg savner som studerende at få interne nyheder på min [studiemail nævnt ved navn] 

Jeg studerer [uddannelse nævnt ved navn] og er en af dem, der tilhører to fakulteter. Disse to fakulteter 
oplever som to helt separate, hvor man indimellem bliver kastebold, fordi de to ikke snakker sammen og 
intet kendskab til hinandens opbygning har. Dette mener jeg er et problem for den studerende da man i 
længeden skal tage mange kampe på tværs af fakulteterne og bruge meget energi på "formelle stivheder". 

Jeg studerer på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] afdelingen og jeg har ingen idé om hvad der foregår 
inde på universitetet i byen. Det er nogle gange lidt som om man glemmer at vi studerer på universitetet og 
ikke bare på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn]. 

Jeg synes at man bør tale mere sammen både administration og undervisere. Kvaliteten ville højnes 
betydeligt hvis man boostede hinandens stærke sider. 
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Jeg synes der burde være mere intern kommunikation på tværs af fakulteterne. Når så mange studier er 
samlet er det mere besværligt at få ændringer op at køre. Eksempelvis mangler der borde+stole ved 
auditorierne [auditorier nævnt ved navn] og det er aldrig blevet gjort noget ved, da alle fra forskellige 
fakulteter bruger det, og hvem skulle lige være den, der finansierede det? 

Jeg synes der, i hele sammenlægningsprocessen, og til stadighed har været store problemer med den 
interne kommunikation i AU. Det er som om, at institutledere nærmest ikke selv kan finde hoved og hale i 
hvordan det hele hænger sammen nu. Og, relateret til mine kommentarer under ekstern kommunikation, 
så kan man selvfølgelig ikke forvente særlig god ekstern kommunikation, hvis ikke den interne 
kommunikation fungerer. 
 
Jeg har derudover arbejdet som studiemedhjælper ved [back-office kontor nævnt ved navn]. Her var det 
også tydeligt, at de ikke kunne finde hoved og hale i sammenlægningen, og hvad der skulle ske 
fremadrettet. 

Jeg synes det kan være en jungle at finde information, og jeg synes for tit at man som studerende ikke blive 
oplyst om vigtige ting og deadlines som fx. hvornår man skal vælge fag, for den slags datoer kan godt 
smutte fra éns bevidsthed. 

Jeg synes generelt at det er svært at få noget hjælp fx på AU's hjemmeside, simpelthen fordi den er så 
rodet og ulogisk bygget op. Jeg har flere gange forsøgt at ringe til administrationen, og er bare blevet 
viderestillet igen og igen, fordi ingen kan (eller måske gider) svare på mine spørgsmål, og svarene er heller 
ikke at finde på hjemmesiden! Når min årgang skal finde ud af noget, fx tilvalg, bruger vi altid en Google - 
søgning, fordi det er meget nemmere, end at bruge hjemmesiden fra start af - går ud fra at det er noget 
med intern kommunikation? 

Jeg synes generelt at kommunikationen til de studerende på AU er dårlig, der er alt for mange uvisheder og 
dette skaber en stor usikkerhed for, hvorledes man skal gebærde sig i fx eksamenssituationer og ydermere 
er det ofte vanskeligt at se sammenhængen mellem forelæsningerne og det man gerne vil med det enkelte 
fag. Mere strømlinethed og gennemsigtighed. 

Jeg synes generelt, at der er for dårlig kommunikation fra ledelsen til de studerende (hvilket er hjulpet på 
vej af den uendelig mængde af forkortelser for alle enheder og lignende, som man ikke har en jordisk 
chance for at sætte sig ind i). 

Jeg synes generelt, der er for lang behandlingstid på alt det administrative. Fx har jeg selv oplevet det 
igennem udlandsophold, forhåndsgodkendelse, kandidat- og bachelorprogram mm.  
 
Og så kan jeg ikke forstå, hvorfor vi ikke kan få eksamensdatoer før end lige op til læseferien - det kan 
virkelig være svært at planlægge vores tid og planer, når det burde kunne klarlægges allerede i starten af 
semestret. 
 
Det tager simpelthen en krig at få noget igennem AU's system. 

Jeg synes ikke altid kommunikationen er god, og at vi får vigtige informationer meget sent, eller vores 
undervisere selv virker forvirret omkring informationer der kommer højere oppe fra i systemet. 
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Jeg synes ikke at der når nok information ud til de studerende. Der er langt fra AU toppen og ned til de 
studerende. Jeg synes ikke at der bliver formuleret noget om nye administrative regler til de studerende. 
Det er kun gennem fagrådet at jeg kender til de nyere regler. Det er heller ikke fordi det er meget kontakt 
på tværs af fakulteter og studier, man er en smule isoleret en gang i mellem. 

jeg synes ikke man får særligt meget at vide om fx evalueringer af studiet, hvad resultat det giver og hvad 
der bliver gjort. 

Jeg synes ikke vi får noget som helst af vide om noget før beslutningerne er taget og løbet er kørt. Og så 
synes jeg der er for meget "glitret papir" i form af AU kataloger med planer og visioner osv. og for lidt 
konkret handling, som gør det bedre for studerende og medarbejdere. 

Jeg synes ikke, at vi som studerende på AU får særlig meget at vide om, hvad der sker internt på 
Universitetet. Vi får en mail om sommeren til studiestart og det er det eneste vi hører. Når der så kommer 
ændringer - f.eks. da mundtlig forsvar for BA-projekt blev sparet væk for studerende på [uddannelse nævnt 
ved navn] - så får vi bare en mail uden varsel om, hvad der er sket. Jeg vil gerne inddrages lidt mere i de 
processor der sker for universitetet. Blandt hører man også rygter om dårlig økonomi, men ingen har hørt 
noget fra AU selv .. 

Jeg synes kommunikation mellem forskellige fag i en obligatorisk studieordning kunne være bedre i form af 
planlægning af obligatoriske afleveringer. 

Jeg synes kommunikationsorganet på AU er til grin. Især i forbindelse med fusionen blev det tydeligt, at der 
slet ikke er styr på sagerne og det er virkelig kikset, når AU skal forestille at være et ledende universitet 
indenfor kommunikation. 

Jeg synes lærerne skal blive bedre til at kommunikere og være alligned omkring undervisning, opgaver og 
projekter. Tit kan man spørge den ene og få et svar og derefter spørge den anden og få et andet svar. 

Jeg synes ofte den interne kommunikation til studerende omkring ændringer, 
undervisnings/eksamenstilmelding kan være uklar. Har ofte måtte skrive for at få uddybende oplysninger. 

Jeg synes tit vi oplevet dårlig kommunikation i forbindelse med planlægning og ændringer i undervisningen 

Jeg synes vi mangler et internt nyhedsbrev fra AU, som det på en let måde er til at komme til for de 
studerende. Hvis der allerede findes et sådant, er det for svært at finde. 

Jeg synes, der mangler formidling i den interne kommunikation. På trods af min plads i studienævnet på 
[institut nævnt ved navn], kan det være svært at følge argumenterne, for de sager, vi skal tage stilling til 
som studienævn. Det kan hurtigt føles som ting, der presses ned over vores hoveder, og selvfølgelig er der 
nogle ting der fra regeringens side bare skal være sådan, men det kunne være rart med argumenter og 
uddybning af, hvor meget der er at sige i en given sag. Derudover er det svært som studerende "med 
medindflydelse" at kommentere på institutionsakkrediteringer, sparerunder mv., når der er en konsensus 
om "at det ikke kan være anderledes, disse ændringer er nødvendige". Demokratisk set burde alting være 
til forhandling - eller i det mindste til at tale om. 
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Jeg synes, det er utidssvarende, at man skal kunne logge ind på, og forholde sig til, så mange forskellige 
platforme, for at være orienteret på studiet. BB, mit AU, Stads, post, studieportal osv. - det må kunne gøres 
mere ensrettet og enkelt...? 

Jeg synes, det kan være frustrerende, når man ringer til AU, at man oftest bare bliver kastet fra person til 
person, frem for, at der var ordentligt styr på, hvem man egentlig skal snakke med, når man ringer om 
bestemte ting. Tit har jeg en fornemmelse af, at de forskellige steder på AU har meget lidt sans for, hvad 
der sker andre steder end hos dem selv. Fx [sted nævnt ved navn] og [sted nævnt ved navn]. Lige nu har jeg 
tilvalg i [fag nævnt ved navn], og når jeg er på [sted nævnt ved navn] har jeg en klar fornemmelse af, at de 
har meget lidt indblik i, hvad der foregår ovre i [sted nævnt ved navn]. 

Jeg syntes at vi på mit institut får alt for sent at vide hvornår eksamen ligger. 
Herudover har vi 10 dage til at tilmelde os fag som vi ikke rigtigt har kendskab til forhånd fordi de først på 
dagen beslutter hvilke fag der skal være for næste semester. 

Jeg syntes der er mangel på kommunikation ift. nye beslutninger og deres konsekvenser. 

Jeg syntes kommunikationen internt på AU virker til at afspejle allerede afklappede beslutninger. 
Derudover er der ikke en reel debatkultur. Jeg syntes ikke man er lykkedes med at skabe en reel 
debatkultur selv efter Univers' nedlæggelse og opstarten af Omnibus. 

Jeg tror det er meget individuelt hvad man efterlyser som studerende. Op til den kommende 
fremdriftsreform har mange dog brug for mere information omkring reformen og dens betydning. 1 år ud i 
fremtiden er ikke meget. Mange er faldet mellem 2 stole, og ved ikke hvad der er muligt efter 
fremdriftsreformen træder i kraft. Kan man stadigvæk forske? Kan man tage vikariater? Kan man komme i 
praktik? Vi har brug for mere end 1 års varsel, når det kommer til så vigtige spørgsmål. Mere synlighed 
kommunikation såvel internt som eksternt er nødvendigt! Vi studerende må vide hvad I arbejder med 
administrativt. Det skal være nemt og kort præsenteret, så man kan læse de vigtigste pointer på 5 min. - Og 
så mere synligt! 

Jeg tænker her især på processen med at lave et ITT på tværs af fakulteter. Det er en meget lang proces 
med mange trin, når man tænker på at det er inden for samme universitet. 

Jeg tænker på tværs af fakulteter. Specifikt på muligheden for at få merit. Det burde være muligt med fag 
der ligner hinanden så meget at få merit - også selvom fagene tages på to forskellige fakulteter. 

jeg ved ikke meget om hvad de forskellige afdelinger laver og bør lave, så det skal nok kommunikeres bedre 
ud. 

Jeg ville gerne modtage mails om ændringer eller muligheder for deltagelse i debatter, der har relevans for 
mig som studerende - både fra den overordnede ledelse og fra mit institut og specifikke studie. 

Kommunikation af karakterer falder næsten konsekvent for sent, hvilket muligvis kunne accepteres, hvis 
der blev redegjort for en eventuel grund til forsinkelsen. Derudover oplever jeg at der er meget stor forskel 
på undervisernes evner til at informere via AULA osv. 

kommunikation mellem [hovedområde nævnt ved navn] omkring studiet [studie nævnt ved navn] 
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Kommunikation mellem [sted uden for Aarhus] og administrationen i Aarhus har jeg oplevet som 
mangelfuld. 

Kommunikation mellem bibliotek og underviser ang. Semesterhylden. Flere tekster manglede og andre blev 
sat op i forkerte udgaver, hvorfor vi gentagne gange kopieredes MANGE forkerte sider i forhold til pensum. 

Kommunikation mellem den gamle [institut nævnt ved navn] og AU del. 

Kommunikation mellem fakulteterne i forbindelse med hovedfag og sidefag skal være bedre. Den ene hånd 
aner ikke, hvad den anden gør. Jeg har oplevet modstridende vejledning fra de to fakulteter. Det må ikke 
ske. 

Kommunikation mellem fra ledelse til de studerende. Der forekommer ofte mange rygter blandt de 
studerende, og det gavner hverken universitet eller de studerende. Klare udtalelser til de studerende vil 
være godt. 

Kommunikation mellem fx underviserne og eksamensplanlægning kunne godt være bedre! 

Kommunikation mellem studieadministration og studenter på [studie nævnt ved navn] er fallit.  
 
Ved mangelfulde oplysninger oplever man som oftest at informationen findes hos studieadministrationen. 
På anmodning om at nødvendig information sendes ud (angår typisk et helt semester eller et helt hold) 
siger de at, nej, folk skal ringe en og en eller tale sammen, eller at de ikke "gider" når det kun angår 30-40 
mennesker. 
 
Ofte møder ikke undervisere fordi de ikke har fået besked af studieadministration at de skal møde.  
Forelæsningsslides sendes fra forelæsere men finder aldrig vejen ud på aula, eller meget meget sent.  

Kommunikation til de studerende via firstclass, aula og blackboard virker meget ofte meget dårligt. Især 
Aula virker ikke overhovedet. Det ville være bedre at overgå til ét system der så til gengæld virkede og kan 
opsættes til at videresende mails til vores egne mailadresser. 

kommunikation til undervisere. vi (både på 7. og 8. semester) utallige gange oplevet at underviseren ikke 
dukker op og at underviser og studerende har fået to forskellige undervisningssteder af vide. 

kommunikationen er elendig mellem forskellige studier og institutter, for ikke at sige fraværende. Som 
oftest foregår kommunikationen kun gennem den studerende selv, som ofte oplever at blive fanget mellem 
to eller flere usamarbejdsvillige instanser der placerer ansvaret på hinanden. Ofte besvares spørgsmål med 
henvisning til hjemmesiden, eller man omstilles til utallige personer og instanser, hvilket tyder på en lav 
grad af vidensdeling. 

kommunikationen går tilsyneladende langsommere end højest nødvendigt. Endvidere har vi før måttet 
vente meget lang tid (4 uger) på eksamens resultater. 

Kommunikationen institutter imellem er tit ringe, og mange informationer kommer i meget dårlig tid 
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Kommunikationen internt halter gevaldigt. Den er ustruktureret, uorganiseret hvilket gør at mange bliver 
tabt. 

Kommunikationen mellem [institut nævnt ved navn] og [hovedområde nævnt ved navn] har omkring 
opgaveafleveringer ofte været håbløs og resulteret i megen forvirring omkring frister for afleveringer. 

Kommunikationen mellem [to hovedområder nævnt ved navn] er meget ringe. Underviserne på 
[hovedområde nævnt ved navn] ved ikke hvad vi har lært i de [specifikt fag nævnt ved navn] fag. 

Kommunikationen mellem enheder på AU fungere jævnligt utrolig dårligt. Ofte sendes man rundt til flere 
forskellige administrative kontorer for at få underskrifter (disse har ofte forskellige kontortider). 
Det er heller ikke unormalt at det tager undervisere eller studerende langtid at få svar på mail. 

Kommunikationen mellem 'underafdelinger' fx [institut nævnt ved navn] og AU er ikke helt god. Vi bruger 
selvfølgelig mest [institut nævnt ved navn], men de henviser os ofte bare til AU fordi de ikke kan hjælpe os 
eller har adgang til systemerne. Når man så henvender sig til AU siger det at man skal henvende sig til sin 
egen studieadministration... 

Kommunikationen mellem undervisere og studieadministationen er DÅRLIG - som elev bruger man megen 
tid på at få ting på plads - det burde ikke være vores job. Bookning af lokaler er også dårlig administreret. 

Kommunikationen og koordinering på tværs af undervisere er mangelfuld. Kommunikationen fra lærer til 
studerende omkring eksamens ændringer er til tider ikke eksisterende. 

Kommunikationen på AU er blevet utrolig dårlig efter vi er kommet i verdensklasse! Det betyder at hverken 
studerende eller professorer ved hvad der foregår eller, for den sags skyld, hvem i studieadministrationen 
man skal kontakte for at få oplysningerne. Der er en generel fornemmelse af at AU administrationen bare 
prøver at gøre tingene så besværlige og ugennemskuelige så muligt. 

Kommunikationen på AU foregår via mange forskellige medier; Skærme der hænger fra loftet, mails, First 
Class, mm. Der er for mange steder man skal undersøge om der er kommunikation fra AU, instituttet, 
studiet, underviseren, vejlederne mfl. 
Find ét system, der tilbyder frihed i opsætning for undervisere, administratorer og studerende, og hold jer 
til det så der kun er ét sted man skal undersøge. 
Og sørg for at kommunikationen kommer jævnligt - et nyhedsbrev i pdf form f.eks. hvor man kan trykke på 
dokument links der bringer dig fra indeks/overskrifter ned i dokumentet til de ting man vil læse om - et 
månedligt eller 14-dagligt brev vil efter min mening have den bedste effekt. 

Kommunikationen på tværs af instituer og sågar på tværs af studier er ofte kringlet, langsommelig og 
smertefuld for de studerende. Nogle organer taler ikke godt med andre, eller ønsker selv at klare sig selv, 
hvilket skaber problemer når den studerende skal interagere med flere forskellige administrationer. 

Kommunikationen til de studerende omkring eksamensformer, krav til afleveringer (formelle ting som 
eksamensforsider mm.) samt afholdelse af reeksamener bør være bedre og mere gennemskuelig. 
 
Et eksempel er, at jeg i forbindelse med en eksamen valgte at undlade at aflevere for i stedet at tage den 
pågældende eksamen senere. I den forbindelse undersøgte jeg indgående procedurerne mm. for 
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reeksamen, beståelse af 1. årsprøve, eksamensforsøg osv. Jeg fandt hele foretagenet ret uigennemskueligt, 
og planlægningen af den relevante reeksamen var uacceptabel. Den blev placeret, så den begyndte 1 uge 
inden man havde fået tilbagemelding om resultatet af den oprindelige eksamen, hvilket betød, at man, hvis 
man ikke bestod sin ordinære eksamen, fik skåret halvdelen af reeksamensperioden af og dermed havde 
ringere forudsætninger for at bestå. 
 
Et ting, der i samme forbindelse frustrerede mig, var, at reglerne for de tre eksamensforsøg, 
eksamensdeltagelse mm. er så godt som umulige at gennemskue, og definitioner på div. termer er ikke 
klare. Hvad er f.eks. "eksamensdeltagelse" - er det at være tilmeldt en eksamen eller er det at aflevere en 
eksamensopgave (i fald der er tale om en skriftlig eksamen)? Dette kunne jeg ikke finde nogen information 
om overhovedet på AU's hjemmeside. Det lykkedes mig dog at få et svar fra Studiecenter [hovedområde 
nævnt ved navn]. Men det bør være klart med det samme, hvad betingelserne er, så de studerende for det 
første ikke skal spilde en masse tid på at stirre sig blind på lovstof o. lign. og får det andet undgår en masse 
stress og tvivl. 
 
Et andet eksampel på manglende intern kommunikation var i forbindelse med en nyligt overstået mundtlig 
eksamen. Der skulle afleveres synopsis, og vi fik af undervisere besked om, at den skulle afleveres ved 
Studiecenter [hovedområde nævnt ved navn]. Og i en henkastet bemærkning nævnte en forelæser, at vi 
"gerne lige måtte skrive navn og studienummer" på synopsen for at gøre det lettere for eksaminatorer og 
censor. Senere fandt man ud af - udelukkede ved det, at folk forsøgte at aflevere synopsen (på én A4-side) 
uden officiel eksamensforside og e-mail-kvittering - at disse altså skulle inkluderes. Hvis andre ikke havde 
givet den erfaring videre til resten af holdet, er jeg sikker på, at mange (inkl. mig selv) ville være kommet 
med deres ene A4-ark til aflevering uden noget andet. At underviserne i så løse vendinger bad os om lige at 
skrive navn og studienummer på, tyder på, at de heller ikke var klar over, at der altså også skulle inkluderes 
forside, e-mail-kvittering osv. Det var på intet tidspunkt i processen klart for os studerende, at disse ting 
skulle inkluderes i denne meget begrænsede aflevering, som ikke ville indgå i eksamensbedømmelsen og 
derfor heller ikke have nogen akademisk betydning. 

Kommunikationen til de studerende. 
 
Der er ikke altid, at man ved hvor man skal gå hen, hvis man har et "problem". 

Kommunikationen udadtil er virkelig god, men indadtil finder jeg det svært at finde de informationer, jeg 
har brug for. Informationen kommer alle mulige steder fra (mail, BB, kalender for AU, kalender for 
instituttet, opslag på fysiske opslagstavler, facebook og sikkert flere). I den ideelle verden, kunne man få et 
personligt tilpasset nyhedsbrev med en selvvalgt frekvens. Altså: Den enkelte kan vælge hvor ofte - fx hver 
dag, hver uge, hver måned - man vil modtage en nyhedsmail, hvor man får informationer man selv har valgt 
- for mig kunne det være: arrangementer for studerende ved [hovedområde nævnt ved navn], 
arrangementer for studerende på [institut nævnt ved navn], oplysninger om AU library, studenterrådet og 
evt. andet jeg ikke lige kan komme på. 
 
Kort sagt: synes kommunikationen i øjeblikket er usammenhængende, uoverskuelig og ofte irrelevant for 
lige mit behov. 
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Kommunikationsvejene er meget uklare på AU. De steder, hvor man skal hente informationer på forskellige 
tidspunkter af ens studie, kunne med fordele strømlines. P.t. er det svært at gennemskue hvor forskellige 
informationer bliver gjort tilgængelige. 

Kunne være rart at blive informeret om hvorledes man kommer fra A til B når man går fra Bachelor til 
kandidatuddannelsen. Måden der ansøges på er bøvlet, langtrukken og ualmindelig elendig. 

Ledelsens beslutninger og måden, om nogen, de påvirker [studerende på bestemt uddannelse nævnt ved 
navn] meldes ikke ud til de studerende. 

Lyt til medarbejdere og studerende. Den måde nedskæringerne foregår på er fuldstændig vanvittig, og der 
bliver ikke lyttet. Kun kommunikeret floskler oppefra og ud til medierne. 

Mails til bestemte studieretninger, årgange børe kun sendes til de studerende de er tiltænkt og ikke hele 
studiet. Dernæst er det mig også en gåde at man 3/4 igennem et semester før man kan få at vide, hvornår 
man skal til eksamen i faget når man på [et andet universitet i Danmark] kan oplyse eksamensdatoer så 
snart de studerende er blevet tilmeldt et fag. 

Mail-systemer og AULA. 
Skemaer. 

Man bliver ofte henvist eller sendt videre til andre folk i systemet. Det viser sig ofte at disse folk endnu 
engang sender en videre da de intet har med afdelingen/instituttet at gøre. Der er altså lidt forståelse for 
hvem der laver hvad og hvem man skal tale med 

man bliver ofte kastet mellem flere enheder før end man kommer videre til den der kan svare. 

Man bør få en officiel besked fra ledelsen i forbindelse med omlægninger, besparelser m.m. gennem en 
intern kanal. 

Man bør informere studerende om at man foretager ændringer der vedrør deres studiemiljø... Som fx at 
fyre et par lærere midt i det hele 

Man føler nogle gange at der mangler en kommunikation i det hele taget nu hvor AU har fusioneret med 
[hovedområde nævnt ved navn] og [institut nævnt ved navn]. Det virker nogle gange til at der ikke er helt 
styr på hvem der står for hvad og hvem man skal have fat i. I det hele taget må der gerne informeres lidt 
mere om, hver der er ansvarlig for ens studie og de højere instanser. 

Man får meget lidt information om, hvad der foregår på universitetet. Især manglende information om de 
store linjer som fx udviklingsplaner. 

Man får ofte - efter måneders venten- svar på mail af forskellige personer der giver forskellige svar. 

Man får ofte indtrykket af et den ene hånd ikke ved hvad den anden laver. 

Man har ofte en følelse af at den ene hånd ikke ved hvad den anden laver. I forbindelse med min ansøgning 
til udveksling har jeg oplevet at skulle aflevere de samme papirer tre forskellige steder på universitetet. 
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Samtidig har jeg modtaget min forhåndsgodkendelser fra universitet med posten, som jeg efterfølgende 
selv skulle aflevere et andet sted på universitetet - det bør kunne gøres lettere! 

Man hører ikke særlig meget om, hvad der fx sker med fremdriftsreformen og de implementeringer, der 
måtte følge deraf. 

Man hører lidt informationer hist og pist. Der er ikke samling på tingene og det virker ikke til at alle har alle 
informationer. 
Og så er informationen lukket på [hovedområde nævnt ved navn], hvilket skaber stor forvirring. Hvor skal 
man henvende sig? 

Man kan nogle gange være i tvivl om, hvorvidt underviserne er bekendt med, hvad hinanden laver og 
underviser i - jeg har oplevet at blive undervist i samme tekster på samme semester. 

Man kan som studerende med dysleksi, bliver helt paf over at stort set ingen af centrerne, som er ansvarlig 
for dysleksi og dispensation på ingen måde snakker sammen - Dette er selvfølgelig subjektivt fra min side, 
men problemet som jeg ser det er at der ikke bliver sagt klart, hvad man skal gøre eller hvor man kan finde 
information om videre bearbejdning/forberedelse af en dysleksi dispensation, hvilket gør det sværere at 
være en studerende med dysleksi, hvor dysleksi nok ikke er det eneste områder, hvor man har brug for 
noget hjælp/dispensation eller bare information, som kan tage måneder at for udredet pga. manglende 
intern kommunikation. 

Mange forelæsere møder ikke op til forelæsning, da de ikke er blevet oplyst om at de skal forelæse eller har 
fået oplyst forkert lokale. 

Mange informationer kræver at de studerende selv har stor indsigt i mange ting, frem for at man får tydelig 
besked om småting. Fx valg af fag og hvordan det fungerer. + valgfag + kommunikation mellem lærerne ift. 
optimere undervisningen, hvis nogle ting ligger oveni hinanden 

Manglende kommunikation mellem lærere ift. undervisning, eksamen, at give info til de studerende - den 
har været rigtig elendig! - Der har været mailkorrespondance mellem de studerende og lærere omkring 
dette, samt vi har diskuteret det tit på timerne! 

Mangler at høre om nogle underviser på [uddannelse nævnt ved navn] er blevet afskediget, og om det får 
konsekvenser for de studerende 

Mangler effektive kommunikationsmidler mellem studerende og administration. Studieportal og 
Blackboard er ikke altid tilstrækkeligt 

Med henblik på eksamensplanlægning, er det mangelfuldt, at der ikke kommunikeres tilstrækkeligt mellem 
fagene, sådan at eksamensoverlap undgås. Det er en enorm stressfaktor for studerende, og er hverken til 
gavn for universitet eller de studerende. 

Med intern kommunikation forstår jeg kommunikation fra ledelse til studerende. Jeg oplever ofte at man 
ikke bliver informeret om, hvad der sker og skal ske. Desuden er det umuligt at finde rundt i, hvem man skal 
kontakte, hvis man har spørgsmål som studerende. Før sammenlægningen havde vi en fast sekretær, som 
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vi altid kunne besøge eller skrive til, hvis vi havde noget med studiet, som vi var i tvivl om osv. - den tryghed 
savner jeg. 

Meddelelser om skemaændringer, eksamensdatoer osv. kunne fås nemmere hvis man blev informeret over 
mail eller app. Desuden ville det være nemmere hvis skemaet for kunne ses samlet på tværs af 
hovedområder 

Meget af den (AU) interne kommunikation virker mere som reklame for AUs herligheder, end reel 
information om hvad der foregår, det gælder dog kun hvis der overhovedet bliver kommunikeret noget. 

Meget dårlig information til studerende generelt ved [hovedområde nævnt ved navn]. Man skal selv bruge 
meget tid på at få fat i den rigtige information. Og det er ikke meget hjælp at hente, når man søger 
information.. 

Mere gennemsigtighed i beslutningsprocesserne samt generel mere synslighed fra AU. De studerende er 
interesseret i hvad der sker, men det kan være svært at finde de rigtige informationsveje. 

Mere gennemskueligt hvem man skal snakke med. Og de forskellige administrationer kunne godt snakke 
bedre sammen så de netop ikke sender én de forkerte steder hen..  
Desuden har jeg ved hver eneste midtvejs- og afsluttende evaluering af undervisning oplevet, at 
evalueringen på ingen måde tages til efterretning, og det virker som om den foretages på et udelukkende 
formelt plan. 

Mere info via Firstclass. 

Mere information om kommende forandringer og hvad det reelt har af betydning for de studerendes 
enkelte studie 
Dette kunne fint gennemføres via hjemmeside med advis til de respektive relevante grupper af studerende 

Mere kommunikation om hvorfor beslutninger tages og hvorfor de ikke gør. 

Mere målrettet kommunikation, mere uddybende information. 

Mere tydelighed i undervisningsmateriale og undervisningsforløb. 

Merit overførsler, samt fag på tværs af institutter virker rigidt. Det samme gør sig gældende på de interne 
IT-systemer, hvor jeg personligt har oplevet, at studieadministrationen, ikke havde fuldt overblik over hele 
mit hidtidige studieforløb (beståede fag). 

Min fornemmelse er at hvis man spørg indtil de rokerings hos lærer og administration, er deres viden 
begrænset. 
Jeg ved ikke om det er fordi man ikke ønsker uddybning. Men i min optik er lukningen af [institut nævnt ved 
navn]. Den største fejl der er begået på AU i lang tid. 

Min personlige erfaring er, at de forskellige administrative lag og områder på AU ofte ikke aner, hvad der 
foregår i de andre administrative lag og områder. Dette angår både de formelle forhold (regler, 
studieordninger, eksamensdatoer mv.) og de praktiske forhold. F.eks. kunne IT-afdelingen prøve at forklare 
andre dele af administrationen hvor håbløst selvbetjeningen fungerer, så det ikke bare er noget de 
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studerende går rundt og “påstår”. Ofte antages det i administrationen, at de studerende sidder inde med 
information som kun er tilgængelig på hjemmesiden, og nærmest umuligt at finde frem til. 

min studie administration, kender ikke dem fra den gerelle særligt godt så hvis man bliver henvist til den 
generelle studie adm. skal man starte forfra med at finde den rigtige. de kan ikke bare henvise mig direkte 
til den rigtige person 

Min studieretning er blevet nedlagt uden at jeg er blevet informeret om det. Jeg fandt først ud af det da jeg 
skulle tilmelde mig fag, og ingen af de fag, jeg skulle have, var mulige at vælge. Jeg måtte så selv opsøge 
administrationen der kunne fortælle mig at min studieretning ikke længere fandtes. Det samme var 
tilfældet for de resterende studerende på samme ordning. 

Min uddannelse er et samarbejde mellem to institutter og det har rent administrativt givet store problemer 
i forhold til at planlægge undervisning, hvem der har ansvar for vores karakterer, eksamensplanlægning 
osv. Det burde være muligt at snakke bedre sammen og blive enige om, hvem der har ansvar for hvad. 

Min uddannelses er splittet mellem to hovedområder [to hovedområder nævnt ved navn]. de har meget 
svært ved at snakke sammen og koordinere undervisning og eksaminer ift. hinanden, specielt på 
bacheloren som udbyder af [hovedområde nævnt ved navn], men 60 ECTS ligger på [hovedområde nævnt 
ved navn]. 

Mit bachelor forløb har ikke været uden komplikationer, og da har jeg haft med studie administration, 
studienævn og studielederen på mit studium at gøre. Det har dog virket på dem som om at de har været 3 
vidt adskilte organer, der ingen form for kommunikation har haft imellem sig. 

Mit indtryk af den interne kommunikation på [institut nævnt ved navn] på AU er i den kedelige ende. Jeg 
har bl.a. oplevet en underviser som har været nærmest umulige at komme i kontakt med, og ved 
forespørgsler hos dennes kolleger, kunne ingen fortælle hvorfor det var tilfældet, eller hvor man skulle 
henvende sig for at få kontakt. Ingen vidste hvad [underviser] lavede eller hvor [underviser] befandt sig. 
Det er for mig ikke et krav at underviserne sidder på instituttet når de ikke underviser, men hvis de vælger 
at arbejde andet steds, bør de som minimum være til at komme i kontakt med via mail eller telefon. For 
mig betød det at jeg måtte vælge en anden vejleder til mit speciale, da jeg ikke ville risikere ikke at kunne 
komme i kontakt med [underviser], hvis jeg fik brug for det. 

mit.au, au.dk, stads og blackboard burde kunne samles i en bedre og mere gennemsigtig og brugervenlig 
platform. Information går tabt i jungelen af websites 

Modul koordination. 

Måden hvorpå informationer deles er ustruktureret og afhænger i høj grad af den enkelte studieleder/-
sekretærs individuelle beslutning og begrænsning. Der måtte gerne være mere struktur i måden hvorpå 
kommunikation deles til de studerende. 

Måske dette overlapper med studieadministrationen. Det er frustrerende at der er så langt mellem [sted 
nævnt ved navn] og [hovedområde nævnt ved navn]. Når man får hjælp hos studievejlederen, så bliver man 
henvist til [sted nævnt ved navn], som henviser tilbage. Det var nemmere, da disse var tættere på 
hinanden. 
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Nogle informationer kommer meget sent ud til de studerende. 

nogle undervisere følger ikke med i skemaændringer, og så kan vi sidde 300 mennesker og vente på den 
samme forelæser [underviser nævnt ved navn] i flere timer før [underviser] kommer 

Nu kender jeg som studerende ikke meget til den interne kommunikation, så alene derfor burde man 
undersøge hvad området laver :-) 
Når det er sagt, har jeg heller ikke opsøgt denne information, og kan derfor ikke klandre andre at jeg ikke 
har kendskab til området. 

Nærmere bestemt [institut nævnt ved navn] - studieledere, undervisere og lokalebookere er ikke altid gode 
til at kommunikere internt... 

Når der er nedsat krav til en eksamen burde de overordnede krav stå ens for alle studerende og ikke 
forskelligt efter hvilke vejledere man har. Det er ærgerligt. 

Når der opstår et problem/uenighed, så skyldes det oftest uenighed internt, eller at systemer/institutter 
ikke har de samme kommunikationskanaler eller at de ikke benytter disse. 

Når der sker noget nyt på AU som er væsentligt for mig hører jeg det gennem venner/bekendte fremfor 
direkte fra universitetet. 

Når der udsendes emails (bortset fra auto-beskeder fra Blackboard) er det 9 ud af 10 gange noget, der kun 
vedrører andre semestre/studieretninger end ens eget. 
Det mest optimale ville være, at de kun blev sendt til dem det var relevant for, men hvis dette er for teknisk 
krævende ville det være rart, hvis der som standard blev skrevet øverst i mailen, hvem det er relevant for. 
 
Efter overgangen til Blackboard er det blevet sværere at finde relevante opdateringer uden at skulle læse 
dem alle (sortere efter fag) 

Når jeg forsøger at finde frem til en oplysning ved at kontakte en AU-medarbejder får jeg ofte et svar á la 
"Det er ikke mig der sidder med det, jeg videresender din mail til min kollega, men hun er på ferie indtil 
næste måned" eller lignende. Det føles som om mange sekretærer og mellemlederes eneste funktion er at 
skubbe arbejdsopgaver over på den næste medarbejder i rækken. 

når man gerne vil have hjalp, så bliver man base sendt videre i systemet! Har oplevet det en gang, det tog 
mig en måned at finde frem til den total rigtig proces ift. dispensationsprocessen på [uddannelse nævnt ved 
navn] 

Når man går på en uddannelse der trækker på flere forskellige institutter får man meget ofte 
fornemmelsen af en ekstrem mangel på kommunikation mellem institutterne. det kan være modstridende 
meddelelser eller slet ingen meddelelser. 

Når man hører ting om hvad der foregår internt er det som regel ikke fra AU, men fra nogen der kender 
nogen, der kender nogen, der har hørt noget fra en officiel kilde af en art. 
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Når man som studerende henvender sig om manglen på møbler, som man bliver lovet [person nævnt ved 
navn], så skal dette også bringes i orden, og så skal ledelsen ikke udsætte dette i en evighed. 

Når man studerer på AU har man en følelse af at hvert kontor, hver administration, hvert fakultet osv. er en 
lille virksomhed i sig selv, og man viderebringer ikke information og man fralægger sig ansvar og tørrer det 
af på de andre overfor de studerende. Fx havde min kæreste af studienævnet fået dispensation til at et 
obligatorisk strategifag kunne tages på summer school her i Aarhus, da han var på udveksling, hvor det ikke 
var tilgængeligt. Summer university melder ham så fra holdet, UDEN at informere ham, fordi de ikke kan se 
den godkendelse/dispensation fra studienævnet nogen steder. det blev en kamp uden lige at få dem til at 
tage ansvar og få ham tilmeldt igen, for det var aldrig deres skyld, men hele tiden et andet kontor, en anden 
medarbejder osv. Det var et "vi beklager, vi kan godt se problemet, men du skal kontakte dem her, vi stiller 
dig videre" den dag blev han stillet videre 15 gange, og flere gange til de samme kontorer. Der mangler en 
følelse af "os" et samlet AU, hvor de forskellige kontorer hjælper hinanden og tager ansvar i stedet for altid 
at sub-optimere på de forskellige kontorer og administrationer. det er så frustrerende som studerende at 
man føler man er i kamp mod en overmagt hvor man aldrig kan blive hørt eller få hjælp, fordi I ikke har en 
holdbar intern kommunikation og interne fejl ender med at gå udover de studerende. På mit bachelor hold 
endte halvdelen af de der ville på udveksling med at give op på forhånd, fordi bureaukratiet og "kampen 
mod au", som alle vidste ville komme når fejl bliver lavet osv., var uoverskuelig. man føler sig som den lille 
part der er oppe mod hvad der minder om Skat. 

Når man søger svar på specifikke ting er der sjældent nogen som ved noget med sikkerhed og hvem det 
egentlig er ansvarlige for dette 

Når professorerne kan komme for sent, og derefter give skylden på lokaleplanlægningen tyder dette på 
manglende intern kommunikation. 

Ofte aner jeg ikke, hvad der foregår. Jeg får det lidt tilfældigt af vide af mine tutorer på Facebook. 
Eksempelvis anede jeg ikke, at man skulle huske at tilmelde sig fag på næste semester - jeg troede man 
automatisk var tilmeldt. Det er altså for ringe! 

Ofte er det besværligt at få at vide hvornår eksamener ligger. 

Ofte er hverken underviserne eller de studerende godt informeret "oppefra" - vi kan stå og mangle lokaler, 
fordi ingen har sagt det til underviseren, som så ikke har kunnet sige det til os studerende - og det er 
problematisk. 

Ofte har jeg oplevet, at vi, som studerende, er de sidste, der får noget af vide. F.eks. da vi ikke kunne få svar 
på, om vi skulle have karakter i et sommerkursus, eller hvorfor nogle af vores fag stod som ikke-beståede, 
ej tilmeldte osv. Og når man så ringer til admin., så bliver man bare trukket rundt og får ingen fornuftige 
eller meningsfulde svar. Sommetider bliver man endda sendt af sted med besked om, at det er vores egen 
skyld, når vi ikke selv oplever det sådan. 

Oftest skal man høre fra studenterforeningen eller medstuderende, der har oplevet en ændring, at denne 
ændring er sket. Et eksempel er fjernelsen af studieadministrationen fra Campus [campus uden for Aarhus 
C nævnt ved navn]. Folk finder først ud af, at den er flyttet, når de går forgæves, hvorefter det eneste, man 
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kan tænke på, er at gå over til [enhed nævnt ved navn] og spørge dem til råds. Kan det passe, at de skal 
varetage AU's kommunikationsopgaver? 

Opdatering af kursuskataloget. 
Oprydning på AULA - fjern gamle fag, det kan være vanskelig at danne sig et overblik/finde det, man leder 
efter. 

Organisationen af skemaer er et direkte rod. Det står på 6 forskellige sider og derfor sker der ofte 
dobbeltbooking af både timer og lokale. Man bruger rigtig meget energi på at finde ud af hvad man skal 
læse til hver time og hvor man skal være. Og om man overhovedet har time. Skemaerne burde samles i 
lektio eller et lignende program. Det er nemmere for undervisere såvel som studerende. 

Orienteringen omkring sidste fyringsrunde var ret mangelfuld 

Over en sommer forsvandt mit institut... jeg havde ikke modtaget en mail, jeg var ikke informeret af mine 
undervisere og nej - jeg havde heller ikke selv gjort noget for at hente information, da jeg ikke var klar over 
at der skulle hentes information. Det ville have været rart med en orienteringsmail - der kort skitserede 
hvad der foregik, og hvor man nu kunne henvende sig henne samt om hvordan opbygningen ville se ud 
efter sommeren. 

Overgangen til Blackboard fungere dårligt og jeg føler min adgang til informationer er begrænset 
væsentligt! 
Systemet er uigennemsigtigt og de opdateret der før kom til alle om begivenheder, events etc. på 
campusnet skal man lede længe efter. 

Planen for nye semestre kommunikeres alt, alt for sent ud til de studerende. Der bør lægge en skabelon 
klar mindst et halvt år før - som der så kan forekomme ændringer i. Det er nødvendigt, hvis de studerende 
som nu skal kunne bidrage som undervisere, forskere og lign. ved universitetets forskellige arbejdspladser, 
at vi ved, i hvilke perioder vi kan have fri til det. 

Pludselig ændring af Blackboard har svækket det interne kommunikation på [institut nævnt ved navn]  
Generelt er det interne kommunikation mellem administration, lærer, elever, ledere ikke set/hørt meget til:  
Sidste semester var der var uenigheder om eksamensform, syg lærer der ikke var der 70% af semesteret, 
regler om studieophold i udlandet 

Processer, som ansøgninger vedrørende dispensation, merit m.m. skal være hurtige og give mening. 

På [institut nævnt ved navn] ved vi ikke så meget om resten af AU, andet end vi er blevet en del af det. 
Hvad der bliver truffet af beslutninger m.m. har vi ikke indflydelse på! 

På [studie nævnt ved navn] får man meget lidt information om f.eks. hvordan man vælger og søger 
bachelor, hvilken betydnings ens valgfag kan have, hvilke andre kandidatuddannelser man kan tage og 
hvilke forskellige fordele/ulemper et skift kan have. 

På [studie nævnt ved navn] står vi tit og skal have undervisning et sted, og så er det aflyst uden vi får 
besked. Når vi starter på nyt semester er det altid [svært] at finde frem til hvor og hvornår der er 
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undervisning, for vi får ikke besked. Jeg går altid med en usikkerhed i mig om jeg nu misser noget 
obligatorisk undervisning, fordi jeg ikke har kunne finde informationer om dette. 

På mit studie [studie nævnt ved navn] bliver mange ting, herunder studieordning mm., ændret løbende, og 
ingen ved helt hvad, der gælder, eller hvem der bestemmer og hvor man kan få og bør søge svar. Har ofte 
henvendt mig til studiets administration. Som så har henvist mig til instituttets administration, som så igen 
har ført mig tilbage. 

På mit studie [studie nævnt ved navn] har der været mange ændringer i eksmans formen i fagene, og jeg 
føler ikke at undervisere har været ordentligt informeret omkring de nye regler og proforma så vi er blevet 
henvist til studie administrationen især med det nye elektroniske eksamens system - det ville være rart, 
hvis underviserne kendte til det og reglerne til deres eksamen.  
I efterårets eksaminer oplevede jeg også kommunikations fejl angående placeringen af eksamen, hvilket 
først blev rettet en halv time før eksamen, og derfor skete der en udskydelse på en time - så der mangler en 
smule på kommunikations fronten ud til de studerene, men også at underviserne bliver opdateret ordenligt 
når der kommer nye tiltag så som blackboard og det nye eksamen system 

På mit studie bruger vi FirstClass, men det fungerer ikke optimalt - det er træls at man skal åbne mange 
"vinduer" for at finde opslag eller tekster og samtidig har vi ofte problemer med at uploade vores filer til 
tiden, fordi firstclass går i stå/går ned... 

på mit studie er vi blevet rykket fra [sted nævnt ved navn] [til] [sted nævnt ved navn], selvom vi de to første 
semestre ikke var i [sted nævnt ved navn] særlig meget. vi var lidt i [sted nævnt ved navn] og ellers 
forskellige steder i uni parken, samt på [sted nævnt ved navn] engang i mellem. det gjorde det svært at nå 
forelæsningerne til tiden, da der ofte var et stykke imellem de forskellige steder vi skulle være. nu er vi dog 
kun i [sted nævnt ved navn], og det fungerer. 

På mit studie har vi flere gange haft problemer med hvem vi skulle henvende os til ang. valgfag taget hos et 
andet institut. 

På mit studie har vi gentagene gange oplevet at der ikke er harmoni mellem det officielle fra studiecenteret 
og det som underviserne siger - eks. var der tvivl om hvorvidt vi havde undervisnings fri i den ene af de 2 
uger da vi skulle skrive eksamensopgave i studium generale. Vores underviser(i et andet fag), mente ikke vi 
havde fri, selvom det klart og tydeligt stod i beskrivelsen fra studiecenteret, men efter lidt kommunikation 
frem og tilbage blev det løst. Det er bare frustrerende for os studerende at have den usikkerhed indtil 
sidste øjeblik. 

På mit studie oplever jeg forvirring i forhold til at [to hovedområder nævnt ved navn] ofte ikke snakker så 
godt sammen. 

På mit tilvalg i [studie nævnt ved navn], har vi i dette semester oplevet en mangel på kommunikation 
internt på instituttet, da der simpelthen er nogen der har glemt at vi skulle skrive eksamen, og derfor har 
været nødsaget til at skulle skrive denne samtidig med at vi påbegyndte et nyt fag. 

På vores institut har jeg flere gange oplevet, at de studerende ikke bliver informeret, og hvis de endelig gør, 
så bliver de ikke informeret i god nok tid. Jeg efterspurgte selv, at de studerende skulle have information 
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om skift fra en eksamensplatform til en anden, da der ikke var blevet informeret og forklaret, hvordan 
proceduren ville foregå fremover. 
Generelt bør administrationen i højere grad kommunikere til studerende (og medarbejdere). Generelt er 
manglende kommunikation kilde til mange frustrationer hos studerende. 

Samarbejde fx ml. Undervisere og eksamenskontor således at studerende får en ensartet udmelding og 
tidspunkt for eksamenskarakter 

Sammenhæng mellem kommunikation imellem undervisere og den information det gives de studerende 

Sammenlægningen af institutterne på [institut nævnt ved navn] har betydet, at det er blevet endnu 
sværere at komme i kontakt med institutlederen og få relevant information om fremtidige planer. 
 
Det er ekstremt svært at finde ud af, hvem der sidder med hvilket ansvarsområde. Der er ikke nogen, som 
ved hvem, der ved hvad. 

Sammenlægningen mellem AU og [institut nævnt ved navn] har været plaget meget af at de to institutioner 
ikke har talt ordentligt sammen, så man har fået forskellige beskeder, eller ting ikke er blevet gjort 
ordentligt. 
 
Ligeledes er den interne kommunikation mellem [uddannelsessted nævnt ved navn] og [uddannelsessted 
nævnt ved navn] så dårlig, at det tit virker som om den ikke eksisterer. Dette påvirker tværfaglige projekter, 
valgfag mellem de to institutioner og ens generelle daglig dag hvis man kommer begge steder. 

Se gerne tidligere kommentar. Jeg er lidt i tvivl om præcist hvilke område det omfatter for at løse 
problemet, da jeg synes administrationen i sig selv er forvirrende (hvilket måske i sig selv er årsagen til at 
de ansatte reagere som de gør). Dog synes jeg generelt at afdelinger/fakulteter internt skal blive bedre til at 
kommunikere sammen. Derudover synes jeg også at der skal gøres noget ved den måde de ansatte 
håndtere sagerne på. I stedet for at tænke: Det er ikke mit område. Skulle de måske i stedet tænke: Er der 
reelt noget jeg kan gøre? I stedet for bare at sende én videre til den næste, som deres første og eneste 
reaktion. 

Selve håndteringen af fremdriftsreformen samt den økonomiske situation på AU er desværre et godt 
eksempel på, hvordan ledelsen leder uden at orientere og inddrage de studerende. 

Send nu en mail i god tid inden der er deadline på tilmelding af fag, kurser, kandidat etc. 
Heller for mange mails end ingen der kommer i dag! 

Siden nedlægningen af nfit.au.dk mailsystemet har det været et stort kaos. Der er ingen gennemskuelighed 
i hvem der modtager mails på hvilke lister, og det er ikke alle der er på de lister de burde være på.  
 
Der er meget begrænset intern kommunikation fra højere sted til de studerende omkring hvilke tiltag og 
ændringer, der foretages, som kan have indflydelse på vores studietid. 
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Sidste år skulle en jeg læser sammen med vide, hvornår reeksamen kunne tænkes at ligge. Vi blev henvist 
til 4 forskellige personer, før vi endelig fandt hende, vi skulle snakke med. Så det ville ikke gøre noget, hvis 
dem i administrationen vidste lidt mere om, hvem der sidder med hvad. 

Simpel direkte, fx( mail), kommunikation til de studerende om hvad der forventes hvornår, det gerne i god 
tid. Finder fx processen vedr. bachelor opgaver, hvor der ingen meddelelse kommer om emner og datoer 
m.m. for ganske negativt påvirkende for studiet. 
En automatisk sms, eller mail service når der er ændringer i ens skema kunne også være befordrende for et 
bedre fremmøde. Ros til de undervisere som faktisk sender en mail. 

Skemalægning og det at få samlet alle informationer et enkelt sted. Vi har alt for mange steder, vi skal 
tjekke for at finde ud af hvor vi skal have undervisning og det er ofte at folk ikke dukker op fordi de 
simpelthen ikke var klar over at der var undervisning.  
Ved at der på bole studier findes er kalender-system der samler den studerendes fag og lægger et skema. 
Det kunne være SKØNT at få det på alle studier, så man ikke skal bruge så meget tid på at finde ud af 
hvornår man skal have undervisning.  
Aflysning af undervisning. Det er ofte når vi sidser og venter på en forelæser, der ikke dukker op, at det er 
umuligt at finde nogen, der har styr på hvordan man får fat på denne person. Ville være skønt med 
oplysninger om præcis hvem vi skal henvende os til, så vi ikke skal bruge 20-25 min og jeg ved ikke hvor 
mange telefonopkald til forskellige mennesker hver gang på at få fat på en sekretær, der kan fortælle at 
underviseren ikke har tænkt sig at dukke op. 

Sløvt med at melde fx eksamens datoer ud. Forvirring omkring eksamenstilmelding osv. 

Snakke bedre sammen 

Som et organ virker det alt for tit som om, den venstre arm ikke aner hvad den højre laver. Idéer og tiltag 
drukner i bureaukrati inden det når frem, og er forældet når det endelig gør. Færre køkkenchefer, og lidt 
flere kokke med respekt for deres køkkenchefer ville være at foretrække. 

Som nævnt har jeg som studerende på to forskellige fakulteter oplevet, at der er utrolig meget bøvl, fordi 
de simpelthen ikke aner, hvordan tingene bliver gjort de forskellige steder, men samtidig insisterer på at 
det må være det samme. Jeg er ikke tilhænger af at alt skal ensrettes, men det administrative personale bør 
have kendskab til de forskelle der er 

Som studerende er det ikke usædvanligt at jeg oplever modstridende information fra forskellige AU-
ansatte. 

Som studerende finder jeg mig tit uforstående overfor beslutninger, der tages, fordi kommunikationen ikke 
er god nok fra ledelsen 

som studerende føler jeg ikke at jeg får tingene formidlet ud i god tid, vi får alt at vide meget sent. bl.a. 
pensumlister, valg af temaprojekt osv.  
specielt da jeg startede på AU var jeg meget frustreret over at sidde helt uvidende omkring hvilke bøger jeg 
skulle skaffe, hvornår jeg skulle starte - disse ting virkede på mig meget stressende da jeg ikke er kendt med 
universitet miljøet.  
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vi får generelt tingene at vide meget sent, det er svært at planlægge efter og vi når aldrig af få alle bøger 
hjem til semester start og så er man bagud i læsningen inden man overhoved er kommet ordenligt i gang !! 

Som studerende følger jeg mest med i medierne, for at få et indblik i hvad der foregår på AU 

Som studerende følte man sig overhørt og nærmest ligegyldig i sammenlægningsprocessen, hvor [institut 
nævnt ved navn] blev lagt sammen med AU. Jeg mener, at det er ekstremt ærgerligt, at de studerende ikke 
bliver hørt. Derudover har hele kommunikation omkring sammenlægningen været under al kritik. Et er at 
man ikke bliver hørt, men noget andet er, hvordan universitetet så kommunikerer deres beslutninger. Der 
blev indkaldt til stormøde, hvor "de studerende kunne komme med deres mening", men det var i stedet en 
rystet [dekan nævnt ved navn], som ikke kunne svare på tiltalen fra de studerende. Stormødet blev derfor i 
stedet til en salgstale for, hvorfor [dekan] mener, at [hovedområde nævnt ved navn] er bedre end det 
tidligere [institut nævnt ved navn]. 

Som studerende får vi for lidt og for sen information, om de mange tiltag, der faktisk har stor indflydelse på 
vores hverdag. 

Som studerende får vi ikke nok at vide, samt ofte kommer informationen i sidste øjeblik. 

Som studerende har man en følelse af, at ingen ved, hvad de andre foretager sig. 
Underviserne ved intet om, hvad der skal ske og sker højere oppe, og spørger man de højere magter, ved 
de ikke, hvad underviserne foretager sig... 

Som studerende kan du ved at spørge forskellige interne grupper, og ikke få et ens svar. Det er frustrerende 
at ledelse/administration ikke kan svare korrekt på spørgsmål. 

Som studerende med sidefag udenfor mit fakultet oplever jeg meget ofte, at der mangler en forbindelse 
mellem AUs fakulteter. Herunder eksamensplanlægning, skemalægning, overlap mellem [hovedområde 
nævnt ved navn] eksamensperiode og [hovedområde nævnt ved navn] undervisning (og 
omvendt),fagsammensætning m.m..  Det har krævet meget arbejde og overskud at få mit studie til at gå op 
- specielt fordi hverken [hovedområde nævnt ved navn] eller [hovedområde nævnt ved navn] har kunne 
hjælpe mig 100%. Jeg er altid blevet sendt rundt i systemet, hvor ingen rigtig har kunne give mig svar på 
mine spørgsmål... 

Som studerende oplever man ofte at undervisere er utilfredse med beslutninger taget fra ledelsens side. 
Jeg tænker, at denne utilfredshed kunne minimeres ved korrekt og rigelig intern information. 
Ofte virker det heller ikke som om underviserne helt præcist ved hvad meningen er med nye tiltag (som 
eksempelvis profilfag på [hovedområde nævnt ved navn]). Der er altså usikkerhed på hvad meningen er 
blandt underviserne. 

Som studerende på [uddannelse nævnt ved navn], ligger jeg mellem to institutter - og samarbejdet mellem 
de to fungerer meget dårligt. 
 
De to institutter overholder ikke samme overordnede datoer for karakterer og skema og eksamensplaner. 
desuden er planlægningen af undervisning helt hen i vejret - da der ofte forekommer forelæsninger 
samtidig på tværs at de forskellige institutter, som skal rykkes rundt. 
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Skema generatoren er desuden ikke særlig effektiv for os der har fag andre steder end [hovedområde 
nævnt ved navn]. 

Som studerende, der har tæt kontakt til en del undervisere, er det demotiverende at opleve, at ikke alene 
mener vi, som studerende, der ingen gennemsigtighed er, men vores undervisere, der trods alt er vores 
nærmeste kommunikation med ledelsen, har det på samme måde. Der opstår en dyb utryghed ved den 
opdagelse, og flere undervisere på mit studie har givet udtryk for den samme følelse. En af de dygtigste 
undervisere, jeg har haft i mit liv, som går langt ud over sine betalte timer for bl.a. at give ordentlig 
feedback på timer, er nu også blevet nødt til at finde et nyt job pga. de besparelser, der er kommet som 
følge af dårlig budgetplanlægning, og det er en meget stærk, udtalt og fælles følelse på vores studie, både 
hos undervisere og studerende, at vores dekan er uden forståelse eller øre for de forslag eller problemer, 
man har med retningen, instituttet bevæger sig i. 

Som studerende, der regelmæssigt tjekker både au.dk og siden tilhørende mit institut, så synes jeg, at det 
er svært at følge med i, hvad der sker på højere niveau på AU. Dette virker som en klar mangel, da jeg som 
studerende faktisk er interesseret i, hvad der sker bag de tilsyneladende lukkede døre. 

Som tidligere skrevet, bør kommunikationen em mellem afdelinger være løsningsorienterede som f.eks. jeg 
kommer og vil gøre noget der ikke er blevet gjort før på tværs af [to hovedområder nævnt ved navn]. Jeg 
har også hørt flere andre der bare bliver kastet rundt mellem personer der ikke ved noget og bare sender 
videre, når de kommer fra f.eks. [hovedområde nævnt ved navn] og begynder sidefag på [hovedområde 
nævnt ved navn]. Generel bedre kommunikation institutter imellem.. 

Som tilvalgs-studerende bliver man kastet rundt mellem administrationen på de 2 institutter. Og da de 4 
fakulteter gør alle ting forskelligt går det helt galt... 

Som udgangspunkt ville det være en fordel, hvis der var en effektiv intern kommunikation i det hele taget. 
Hvis man som studerende blev hørt og følte sig inddraget i processer, og hvis ens synspunkt blev 
respekteret som andet end dovne studerende ynk.  
Eller hvis man som studerende helt grundlæggende fik den information, man havde brug for ift. 
eksamensændringer, lokaleændringer, eksamensplaner, aflyste forelæsninger mm. Al den information, der 
gør, at hverdagen fungerer på et studie og som på nuværende tidspunkt altid bare strander et eller andet 
sted i bureaukratiet. 

Sommetider sløjt med lokaleplanlægningen. 

Stads 

Stemningen kan jo være noget så forpestet. Samtale er jo nogle gange bedre end bare tale. 

Strukturen på AU er uoverskuelig og er blevet ændret flere gange i min studietid, og der mangler 
kommunikation om dette for at forklare strukturen (og ideerne bag ændringerne). 

Studerende og universitetets organer på institutniveau får alt for sent udmeldinger om ændringer, som 
rammer dem. 
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Studerende.au.dk er stadig ikke en platform studerende bruger. Man er tit usikker på hvem der er afsender 
på de beskeder der kommer 

Studievejledere er ikke altid informeret om nye regler eller ændringer. Jeg er af denne grund blevet 6 
måneder forsinket i mit studie... 

Svært at finde rundt i de mange forskellige kommunikationsplaforme: blackboard, mit.au, post.au, stads 
selvbetjening, studerende.au.dk.... 

Svært at som studerende at få information on fremtidige ændringer på AU og hvad de betyder for de 
studerende. 
Desuden har de gentagne ændringer af studieportal gjort det til tider uoverskueligt hvor man fandt 
relevante oplysninger. 

Synes at institutterne internt på [hovedområde nævnt ved navn] skal være meget bedre til at samarbejde 
med hinanden. Brug hinandens kompetencer i stedet for at bekrige hinanden. 

Synes generelt det kan være svært at finde vigtige informationer, for de flyder tit rundt sammen med 
ligegyldige informationer. 

Synes ikke der bliver givet nok information omkring ændringer på [campus uden for Aarhus C nævnt ved 
navn], og generelt omkring flytningen der er sket over de seneste år. 

Synes ikke vi overhovedet bliver orienteret om de ændringer der sker i forbindelse med at [institut nævnt 
ved navn] bliver en del af AU og heller ikke if. med flytning til [sted nævnt ved navn]. Har på rygtebasis hørt, 
at vi ikke kan få grupperum til vores projekter på [sted nævnt ved navn], virker ikke specielt gennemtænkt 
hvis det er rigtigt -  vi bruger trods alt rigtig meget af vores studietid på dette - og nogle har 
fortrolighedsaftaler med virksomheder. Og en ny skole skulle da helst opleves som en forbedring. 

Synes kommunikation er noget rodet. Vigtige information forsvinder i en  bunke af ligegyldige 
informationer. 

Syntes der kunne være bedre kontakt mellem [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] og Universitetet. 

Særdeles vanskeligt og oftest meget tidskrævende at finde frem til rette person at kommunikere et 
administrativt spørgsmål til.  
 
Har oplevet ved flere lejligheder at få at vide af administrativt personale, at min henvendelse er blevet 
"glemt i en bunke" og at det er årsagen til at jeg ikke har fået svar på en given henvendelse. (efter flere 
måneders venten) 
 
Jeg har også oplevet at få udlevet det forkerte eksamensspørgsmål (elektronisk) og på dagen for aflevering 
blive kontaktet af min underviser, der tilfældigt havde opdaget, at jeg havde fået det forkerte spørgsmål. 
Han beklagede dog dybt, men fejlen lå i eksamensadministrationen. 
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Så sent som i denne uge har vi oplevet studerende, der får én melding fra studievejledning og en anden fra 
fakultetsadmin. Det er ikke godt nok, at der ikke er overensstemmelse. Kun meget få af os har jo mulighed 
for at handle direkte i form af de organer vi sidder i ved AU. 

Til tider virker undervisere mere forvirrede end de studerende omkring undervisningsforløb, 
eksamensform, nye tiltag o. lign. Og det siger end del, da der synes at være en generel forvirring. 

Tingene hænger selvfølgelig sammen - men problemet er, at universitetsledelsens beslutninger simpelthen 
ikke bliver begrundet. 
For mit vedkommende [studie nævnt ved navn] kan jeg nu konkludere, at efter den Faglige 
Udviklingsproces' implementering, ja så er studiemiljøet faktisk blevet dårligere (som allerede påpeget 
overfor ledelsen af de studerende før og under implementeringen). 

Tænk over hvor det er man som studerende opsøger information og prøv at benytte sig af de medier. 

Udmeldelse omkring eksamensplaner og specialevejledertildeling har desværre været meget ringe under 
min studietid på AU. 

Udover at studere her, har jeg også fungeret i 4 år som holdunderviser i forskellige fag. Jeg har til dato ikke 
oplevet en interesse fra ledelsens side i at orientere mig og medstuderende/ kolleger løbende om status 
quo eller tiltag. Resultatet er, at alle graver sig ned i deres egen skyttegrav og bekriger hinanden. Der er 
ikke megen fælles retning på AU set derfra, hvor jeg står. 

Undervisere (når der er flere på et fag) bør samarbejde mere, og vide hvad de andre laver. Sende tekster og 
info vedr. undervisning ud i god tid, så man kan planlægge og starte med at læse hurtigst muligt. 

Undervisere og ledere virker meget uvidende om hvad der foregår op deres arbejdsplads 

Underviseren er ikke altid for gode til at få snakket sammen. Det er dog blevet bedre. 

Undgå skemalægningsoverlap og undervisere som ikke dukker op. Måske en sms-påmindelsesservice - ikke 
som sådan en kritik af AU som en kritik af de medarbejdere som ikke møder op, men det må være en slags 
intern kommunikation... 

Universitets kringlede og uoverskuelige struktur gør det besværligt, at forstå hvad og hvor 
kommunikationen kommer fra.  
Hvem er hvem? Hvad er hvad?  
Særligt de nye universitetsreformer og AU's egne projekter er svære at forstå, når organisationen er blevet 
så kæmpestor. 

Vedr. den interne kommunikation, så har det sådan set virket som et problem i alle de snart tre år jeg har 
gået på universitetet, men specielt efter alt flytteriet hvor mit studie måtte flytte to gange indenfor et år og 
flere ting er flyttet rundt omkring på forskellig vis og arbejdsområder er også blevet ændret de forskellige 
steder, så når man kommer med et spørgsmål i et informationscenter el.lign. et sted, virker det som om det 
er blevet lidt for let at sende de studerende videre til et andet sted selvom det ikke nødvendigvis er det 
rigtige sted og jeg har oplevet at være rundt ved 3-4 forskellige kontorer før jeg til sidst fik at vide hvor jeg 
faktisk skulle gå hen. Det er somme tider svært at finde ud af hvor man skal gå hen. 
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Vedr. studienummer - jeg har et gammelt fra [studie nævnt ved navn] der består både af bogstaver og tal. 
Det skabte stor forvirring i starten blandt forskellige administrative afdelinger - nogle sagde jeg skulle 
beholde dette nummer, andre mente jeg skulle ændre det. De blev ved med at sende mig frem og tilbage 
mellem hinanden. 
 
På 3. semester på kandidaten er jeg i praktik. Jeg afleverer min praktikopgave til tiden, men AU overskrider 
fristen for at give karakter med 2 uger. Jeg får i mellemtiden en mail fra specialekontoret - de kan ikke 
godkende min specialekontrakt, fordi jeg ikke har ECTS-point nok. De havde tydeligvis ikke tjekket på, om 
fejlen lå hos AU selv. 

Vi bliver som studerende informeret om store ændringer på Aarhus universitet, men det bliver sjældent 
uddybet, og vi har derfor ofte ikke forståelse for, hvordan disse ændringer vil blive implementerer, og har 
af den grund heller ikke nogen reel mulighed for at påvirke dem. 
Det var fx tilfældet med sammenlægningen for nogle år siden. Vi vidste godt, at AU skulle fusionere med 
bl.a. [institut nævnt ved navn], men hvordan det skulle ske, og hvordan det ville komme til at påvirke os, 
var meget svært at få svar på. 
Det samme er lige nu problemet i forhold til det nye elektroniske eksamenssystem.  Vi har som studerende 
ikke rigtig fået noget information ud over, at alle eksamener fra 1. maj skulle være elektroniske, men 
hvordan det egentlig kommer til at foregå, og om vi har helt de samme muligheder for at fx tegne og lave 
grafer i dette nye program, er der ikke rigtig nogen, som kan svare på. Spørger man en forelæser, hvordan 
det kommer til at foregå, siger umiddelbart, at de ikke har noget information om det nye system, og det 
samme gør sig gældende, hvis man fx kontakter studievejledningen. 

Vi bruger hovedsageligt Blackboard på mit studie og det er ofte at vi skal finde oplysninger andre steder. 
Det er meget frustrerende at finde rundt i alle de hjemmesider, hvor der er info. De er dårlige lavet og det 
er en tidsstjæler, når man forsøger at finde info om Au eller sit eget studie. Hvorfor kan det hele ikke 
samles på en side, eller have en overkommelig og velfungerende søge funktion, så det er til at finde det 
man leder efter? 

Vi fik først af vide at vores kandidat i [uddannelse nævnt ved navn] var lavet om EFTER vi havde tilmeldt os 
kandidaten. 
 
Jeg laver projekt hos [virksomhed nævnt ved navn] og der er nogen uoverensstemmelser mellem AU og 
[virksomhed nævnt ved navn] omkring samarbejdsaftale, men jeg får intet af vide omkring udviklingen af 
problemet eller hvad der gøres for at løse det 

Vi får mails fra administrationen som ikke skulle have været til os. Og vi får sen besked om detaljer ang. 
eksamen. 

Vi har flere gange haft problemer med at vores underviser ikke har det samme skema som vi har. Både hvor 
hun er dykket op, hvor vi ikke var der - og omvendt. 

Vi har lige haft en sag, hvor der er blevet truffet beslutninger vedrørende opsamlingseksamen, som ikke 
blev videregivet til studievejlederne. Det har stor betydning for rigtig mange! Og meget skidt, når der på 
nettet stadig står det som engang var gældende. 
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Vi har på både [specifikt modul nævnt], [specifikt modul nævnt] og [specifikt modul nævnt] oplevet at der 
har været uenighed blandt labholdslærerne internt samt ift. modulets koordinator. Det medfører at der 
bliver givet 4 forskellige udsagn til et emne f.eks. Og da vi studerende er relativt sociale og snakker meget 
sammen, medfører det frustration. Jeg er med på, at labholdene er forskellige, men her tænker jeg på 
konkrete formelle ting: på [specifikt modul nævnt] fik vi klar besked på hvornår vi alle ville få svar fra vores 
[specifikt rapport nævnt] - dette samme dato.. Alligevel var der et hold der fik svar to dage før... Lige såvel 
som feedback (individuelt) ikke var en mulighed på vores hold var der andre hold der fik individuel 
feedback. Det føles lidt uretfærdigt eftersom alle studerende jo gerne vil forbedre sig og det gør vi jo kun 
via feedback. Derimod har der været generel feedback for 200 mennesker = 200 forskellige opgaver, det er 
jo komplet ubrugeligt... 

Vi havde en grim oplevelse omkring [institut nævnt ved navn] her i efteråret hvor fag blev aflyst ud af det 
blå en uge efter vi havde meldt os til dem.. Mange kom i klemme. Desuden var vores [institut nævnt ved 
navn] flytning fra [sted nævnt ved navn] til [sted nævnt ved navn] kaotisk, selv personalet vidste intet.  
Mere info "nedad" til dem beslutningerne berører! Også før i sidste øjeblik - vi vil gerne vide mere om 
processen. 

Vi oplever at der internt er dårlig kommunikation, modstridende beskeder og ingen der vil tage ansvar men 
bare sende os videre i systemet. 

Vi studerende fortjener at kunne træffe beslutninger om vores uddannelser på et informeret grundlag, da 
uddannelsen forhåbentlig er en vigtig del af deres liv. Samtidig skal kommunikationen fremstå åben og 
ærligt, så man ikke bare får en salgssmøre, hvor man så selv skal ind og grave for at finde den rigtige årsag. 

Videregivning af informationer om deadlines ift. Tilmelding af eksamener og fag. 

Vigtige nyheder for os som studerende, fx senest indførelsen af lørdagsundervisning på [studie nævnt ved 
navn], formidles dårligt videre til os. Personligt blev jeg opmærksom på eksemplet gennem en anden 
studerende, der havde "opdaget" nyheden tilfældigt på www.studerende.au.dk/[studie nævnt ved navn] 
under den meget lidt sigende titel "Undervisning på [hovedområde nævnt ved navn]". 

Vigtigt at den interne kommunikation er strømlinet så der ikke kommer forskellig information til forskellige 
organer. 

Virker ikke som om at hovedet ved hvor halen er 

Virker ikke til lærer på [institut nævnt ved navn] kan komme i kontakt med administrationen på AU 

Virker som om der er problemer med visse udmeldinger, og kontakt imellem f.eks. studieadministrationen 
og andre organer. 

Vores karakterer efter skriftlige eksamener har en træls tendens til at tage MEGET lang tid, over den dato, 
vi har fået oplyst at karakteren vil være tilgængelig 

 

Better communication, more than just the news in Omnibus. 
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Communication is necessary when a certain program is to be used in exams (wise flow). 
 
Use of Wiseflow has not been communicated to students, nor has it been communicated to lecturers, as it 
appears. 

Complicated IT systems and email, too many portals from which to get information, should be centralized 
to a single log in and page per student to administer everything and receive mails news course details etc. 

I am a student in [department outside Aarhus] and I sometimes get a feeling that we are excluded from 
what is going on at Aarhus University, even though it is only some km away. 

I have a feeling that as a student I'm not informed of anything that is going on at the administrative level or 
what are the new plans and decisions. I'd feel better if I was informed, even if that doesn't actually affect 
my studying because I'd feel more like a part of the community. 

I have been an international student at this university for almost one semester now. 
 
I don't know about any international center, or international communication. 
 
Everything is in Danish, why do you even call yourself international then ?? 

I have experienced lack of internal communication at AU. It is tough to find a person responsible for a 
certain thing. Sometimes, when you find it, the person has no idea how to help you. Even the teachers are 
not provided with relevant pieces of information 

I have no idea what's going on.  
sending 10 emails a day is not a solution to communicate. 

I know there're some kinds of forums regarding administration and academic regulations taking place here, 
because I've seen the student representative (from our program) posted her summary on our program's FB 
group. However, I'm not so sure whether that is efficiently enough. Should there be any official 
announcement? 

I sometimes feel like I don't really know what is going on at the university. The website is sometimes really 
confusing and there is not a really good overview of what is going on.  
Once in a while I hear from some events going on at other departments or pats of the university where I 
think that is interesting but it is nothing that comes to your attention right away. That is a little bit sad. 

I would like to see the international communication unit to be more open towards events organized by 
students.  Recently, our student union, [name of student union mentioned], organized a lecture with the 
mayor of Aarhus - despite several attempts the event was not included in AU's event calendar on au.dk. We 
do not know if we contacted the wrong persons. But even if we did it would have taken about 10 seconds 
to forward our request to the person in charge. We are also rather consternated with regard to the internal 
university media in which we do not feel represented despite numerous attempts on our part to change 
that. I am sure a more student-inclusive approach, especially with regard to the inclusion of international 
students, would benefit AU as a whole. 
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It might be partly my own fault, because I am an international student and do not speak Danish, but I know 
absolutely nothing about what is happening at AU. Not in terms of formal or informal decision making, nor 
in outcome. I feel like, especially for international (or: non-Danish) students, communication could be 
better. It should be provided more regularly, automatically, in both Danish and English, and students need 
to be made aware in an introduction week or something of all the different things that they can influence, 
or can contribute to, and how to stay updated on AU. 

It would be nice to be informed about changes and also that information are not given on the last sec. 
before a decision has to be made. E.g. to choose which study line to follow. Also going abroad was poorly 
communicated and it is unfair to change the options where to go just one month before to apply. 

majority of notifications sent are only in Danish... 

Make communication more transparent and accessible to students, especially the ones who don't speak 
Danish. 

Many of my professors are also unclear about what is happening where on an organizational level. I see this 
as a clear sign that internal communication is severely lacking. 

Many subjects requires carrying out a survey for projects. It'd be great if there was a system with current 
students' emails which allowed to send surveys out. Also, option to filter their emails accordingly to: 
department, degree, Danes/non-Danes, level of studies, sex and age. This would help:  
* reduce students' resentment towards surveys that are, basically, spamming inboxes by the end of the 
semester 
* and make better projects and research by students 
 
Please, make such system! Otherwise, students will keep passing around the list with emails of all the 
members of AU including staff. 

More information in general and especially about relative things to be communicated to students. 

Needed a clear structure for the 6 semesters of education. The methods of teaching should be changed or 
at least known for the lecturers, as it seemed as they do not have ability to teach. 
Expand variety of courses and the level of teaching. 

Ofte har jeg set mine mails blive sendt rundt til 5 forskellige personer i administrationen, før den kommer 
frem til den rigtige, der kan give mig et svar. Det tager tid, og virker kaotisk. 

Once I had to apply for re-examination in a course I was not registered in. It was approved but my 
department did not get the information and according to them I did not have the right to take the exam at 
that time. I managed it though to contact my department and e-mail them the approval I had gotten from 
the studies administration. It was a stressful time just before the exam and could have been avoid if the 
communication between my department and studies administration was better. 

Proper information dissemination between students and administration should be efficient. 
Considerations to some of the compulsory course should be considered as this will help some students with 
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other background and related course to follow, understand and adapt to the study environment. Thank 
you. 

Since [department] and AU have merged to one it is impossible to get a clear and strain (and fast) answer 
regarding any studies issue. 
Since the merge I have been trying to resolve a very important matter related my studies and simply, one 
person transfers me to another and always the answer is "So many things are complicated since the 
merge." Well, it is not my problem, is it? I demand a clear answer but I am still waiting (almost a year....) 

The internal communication at AU seems broken in certain places. It seems the communication lines are so 
complicated no one really knows who to turn to in time of need. I had quite a few troubles getting answers 
lately, being passed from one office to the next, nobody really being able to tell me who would be the 
appropriate person to address. When I do get an answer, the responses from the various people I 
communicate with are often not the same. In general, since the merging of [department mentioned] with 
AU, communication has been tedious and frustrating. We don't know what is happening and why. 

The line of communication inside AU seams long and hieratic. I receive information when it is too late for 
me to take or create and opinion of my own. 

The student counselors should be better prepared to answer questions so that you don’t get sent to a 
whole line of different people with a question that can be answered by one person, which the counselor 
could have just sent you to. 
 
The evaluation of internationals' documents should be more transparent, maybe allowing the student to be 
present or at least get an explanation about how the decisions were made. 

There has been a lot of confusion during this semester, we have been given wrong information and often 
not any. No one has an idea how the exams work or where to hand in projects and so on. I really feel that 
there is no communication going on between the directors - teachers and students 

There's quite obviously no communication going on between the so-called "Studies Centre" (where to 
students are supposed to submit requests etc.) and the actual academic departments. It generally seems 
like  administration is more important than academics at AU. 

Things just happen from day to day without info. 

Timetables of classes 

Too many canceled lessons, not enough replacement lessons and the examen deadlines didn't get changed. 
Everybody is really angry! 

When new decisions are made and practices changes, no one knows about them before in the very last 
second, and far too much time is therefore used on the problems. Teachers as well as students have no 
idea what's going on here. 

 



 120 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Ekstern Kommunikation 

Videnskabeligt personale 

[fusioneret enhed nævnt ved navn] har i mange år haft et stærkt brand, som er blevet svækket med 
ændringen af navnet. Kandidatuddannelserne, som tidligere var en kernevirksomhed, er usynlige i den 
eksterne kommunikation, hvilket er kontraproduktivt i forhold til såvel indtjening som faglig udvikling. Der 
er for lidt støtte til at kommunikere [institut nævnt ved navn] forskningsresultater til omverdenen. 

[Institut udenfor Aarhus nævnt ved navn] bliver alt for ofte overset i den eksterne kommunikation, især 
vores [særlige uddannelser]. Vi betaler et stort overhead, men modtager ingen brugbar støtte. Pengene 
kunne med fordel blive i Herning, så kan vi selv stå for kommunikationen 

Administrationen skal huske, at de er til for institutterne - og løse de opgaver institutterne har behov for - 
og de er forskellige fra institut til institut 

Alt for mange ligegyldige succeshistorier 

Alt for mange ressourcer bruges på 'branding' og selvforherligende manifestationer. 'Anglificeringen' af 
sprogbrugen er - sammen med den ulæselige skrifttype i rubrikker - med til at præge AU som et 
reklameforetagende, mere end et seriøst universitet. Seneste eksempel: "Matchpoint" er overskriften på et 
offentligt arrangement. Hvorfor ikke en dansk rubrik på en i øvrigt dansksproget annoncering? Alt for 
megen handelshøjskole lingo. 

Alt for megen penge bliver brugt på meningsløs reklame 

Alt for meget PR og sensationspræg som lover guld og grønne skove. For lavt fagligt indhold og for meget 
fokus på sygdom og teknologi fremfor videnskab som grundlag for at forstå verden og frembringe nye 
ideer. 

Antallet af diverse studieguides bør reduceres og være i overensstemmelse med hjemmesiderne. Indholdet 
på danske og engelske udgaver af hjemmesider er ofte forskellige. 

AU er ikke ret synlig i mediebilledet. Det kan gøres langt bedre - og vi skal være langt mere synlige, hvis vi 
vil bryste os af at være et godt internationalt universitet. 

AU er som de andre universiteter i DK meget optaget af branding og dyr markedsføring og konkurrence 
med et utal af ganske vist dygtige kommunikationsmedarbejdere, hvis jobs tidligere blev løst af ganske få, 
men effektive folk. Det ville klæde universiteterne, hvis rektorerne gik sammen om at sige at nok er nok, og 
at målsætningen er at ALLE DK universiteter skal være i top og samarbejde i stedet for bevidstløst 
konkurrence. 

AU event og AU kommunikation virker som meget tunge enheder hvor der bruges mange resurser på 
møder og koordinering. I disse enheder skal der være ildsjæle der brænder for at formidle spændende 
forskning på nye og anderledes måder. 

AU gør det elendigt i relation til KU og DTU. Fjern AU kommunikations søjlen, læg ressourcerne decentralt 
og lav en stærk den central enhed der understøtter ledelsen. Her er det virkelig behov for at få ryddet op 
HURTIGT. 

AU i medierne. Hvis der er noget spændende kan vi jo skrive pressemeddelelserne selv. Næh, hov! Det gør 
vi da vist allerede... Så hvad var spørgsmålet? 
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AU komm er en håbløs ineffektiv, fjern kolos, der ikke evner at virke til at kommunikere videnskab til 
almindelige danskere fordi de sidder centralt og ikke ude i forskningsmiljøerne. Resultatet er, at de enkelte 
institutter og fakulteter selv ansætter kommunikationsmedarbejdere uden om AU komm for at kunne 
skabe bro til de forkere, der leverer stof til historierne. Der bør være få komm medarbejdere centralt og 
mange ude på institutterne. Som det er for nuværende er AU komm alt for dyr og håbløst ineffektiv. 

AU Kommunikation fremstår som en propagandamaskine for den øverste ledelse og burde i stedet for 
bruge sin energi på at kommunikere effektivt. 

AU kommunikation opleves langt hen ad vejen som et begrænsende/kontrollerende organ fremfor et 
understøttende og hjælpende organ. 

AU skal være endnu mere tydelig i sin fremstilling af sig selv overfor omverdenen og fx vise endnu mere 
åbenhed overfor erhverssamarbejde og løsninger af samfundets behov. 

AU synes ikke så eksponeret i dagspressen som flere andre danske universiteter. 

AU særlige skriftype er ulæselige. Det er pinligt at så og skulle formidle sin forskning på baggrund af en 
introduktion hvor ingen kan læse universitets navn. Det forhold at i hvert fald mit institut (Bioscience) ikke 
har noget dansk navn er ligeledes pinligt. Igen, du bør som forsker kunne formidle din forskning klart og 
tydeligt på dansk. Det er op ad bakke når man skal starte med at præsentere sig som forsker ved 
'Bioscience'. Det danske navn bør være Biologisk Institute. 

AU, er meget dårlige til, at profilere sin viden og kompetence på forskningsområdet. Det er stadig 
hovedsagelig mht undervisning. at AU er i pressen. Efter sammenlægningen [institutioner nævnt ved navn], 
er disse institutioners plads i det nuværende AU alt for anonymt. I forhold til f.eks KU og DTU , der er vores 
konkureneter på ansøgninger på eks fødevareområdet - de er MEGET mere skarpe og fremme i skoene til, 
at få profilret deres viden og kompetencer på fødevareområdet. 

AUs hjemmeside er virkelig (virkelig, virkelig) dårlig. Navigationen er ekstremt dårlig set fra et user 
experience-synespunkt. Derudover er det ekstremt svært for udefrakommende (nye studerende) at få 
indblik i, hvad man kan forvente af de forskellige fag, idet al kommunikationen omkring fagene er lukket 
inde i learning management systemerne. Der er behov for en mere åben tilgang. 

Bedre hjemmesider. 

Branding af institutter, lokale forhold og uddannelsesmiljøer decentraliseres eller som minimum foregår i 
tæt samarbejde med de lokale miljøer 

Bruger lang tid på AU' egne journalister, som forsøger at lave 'pakker' til andre medier. Det er splid af tid og 
penge. Andre medier skal nok finde os, hvis de har brug for den viden viden vi har. 

Bruges alt for mange penge på ift. behovet - man føler, at de penge man 'tjener' ved undervisning og 
forskningsstøtte går til at betale journalister ansat ved AU som laver akkurat det samme som dem på DR, 
TV2 og aviserne... 

Bør nedprioriteres 

Bør nedprioriteres og nogle af ressourcerne flyttes til andre vigtigere områder 

Bør reduceres. I tider med stør inddækningskrav bør der være focus på kernefaglighed. 

Da jeg sidder I en afdeling som ligger langt fra Universitetet, er der tit mangler på kommunikation ud fra 



 122 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Instituttet til de medarbejdere som ikke sidder inde for "hegnet". 

De nationale centre er central ind- og udgang for myndigheder og erhverv på de fagområder disse dækker 
(jf. 9. marts rapporten). Det er dermed vigtigt at centrene er synlige i omverdenen og rekvirenterne hurtigt 
kan finde dem på AU. Hvis centrene skal kunne fastholde de nuværende store aftaler med myndigheder og 
tiltrække yderligere opgaver/projekter skal de være stærke brands for AU (og for de involverede 
forskningsmiljøer). Derfor er det ikke ligegyldigt hvordan AU formidler viden fra forskningsmiljøerne: Der 
skal prioriteres: Hvad er effekten ift. målgrupper mv.? P.t. bruger AU samlet set alt for mange ressourcer på 
tilfældig forskningsformidling, som muligvis bliver set - muligvis ikke, hvorimod der ikke er tilstrækkelig 
understøtning af de nationale centres rolle som kanal for formidling jf. AU's beslutning om at etablere 
disse. 

Den eksterne kommunikation er efter min opfattelse for fokuseret på at "skrive med en font som ingen kan 
læse"! Der mangler en forståelse for at også operationelle eksternt rettede rådgivning og formidlingsweb-
sites kan have et behov at blive fastholdt i længere tid og udover et givet projekts løbetid måtte være uden 
at skulle opdateres, hver gang et nyt CMS introduceres.(uden midler) 

Den eksterne kommunikation er for poppet og fyldt med new speak og soft communication, der også af 
gamle kandidater (udenbys kollegaer) opleves som temmelig meningsløs. AUgustus virker meningstom. 

Den eksterne kommunikation er præget af floskler, glittet papir og hule hensigtserklæringer. 

Den eksterne kommunikation har de senere år haft fokus på "branding" af universitetet som helhed. Jeg 
synes, det er uhensigtsmæssigt med denne branding af AU, eftersom det kan medføre ensretning af 
fakulteter og institutter, der er meget, meget forskellige. I stedet for dette fokus på AU som helhed så jeg 
hellere, at man begyndte at fokusere mere på målrettet formidling af de forskellige fagområder, AU 
rummer over. Min oplevelse har været, at vi som forskere først og fremmest skulle "brande" AU, og at AU-
brandet har været det centrale. 

Den eksterne kommunikation har lært for meget af sensationspressen og de kulørte blade. Der er ofte 
forskel på videnskabelige resultater og sensationer Omfanget bør nedskaleres på hjemmesiden. En del af 
midlerne som anvendes kunne passende anvendes til finansiel støtte til videnskabelige publikationer 

Den eksterne kommunikation om Aarhus Universitet er direkte skadelig for universitetets omdømme. De 
fleste kommunikationsmedarbejdere har vist tidligere været ansat i rejsebureau-branchen. 
Kommunikationen til potentielle nye studerende efterlader det indtryk, at et studium på Aarhus Universitet 
foregår på samme måde som pub-crawl på Sunny Beach i Bulgarien. 

Den er blevet for centralistisk og mangler jordforbindelse. Støtter mere ledelsens behov for at sælge AU 
end åbne og mangfoldige dialoger med samfundet 

Der bliver brugt for mange penge på store forkromede tiltag, når der samtidig fyres folk, der bidrager til 
universitetets kerneydelser som vi skal leve af nemlig forskning, undervisning (og myndighedsbetjening) 

Der bliver brugt mange midler på kommunikationsaktiviteter på AU. Kommunikation er ikke uvæsentlig, 
men AUs kerneydelse er nu engang det arbejde, VIP’ere udfører. I stedet for at hyre journalister til 
formidlingsaktiviteter, bør man, til en vis grad meritere forskningsmedarbejdere for at formidle deres egen 
forskning. Desuden er det spild af ressourcer at udvikle AUs hjemmeside, logo, design osv. til stadighed. 
Disse ressourcer kunne bruges til forskning og undervisning i stedet. 

Der bliver generelt brugt alt for mange unødige ressourcer på "nice to have" og som ikke er relevant for 
universitets primært opgave undervisning, forskning og formidling. Rygtet siger at 
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kommunikationsafdelingen har flere journalister ansat end Aarhus Stiftstidende. Men kunne færre ansatte 
ikke varetage den eksterne kommunikation. Spørgsmålet er om den eksterne kommunikations gevinst er 
lige så stor som deres lønninger 

Der bliver produceret al for megen varm luft og brugt unødige midler på f.eks. biografreklamer. Det sender 
et forkert signal til de unge: at universitetsuddannelsen er en vare, de kan købe eller i realiteten 'få', når det 
i virkeligheden er et seriøst arbejdsliv, de skal i gang med; det er en uddannelse, de skal 'tage'. De unge er 
klogere end som så. De må føle sig talt ned til, og det samme gør jeg som medarbejder: føler mig talt ned 
til, når jeg ser reklamer for AU i det offentlige rum. Studievalg er en seriøs sag og beslutningerne træffes på 
baggrund af grundige undersøgelser, ikke gennem hurtige reklamer. Ved ikke om Ekstern Kommunikation 
overhovedet står for dette, men i så fald skal det ledes videre til rette instans: ingen reklamer for AU! Og 
slet ikke biografreklamer. Det er spild af sikkert mange gode penge. 

Der bruges (sikkert) mange midler på branding. Nogle af disse kunne måske bruges bedre til forskning og 
undervisning. 

Der bruges alt for mange ressourcer på ekstern kommunikation. det er vigtigt at vi har en stærk profil på 
det forskningsmæssige i form af folkeuniversitet, aktuel naturvidenskab og en god hjemmeside. også vigtigt 
med en god tilbudspakke til kommende studerende, men internt mellem danske universiteter bruges der 
alt for mange ressourcer på at hente studerende ind fra hinanden - vi skal hellere passe på dem vi har - det 
er alligevel den bedste reklame vi kan få - at vi bruger pengene på de studerende. Så fokuser/reducer i 
hverve kampagnerne og skær ned. Vil i øvrigt lige sige at alle de kommunikations folk jeg har arbejdet med 
er dygtige - det handler ikke om faglige kvalifikationer - det handler om at i sidste ende har vi ikke råd til at 
forskningsbevillinger bliver "internt" beskattet for at vi kan have vellønnede kommunikationsfolk til at 
analysere om hvor god vores indsats til at rekruttere har været - det skaber mere arbejde til underviserne 
(som er dem der altid kommer i frontlinjen med det næste nye initiativ), samtidigt med at det fjerner 
ressourcer til undervisning og forskning i længden en fejlprioritering. 

Der bruges alt for store ressourcer på at 'brande' AU. Men det er til dels en overordnet politisk beslutning 
der stammer fra den nye universitetslov, og den udprægede konkurrence om forskningsmidler i stedet for 
basisbevillinger. De midler der bruges på kommunikation skaber intet af værdi, men fører blot til at f.eks. 
AU får flere midler end KU, altså en omfordeling. 

Der bruges for mange ressourcer på dette i forhold til, hvad man får ud af det. Virker nogle gange ude af trit 
med det faglige miljø. 

Der bruges for mange ressourcer på ekstern dansk kommunikation som nyhedsbreve, nyheder på 
hjemmesider o.lign., som jeg tvivler på, mange læser. Noget af besparelsen kunne med fordel bruges på, at 
alle centrale AU dokumenter fandtes på engelsk 

Der bruges mange ressourcer ift. effekterne. Mangler lydhørhed nedad mod institutterne. 

Der bør kommunikeres bedre, nemmere og mere tidssvarende til vores studerende. 

Der er alt for mange ansatte i det område som slet ikke udfylder den funktion der forventes af "ekstern 
kommunikation" og de laver ikke noget "selvstændigt" ! 

Der er brug for en nyorientering af kommunikationsstrategien væk fra de 'smart i en fart' kampagner (fx de 
tvistede talemåder). Universitetet står på et fundament af viden og kernefaglighed, og det undergraves af 
den slags kampagner 

Der er flere niveauer i dette; jf. sidste svar, bliver kommunikationen forsødet ift. reelt at tage hånd om den 
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situation vi fx for indeværende oplever på AU - og det er meget sjældent jeg som forsker, kan genkende mig 
selv i den måde, der generelt kommunikeres på (ikke fordi det altid skal være tilfældet). Derudover synes 
jeg, der er for få fra universitetets ledelse, der aktivt går ind i fx den verserende debat om universiteters 
fremtid, undervisning, humanioras rolle og så fremdeles. 

Der er ikke brug for dem 

Der er lavet nye hjemmesider for AU / Health (hvor jeg er ansat). Efter den/de er kommet, er det blevet 
uhyre vanskeligt at finde det, man søger, og kollegerne står oftest i samme situation. Det betyder derfor, at 
man er nødt til at ringe rundt i systemet (efter bedste evne) for at finde de oplysninger, der er relevante. 
Har ikke-AU-ansatte samme problemer, må det opleves som temmeligt frustrerende. I min optik fremstår 
hjemmesiden som nok visuelt professionelt udført, men praktisk svært anvendelig og det giver ikke et godt 
indtryk. Ikke just noget, man ønsker at prale af.... 

Der er stadig et alt for stort fokus fra ledelsens side på at promovere AU uden hensyntagen til indholdet i 
kommunikationen, og det afspejles i antallet af journalister ansat i adm. Det bør reduceres, hvis det ikke 
allerede er sket. 

Der er temmelig mange ansat i "Ekstern Kommunikation", umiddelbart alt for mange, når man ser på 
resultaterne: Strukturforandringerne står uforklarede (også udadtil), og ikke mindst Arts lades i stikken i 
pressen, når området beskydes og dømmes brødløst og irrelevant. 

der kan blive brugt for meget tid på "fancy" PR og for lidt på fx at hjælpe medarbejderne med at få deres 
forskning kommunikeret 

Der kunne spares mange penge på branding. Det har kun ført til absurde fonts og symboler som gør AU til 
grin. Det giver heller ikke mening at have så mange kommunikationsmedarbejder både centralt og på de 
enkelte fakulteter. Min erfaring med den centrale afdeling har heller ikke vist at de er særlig kompetente. 

Der mangler en målrettet markedsføring af fakultetet som en business school både nationalt og 
internationalt. 

Der satses alt for meget på store rapporter på glittet papir i såvel ekstern som intern kommunikation. Der 
er alt for mange medarbejdere bundet op i kommunikation 

Der skal bruges færre ressourcer - og den værste smartness skal væk 

Der skal være en køreplan for hvordan og hvornår vi går ud med nyheder - det hele er tilfældigt hvad der 
sker. 

Der synes at være behov for i almindelige vendinger i pressen at fortælle om forskningsresultater og derved 
vise, at universitetets arbejde har relevans- også for andre end universitetsverdenen selv. 

Der synes i dag at herske en generel anti-intellektualisme i den offentlige debat. I særdeleshed har 
begrebet humaniora-bashing fundet rig mulighed for anvendelse. Det er som om man endeligt har givet op 
overfor en tilgang til viden, uddannelse og forskning, som baserer udelukkende på en temmelig snæver 
økonomisk dagsorden om beregnelig nytte-maksimering. Hvis ikke videnskaben kan skaffe umiddelbar 
nytteværdi i form af produkter og serviceydelser, så synes en stærk holdning i offentligheden at være, at 
den skal lukkes ned hurtigst muligt. Jeg skriver ikke dette for at beklage mig over tidernes tilstand. Når der 
spares overalt i samfundet er det kun rimeligt, at der også spares på universiteterne. Det som man kunne 
ønske sig var dog, at AU ledelse aktivt var gået ind i denne debat og havde forsvaret den faglighed, som 
universitetet gerne skulle stå for. Alt for meget af AU-ledelsens kommunikation udadtil kommer til at 
fremstå som undskyldninger, ikke for medarbejderne, men derimod for ledelsen selv. Ledelsens 
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kommunikation eksternt sender dermed et indirekte signal tilbage til medarbejderstaben som siger: Vi er 
slet ikke interesserede i jer. Et ærligt og kraftfuldt forsvar for de fag, den undervisning og den forskning, 
som universitetet står for, ville være skønt at opleve. Vel at mærke et forsvar for fagligheden, som ikke blot 
kunne reduceres til: Man kan også tjene penge på humaniora. Noget sådant ville være skønt at opleve, især 
hvis det kom fra den ledelse, som jeg mener har et alvorligt tillidsproblem at slås med, som nævnt i 
spørgsmålet om intern kommunikation. 

Der virker som et område med alt for lidt substans og alt for meget djøf. Der er også for meget ligegyldig 
information der gør at det vigtige drukner. Det her område bør helt klart skæres hårdt. 

Det er beskæmmende at udenbys interessenter får et positivt billede af AU og får ideer til at gennemføre 
lignede organisatoriske forandringer i deres eget universitet 

Det er endnu ikke lykkedes for mig at få nogen til konkret (så som at skrive en artikel om noget vi laver) at 
hjælpe med noget på dette felt. Men der er meget snak, og mange møder 

Det er et problem, at den eksterne kommunikation og herunder markedsføringen af vores uddannelser er 
fordelt på 3 centre: kommunikation, studieadm.. & forskning & talent. Der er behov for tværgående 
koordinering. 

Det er mig en gåde hvad alle de bannere der opsættes overalt skal gøre for at forbedre vilkår for forskning 
og undervisning. Den kæmpestore afdeling for propaganda for AU bør lukkes ASAP 

Det er mit indtryk, at vi bruger for mange ressourcer på ekstern kommunikation, der ikke styrker AUs profil 
som en lødig faglig institution 

Det er stadig alt for besværligt at finde min faglighed på nettet. Det er simpelthen skandaløst, at det er 
bedre at google sig frem til mig og mit arbejde og viden end at søge via au.dk. Og det er bare et eksempel 
blandt mange. 

Det er svært at holde rede i hvem der er ansvarlig for hvilken type kommunikation. Og problematisk at 
nogle Kommunikationsafdelinger konsekvent skriver på dansk, på trods af at det også skal offentliggøres på 
engelske hjemmesider. 

Det er svært at påvirke eller blive inddraget i beslutninger. Dele af den eksterne kommunikation er 
uigennemskuelig. Dele af den eksterne kommunikation er nærmest pinlig set fra et fagligt synspunkt (for 
eksempel kommunikation omkring Summer University). 

Det er uklart, hvad enheden bidrager med, og den har ringe relevans for mit arbejde. Ressourceforbruget 
forekommer stort. Jeg har selv ret omfattende eksterne kontakter, og jeg ville ikke drømme om at involvere 
ekstern kommunikation i det. 

Det er vanskeligt at finde rundt på AUs hjemmeside. Der er ingen intuitive faglige veje. Der er ingen 
mulighed for at kommunikere som fagmiljø/uddannelse til omverden. Det der foregår inden for et fagmiljø 
- seminarer, gæsteforelæsninger - kan ikke kommunikeres ud til omverden. Der mangler faglige 
'opslagstavler'. Stilen i den eksterne kommunikation fra AUs side har i flere år været utroværdig - der er 
blevet stillet et glansbillede op, som jeg ikke har kunnet genkende i dagligdagen. 

Det er vanskeligt, tungt og langsomt at få annonceret begivenheder kurser og uddannelser i AU's system. 
hjemmesiden er en skandale. Det kræver alt for mange tryk at finde relevante oplysning er om forskning , 
jobs uddannelser mm 

Det et mit indtryk, der bruges rigtigt mange ressourcer på det område uden det har den store impact. 
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Færre medarbejdere med bedre netværk til den etablerede presse var at foretrække. 

Det felt jeg arbejder med kalder på "ekstern kommunikation", det vil give flere "kunder i butikken", men 
det er ikke et indsatsområde, så derfor bliver det nedprioriteret 

Det forekommer, at der er ansat en stor gruppe personer på dette område, men jeg har svært ved at se 
nytten af deres arbejde. Vi kan ligeså godt som forskere formidle til pressen frem for at der er en stor 
gruppe mennesker ansat til denne funktion. Det virker som spild af penge. 

Det hele er meget "poppet" og der er desværre stadig noget af den kvalmende "verdensklasse-retorik" 
tilbage, hvilket - sammenholdt med tomme floskler - ikke får universitetet til at fremstå seriøst. 

Det kan være vanskeligt at finde rundt i hvilken enhed/område man skal ind i (når man står udefra) - it 
platformen, telefonisk, per brev osv.). Det er faktisk blevet bedre med tiden - men fortsat nogle gange 
nærmest 'kommunalt' at finde ud af adgange til og forståelse af den eksterne kommunikation 

Det kunne være dejligt, hvis konsulenterne i ekstern kommunikation var mere opsøgende - mere 
journalistisk tænkende. Vi får som forskere ikke nogen "point" for formidling til lægmand, så derfor er vores 
fokus ikke der (desværre). Men en snak med en "journalist" om hvad vi laver, så de kan skrive artiklerne til 
pressen; det ville være et hit... 

Det samme gælder her som for intern kommunikation. 

Det var svært at finde ud af hvem jeg skulle samarbejde med omkring en pressemeddelelse. Den jeg 
henvendte mig til, var en tredje, som jeg kendte, og hun besvarede ikke emailen. Derefter var der to 
forskellige medarbejdere på opgaven, og de kommunikerede ikke internt. Det ville være dejligt med én 
person, som var den samme, som jeg kendte, og som følte sig forpligtet på præcis min sag. 

Det virker overdimensioneret og irrelevant. 

Det virker som et voldsomt overfinansieret område. Eksempel: Samme dag som agterbreve blev udleveret 
kom der brochure om arrangement i Aarhus. Der kom 10 eksemplarer til gruppen samtidig med at mange 
fik det med posten. Spild af penge. Men også en ting som det nye alfabet. Hvis man fjerner det fra f.eks., 
stillingsopslag så reducerer man opslaget med 20 %. Det ville give en voldsom besparelse på årsplan 
samtidig med at jeg ikke har hørt kolleger fra andre universiteter udtale sig andet end lettere grinende 
omkring dette alfabet. 

Det virker som om det lever sig eget liv. 

Det virker som om ekstern kommunikation er afkoblet fra institutternes virkelighed. Der mangler forståelse 
for institutternes eksterne behov. 

Det virker som om, at kommunikation sættes lig med branding. Det er utroværdigt for et universitet og 
skaber ikke den rigtige opmærksomhed om forskning og universitetets øvrige opgaver, fx kritisk forskning. 
Samtidig kommunikerer det heller ikke til studerende, men til et eller andet imaginært selvbillede af AU 
som 'verdensklasse' hvilket jeg ikke tror interesserer andre end vores eget ledelseslag. 

Det virker som om, den enkelte medarbejder har svær ved at tage selvstændige beslutninger. Næsten alle 
spørgsmål skal først over en eller flere ledere, før man kan få et svar. 

Dette skal ses i forhold til intern kommunikation. Mener, at det er dybt problematisk, at JP Aarhus er vores 
'medarbejderblad'. Dermed sagt, at man er bedre informeret i JP end via de interne 
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kommunikationskanaler. Måske var den interne/eksterne koordinering et sted at starte. 

Drop at alting handler om spin og brandslukning - vær reel, ærlig. 

Ekstern kommunikation (her: formidling af forskning til pressen) er vigtig, men jeg er ikke imponeret af 
kvaliteten af artiklerne/udkast skrevet af en del af journalisterne i den centrale eksterne kommunikation. 
Hvis man alligevel er nødt til at skrive det hele selv eller rette meget i det, hvor er så pointen med 
"professionel hjælp"? Jeg mener, konceptet med lokale kommunikationsmedarbejdere, som har mere 
indblik i hvad der forgår på institutterne havde været langt bedre. 

Ekstern kommunikation er godt, men det bør efterses, om ressourcerne bruges bedst her eller på andre 
områder. Måske skal området slankes. 

Ekstern kommunikation forstået som de PR fremstød som Universitetet publicerer fremstår oftest som 
skrevet af praktikanter. Det er ikke værdigt for den forskning og det universitet de repræsenterer. 

Ekstern kommunikation kunne måske med fordel tænkes mere sammen med intern kommunikation, så den 
udadvendte aktivitet også afspejles i den indadvendte. 

Ekstern kommunikation opfattes som talefør for ledelsen - de bruger slet ikke nok til på at forstå og 
formidle hvad der sker lokalt fagligt 

Ekstern kommunikation ser ud som et område, hvor der uden problemer kan spares en hel del og dermed 
overflyttes midler til kerneydelser. Indtrykket er, at dette område er det, der måske er ekspanderet 
kraftigst i de seneste år. 

Ekstern kommunikation: AU har for tiden en centralt styret og hierarkisk kommunikationsstrategi som 
mangler fleksibilitet ift. lokale ønsker, profilerings- og kommunikationsbehov. I flere år har vi været ude af 
stand til at levere den relevante information til nuværende og kommende studerende, fordi AU’s 
'masterfortælling' og rigide kommandoveje er kommet i vejen. Der er brug for at kommunikationsindsatsen 
i højere grad bliver gjort fag nær, og at der kommer mere kompetence og selvbestemmelse og flere 
ressourcer ud i de lokale forsknings- og undervisningsmiljøer. 

Eksterne konsulenter 

En del af kommunikationen virker meget generel: hvem er målgruppen for kommunikationen og hvad er 
egentligt formålet med at bringe artiklen eller hvad det nu er. Den eksterne kommunikation virker 
endvidere afkoblet fra ledelsen. Et eklatant eksempel er, at i forbindelse med nedskæringerne ved AU er 
samarbejdspartnere m.fl. ikke blevet orienteret. 

Endnu højere grad af samarbejde af strategisk forskningskarakter med virksomheder er ønskværdigt. 

Er pressemeddelelser m.v. det rigtige format. Måske bør der lægges mere vægt på offentlige foredrag eller 
publikationer (f.eks. som "Tænkepauser") som formidlingsværktøj. 

Et potentielt sparested. Fast budget der skal falde. Jeg har klart indtryk af at sære ideer omkring branding af 
universitet har været et væsentligt problem for mange medarbejde på Aarhus Universitet. Man har 
simpelthen oplevet ting som var "mærkelig". Sære slogans. Et mærkeligt alfabet. Jeg tænker at der er 
fundet på for mange projekter som er sjove men ikke et fokus for et universitet. Et eksempel: au.translate, 
som jeg ikke ved er intern eller ekstern kommunikation. Vi er mange der har moret os over den. Prøv f.eks. 
at sætte ind: Kæreste Brian, Jeg er sur over universitetet bruger penge på den slags. Og det bliver oversat 
til: Her boyfriend Brian, I is acid over the university spend money on the kind of. Men det er tragikomisk at 
universitet bruger penge på at lave noget der er andenklasses (google translate klarer det meget bedre). 
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Det er lige præcist hvad det at lave et godt universitet ikke handler om. Så der er en enorm negative 
signalværdi i dette. Helt off target i forhold til hvad der er vores opgave: Uddannelse og Forskning. Så 
mindre og fokuseret på der hvor der er vigtige lyttere: Kommende studerende. Holde fast i nogle få 
kvalitets produkter (så som Aktuel Naturvidenskab). 

Flytning af ressourcer fra dette område til understøttelse nogle af universitetets kerneydelser. 

For lidt information om de mange initiativer som tages i de enkelte institutter. Fokus på at promovere 
ledelsen og AU generelt og ikke de forskningsområder som leverer det vi bør være stolte af. 

For meget fokus på "AU branding", for lidt kontakt med forskerne og underviserne. 

For meget fokus på tom branding af Universitetet og dets ledelse 

For meget kommunikation - mere fokus på kerneydelser 

For meget kontrol med hvad medarbejdere udtaler til pressen. For meget buzzwords. Bortset fra 
rekruttering, så er det ikke et vigtigt område. Administrationen skal have VIP chef, eks dekan eller 
prodekan, dobbelt-ophæng tilbage. 

For meget slag - for lidt reel vision ift. kerneudbydelse - forskning 

Fyr folk 

Generelt har jeg gode erfaringer med kommunikationshjælpen, vi får på [hovedområde nævnt ved navn]. 
Den er super! Men det, der foregår ift. PURE oplever jeg som et problem. Da PURE er én af de primære 
formidlingsformer, finder jeg det væsentligt, at det fungerer forsvarligt. Forleden opdagede jeg, at 'nogen' 
(umuligt at finde ud af hvem) havde ændret min profil. Jeg blev beskrevet som ansat på indtil flere 
institutter på AU, og de samarbejdspartnere jeg efter profilen havde var andre end dem, jeg samarbejder 
med. Jeg forsøgte at få det rettet - men her kommer de mange forskellige centre/institutter, og det er 
'andre', der har ansvaret. Det rettes ikke af 'systemet' og det rettes heller ikke af instituttet. Hvordan det 
udbedres, efter af alt nu er slette, så der kun er mit navn, oplysninger om det relevante institut og en 
forældet oplysning om, at jeg har fået nyt telefonnummer (for 2 år siden) på min profil, det er mit eget 
problem. 

Generelt oplever jeg, at medarbejderne i administrationen er dygtige, flittige og engagerede, men at 
tingene drukner i bureaukrati og uoverskuelige arbejdsprocesser. Denne kommentar gælder for samtlige de 
administrative afdelinger, jeg har sat kryds ved. Aarhus Universitet er blevet et administrativt monster med 
mindst 7 hoveder - der ikke taler sammen. 

Giv de enkelte institutter mulighed for at kommunikere til potentielle nye studerende = rekruttering. 

Har oplevet at der er bevidst gået efter nyhedsværdi og hvordan emnet kan masseres over i et område med 
større nyhedsværd, i stedet for at forholde sig objektivt til nyheden. Det virker som om der en gulerod i at 
se hvor mange medier man kan få til at bringe nyheden videre. Det kunne ønskes at det i større grad er den 
interne ophavsperson til nyheden, der bør give det endelige tilsagn omkring nyhedens ordlyd. 

Har oplevet at en noget lunken modtagelse med en historie jeg gerne ville have kommunikeret til 
omverdenen: "Vi vil ikke blot promovere endnu en nature publikation" 

Har oplevet et par dårlige erfaringer hvor der kommet pressemeddelelser/artikler ud som ikke burde være 
kommet ud. Pressemeddelelser/artikler har oversolgt budskabet og jeg mener at det vil skade AU 
image/integritet på længere sigt hvis at der 'oversælges' hver gang. Der skal skabes en forståelse af at det 
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ikke hver gang er 'verden bedste', 'verdens første' osv.. 

Hele brandings ideen af AU har været slået alt for stort op og har alt for mange medarbejdere helt fra 
toppen, som [afdeling nævnt ved navn], til de mange ansatte journalister. Pengene havde været bedre 
brugt i den primære produktion til forskning. 

Her burde der være meget større fokus på at formidle forskning og gøre PR for undervisning ude på 
institutterne i stedet for branding af AU's ledelse. Ingen er interesserede i, at rektor trykker hånd med Kong 
Gulerod eller at en dekan er blevet æresdoktor ved Langbortistan City University. Det er universitetets 
primærproduktion, omverdenen er interesseret i. 

Her synes jeg som tilfældet med Intern Kommunikation at det bør efterses hvorvidt der virkeligt er brug for 
så mange årsværk til at håndtere disse opgaver. Den erfaring jeg har her er et system hvor ingen kan tage 
nogle beslutninger og sagerne derfor kører op og ned i systemet. Vi kan kun være målløse over at der kan 
bruges så meget tid på så små detaljer. 

Historier fra AU bliver lukket frem for åbnet. For meget branding og for lidt solidum. 

Hjemmesiden www.au.dk er meget svær og uoverskuelig at bruge til at finde noget bestemt man leder 
efter, fx et styredokument eller strategipapir. 

Hjemmesiden. Den er en skandale. 

Hjemmesiderne for [institut nævnt ved navn], der formidler ekstern information trænger til en 
gennemgribende revidering 

Hjemmesidernes søgefunktion - vi kan ikke finde os selv og det kan andre bestemt heller ikke. Derudover 
afspejler indholdet på siderne ikke de signaler vi ønsker at sende ud i verden 

Hvad er "Ekstern Kommunikation på AU"? Er det out-reach og populærformidling? Eller noget helt tredje? 
Jeg mener som minimum at det administrative område kan synliggøres, så det bliver klart for 
medarbejderne hvad det rent faktisk indeholder og hvilket arbejde, der reelt udføres. 

Hvad får vi ud af den investering? Er der for mange ansatte? Kan det betale sig at det er så stort som det 
er? Får vi f.eks. flere studerende pga. den aktivitet? 

Hvad laver de? Hvis det drejer sig om branding kan de undværes. 

Hvis der med ekstern kommunikation forstås HR afdelingen føler jeg ikke at vi som institut får noget for de 
mange penge vi giver 

I forhold til hvad der kommunikeres fra AU virker denne enhed voldsomt overbemandet. 

I perioder oplever jeg den eksterne kommunikation som poppet og ude af trit med billedet af universitetet 
som en seriøs vidensinstitution, som jeg gerne vil identificere mig med. Jf. intern kommunikation: der 
verserer rygter om, at der er uforholdsmæssigt mange årsværk bundet i kommunikation på AU ift. 
sammenlignelige virksomheder. 

Igen er her mange ansatte i lyset af at der bliver fyret folk der udfører kerneydelserne som i min optik er 
uddannelse og forskning. Det er meget sjældent der står noget positivt om AU i medierne, og jeg synes ikke 
man er gode til krisehåndtering. 

Igen er indtrykket af alt for megen kulørt information, større grad af nøgternhed ønskes 
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Igen virker det som om der arbejdes meget med branding, men uden egentlig kontakt med hvad der 
foregår på institutterne. Kan ikke altid genkende min arbejdsplads, når jeg læser om den 

Igen, ingen eksterne kan finde relevant info på hjemmesiderne 

Ikke hurtigt på pressemeddelelser om forskning. Ikke sikker på at mange af deres publikationer og kataloger 
bliver læst. Uklart hvem modtagerne er og om de retfærdiggør investeringen 

Ikke særlig sælgende i forhold til potentielle studerende og utrolig svag branding af institutionen. Brug for 
lidt differentiering. 

Internet side tog for lang tid at opdatere. Rodet eksternt billede. Uaktuelle oplysninger for svært at bruge 
dynamisk. 

Jeg arbejder på et 'uddannelsestungt' institut (ARTS), hvor vi har et stort behov for national og international 
markedsføringshjælp til nye uddannelsesinitiatver. AU som helhed ville hente meget ved at investere 
ressourcer her. 

Jeg er ikke sikker på om det er et adm. problem, men der synes at være en tung og restriktiv arbejdsgang 
mht. ekstern komm. Fx mht. internationale uddannelser 

Jeg er ikke sikker på, at jeg har krydset af de rigtige rubrikker, men de administrative hovedproblemer 
knytter sig til: en enormt rigid og ufleksibel kommunikationsgang, der ikke tager hensyn til lokale forhold 
eller forskelligheder. Kommunikationsafdelingen har således effektivt forhindret, at vi gennem tre år 
effektivt har kunnet markedsføre en ny international hovedfagslinje 

Jeg er skarpt uenig i at AU er gået ind på en præmis om at man vil sælge sin forskning via ekstern 
kommunikation rettet mod en målgruppe som oftest er lidt den samme som videnskab.dk (og her er der 
tale om 15-24 årige eller noget i den stil). Det er fordummende formidling og gør mig bestemt ikke stolt af 
min arbejdsplads. Niveauet bør hæves. 

Jeg føler mig flov over prioriteringer og konkret praksis i den eksterne kommunikation, fx. på hjemmesiden 
med såkaldt "smarte" PR-indslag på videos og med kändiser, som intet seriøst siger om AUs kerneydelser. 

Jeg føler, at der bruges for mange ressourcer på at "brande" universitet udadtil. For mig er min identitet 
ikke knyttet til universitetet, men til mit institut og mit snævre faglige fællesskab. 

Jeg har indtryk af at der bliver brugt for mange ressourcer på reklamer, slogans og buzzwords. Specielt 
finder jeg universitetets nye hjemmeside helt og aldeles overflødig og ligefrem i vejen for interne brugere 
(inklusiv studerende). Den gamle hjemmeside var velfungerende og logisk opbygget. På den nye er det 
hurtigere at finde det man leder efter via google frem for at gå gennem junglen af intetsigende 
menupunkter og lange svartider. Jeg synes det siger meget om dem der står bag siden, at man flytter korte 
beskrivende URL’er som f.eks. nfit.au.dk/for-users/network/ over til intetsigende redundante URLs som 
medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/it-st/aarhus/network/ 

Jeg har indtryk af, at det er en afdeling som er vokset uforholdsmæssigt meget under FUP. Der er behov for 
at formidle, men ikke på bekostning af kerneydelserne. 

Jeg har oplevet at der er så mange forskellige grupper involveret i kommunikation/event at de reelt set 
spænder ben for hinanden. Ingen tør gøre noget uden at spørge til højere og venstre og vente på 
godkendelse fra højere magter. Det er skingrende ineffektivt og det virker som at alle bare skal undgå at 
komme til at lave fejl eller træde ind i andres kompetenceområder, - med det resultat at der absolut intet 
sker. Det er faktisk en kommentar der dækker en meget stor del at den del af AU administrationen som jeg 
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har haft omgang med. Alt alt for mange kokke og alt for mange chefer der skal spørges før nogen tør gøre 
arbejdet. 

Jeg hentyder specifikt til AU-ledelsens mangelende kommunikation om spareplanen på de 200 mio. kr. til 
medarbejderne. Hvorfor er medarbejderne ikke blevet informeret i bedre tid? Derudover finder jeg 
ledelsens regnskab for mangelfuld 

Jeg kender slet ikke alle områder, så jeg har ikke forudsætninger for at forholde mig til alle områder. Jeg 
savner et felt, hvor jeg kunne afkrydse dette. Ekstern kommunikation - vi bruger alt for meget energi på de 
indre linjer/"andedammen", mens verden kører videre og forbi os.... Omstruktureringen har udløst mange 
problemer og uklarheder på de indre linjer. Det koster på de eksterne linjer... AU får ikke markeret sig 
stærkt nok og mister terræn. Der er for meget internt fnidder. 

Jeg mener at alle administrative områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores 
væsentligste aktiv som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal 
understøtte. Lige nu synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig 
selv i gang. Imens bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg mener at det har været en katastrofe at AU under den tidligere rektor har haft så travlt med at udslette 
alle lokale særpræg fra forskellige miljøer (jeg er fra [fusioneret enhed nævnt ved navn]) og at megen 
kommunikation til eksterne er blevet centraliseret - der bør laves en plan for decentralisering af den 
eksterne kommunikation 

Jeg mener det samme som ved Intern kommunikation. Ved ikke hvad forskel er mellem de to, sikkert 
"branding" eller noget andet i samme stil. Det er sikkert nødvendigt at have en afdeling der tager sig af de 
opgaver, spørgsmålet er bare om hvor meget AU vil bruge på det. 

Jeg mener ikke AU markedsføres på en god måde, og hjemmesiden er ikke brugervenlig og informativ 

Jeg mener, at denne funktion er vokset ud over, hvad der er nødvendigt 

Jeg oplever ikke at Ekstern kommunikation kommer i nærheden af sit fulde potentiale hvad angår at 
fortælle de gode historier fra AU. Området bør opprioriteres og bør være mere involverende af andre 
enheder på AU. Det bør gentænkes og i høj grad også omfatte både de nye (sociale medier) og 
højkvalitetsproduktioner. 

Jeg oplever ikke at få relevant støtte til ekstern kommunikation - kompetencerne er simpelthen ikke 
tilstede. 

Jeg oplever Karrierecenteret, som nærmest usynlig og som ikke besvarer anmodninger om relevante tiltag. 
Kort sagt en ikke lydhør, bureaukratisk enhed. 

Jeg oplever, at AU bruger mange ressourcer på branding-aktiviteter, som jeg ikke kan genkende mig selv i. 

Jeg oplever, at der har været problemer med hjemmesiden og omtale af uddannelser indenfor vores 
område. Det handler altså om markedsføring af uddannelserne, og hvorvidt potentielle studerende kan 
finde de relevante oplysninger. Der har her været problemer i forhold til den overordnede navigation og 
koordinering. 

Jeg savner, at den eksterne kommunikation omfatter hele universitetet og ikke er forbeholdt 8000 C, sådan 
som jeg oplever det pt. der er mange publikationer og nyhedsbreve, og det bør efterses, om man får den 
mest effektive kommunikation for pengene, eller om noget kunne lægges ude i byen 
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Jeg skal indrømme, at jeg ikke har overblik over den eksterne kommunikation, men jeg er i tvivl om den 
rammer rigtigt. Det er mit indtryk at vi bruger mange ressourcer på at kommunikere med alumner, men 
meget færre på at henvende os seriøst til potentielle studerende i ind- og udland. Kommunikation rettet 
mod kommende studerende virker useriøs, idet der reklameres mere for fredagsbarer og studieliv end 
faglig fordybelse og hårdt arbejde. 

Jeg synes au kommunikation mangler føling med, hvad det er for en institution, de skal formidle. Der er for 
meget tom branding startegi, ænder etc, der slet ikke matcher produktet. 

Jeg synes dele af den eksterne kommunikation er direkte pinlig. Jeg tænker især på det fjollede AU alfabet 
og "Pimp en ko" kampagnen. Jeg synes man må sikre, at der ikke i fremtiden bruges så mange penge på at 
skade vores renommé. 

Jeg synes det er problematisk at den eksterne kommunikation gør brug af en designet font som ingen kan 
læse. Det giver et forkert signal om at Universitetet vil lave forskning, undervisning og 
myndighedsbetjening som er til at forstå og er brugbar for samfundet. Under kolleger fra andre 
universiteter bliver der ofte gjort (godmodig) grin med det, men det er ikke hjælpsomt som forsker at skulle 
undskylde det gang på gang. 

Jeg synes ikke at AU er synligt nok. Vi indretter os efter politikkernes udtalelser uden at finde vores egen 
klare linje som fx KU og CBS. Hvad er det AU gør attraktiv? Det skal kommunikeres meget bedre ud til 
omverden for at tiltrække gode ansatte og gode studerende 

Jeg synes, det er pinligt at vores dekan aldrig udtaler sig om noget i forbindelse med den kritik, der er af 
humaniora. Alt er i defensiven. Jeg synes ikke rigtig, der er sket noget. Mon det er ånden fra AU, at man 
ikke kritiserer hinanden? Under alle omstændigheder er jeg skuffet - men glad for at dekaner fra andre 
universiteter tager handsken op! 

Jeg så gerne, at der satses mere på seriøs kommunikation af videnskabelige resultater og formidling. Man 
er nu meget fokuserede på at formidle til hr. og fru Danmark. Ting skal være korte, poppede og 
skarpvinklede. Hvorfor laver man f.eks. ikke et arkiv, hvor man kan finde filmede gæsteforelæsere med 
internationalt niveau. Så vil andre forskere og eventuelt kommende studerende gå ind her og få et indtryk 
af, at Aarhus er et universitet, som trækker de store navne til. Det er selvfølgelig blot et eksempel, så 
pointen er at tænke på branding til reelle målgrupper. Ud over det så synes jeg, at der bruges for mange 
ressourcer på glittet papir. Det som sendes ud er mest billeder og kunne fylde halvdelen. Og så er 
universitet alfabetet en katastrofe. Det er ulæseligt og burde afskaffes. 

Kampagnen omkring tværfaglighed var en katastrofe 

Klarere og tydeligere og mere ekstern kommunikation. 

KOM er for langt væk fra dagligdagen - det er svært at etablere et fungerende samarbejde, og der opstår 
ikke det indtryk at de prioriterer deres opgaver ud fra medarbejdernes behov. 

Kommer an på eftersynets resultater 

Kommer an på resultatet af eftersynet 

Kommunikationen er præget af "jubeloptimisme" med holdninger som afspejler et mindreværdskompleks. 
"eliteuniversitet, verdensklasse, etc.". I forhold til antal medarbejdere i kommunikation er det begrænset 
hvad AU sender af information. Der er tale om at ledelsen maler det billede som man selv ser i spejlet. "Den 
gamle hankat ser en bengalsk tiger i spejlet". 
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Kommunikationen udadtil viser et glansbillede af AU og står i skærende kontrast til de faktiske forhold. Det 
er til at brække sig over nogle af de udmeldinger der kommer fra universitetet i dets eksterne 
kommunikation. Det er uanstændigt, at medarbejdere der har været kritiske overfor den faglige og den 
administrative udviklingsproces i pressen bliver banket på plads og latterliggjort af ledelsen.  

Kommunikationsafdelingen virker uforholdsmæssigt stor og dyr. 

Kunne reduceres til 1/10 personalemæssigt. Er ikke min opfattelse at individer uden for AU oplever at de 
har fået større indsigt i AU's to kerneområder(forskning og undervisning) som følge af Ekstern 
Kommunikations tilstedeværelse 

Lancering af for mange nyheder i "verdensklasse". Er der en dokumenteret positiv effekt heraf? 

Man bør styrke sekretærfunktionerne på institutterne. Det vil give en lille stab som er nær ved folk. 

Man drukner i AU's hjemmeside. Uddannelser profileres forkert, kommunikationsuddannelser står under 
sproguddannelser osv. Man har satset på et generisk brand for AU, men identiteten ligger et andet sted. 

Man får en følelses af at alt der kommer ud fra AU skal pakkes ind i AU-logoer og buzz-words 

Man har gjort enormt meget for at få Universitetet til at fremstå som en enhed på bekostning af 
institutternes identitet. F.eks. ved at tvinge alle institutter ind i det samme web design på nettet, og den 
samme struktur af websider helt ned i detaljen. Det opleves som et uhensigtsmæssigt overgreb, der f.eks. 
svækker studenternes fornemmelse af at høre til på et institut, og forringer institutternes muligheder for at 
kommunikere på deres egen måde med fremtidige studenter. Man er ganske enkelt gået for langt i 
forsøget på at nedtone institutternes egen identitet. Det bør gives langt mere frihed for institutterne til at 
designe deres egne web sider hvor ALLE på instituttet har en fælles oplevelse af at høre til, studenter 
undervisere og TAPer. Det er et realistisk mål. Man har sikkert haft en vision om at skabe noget tilsvarende 
for hele universitetet. Men det er en utopi. Uni er ganske enkelt for stort. 

Man kunne med fordel slå flere strenge an i den eksterne kommunikation. For tiden virker det som om man 
er mest optaget af prestigefyldte priser og akademisk status, og man kunne med fordel lægge mere vægt 
på hvad man faktisk bidrager med til samfundet. 

Man må ikke lave ting på hjemmesiden som man selv synes godt om. ADM har bare ikke de rigtige 
kontakter på fagniveau. Jeg skammer mig når mit Uni skriver til vilkårlige universiteter om de måske har 
nogle der kunne undervise sommerkurser. Det forekommer amatøragtigt til folk udefra. OSV. 

Mange aktiviteter giver ingen hjælp, og kommunikation af forskningsresultater er ofte fagligt meget skæve 

Mange menige medarbejdere har indtryk af, at der er investeret for meget i AU's branding. 

Mange mennesker laver meget lidt synligt af tvivlsom værdi 

Manglede promovering af det store gymnasie-relevante arbejde der gøres 

Meget stort ressourceforbrug 

Meget usynlig ude på institutterne, særligt i forhold til antal hoveder ansat i kommunikation. De er ikke 
opsøgende, de er ikke specielt behjælpelige, hvad laver de? 

Mere fokus på forskning og undervisning, mindre spin 

Mere fokus på universitetets faktiske bidrag til samfundet (uddannelse og viden), mindre fokus på 



 134 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

verdensklasse, priser eller overfladisk branding. Gerne omtale af begivenheder som kapsejladsen eller 
særlige/nye initiativer. 

Mere offensiv mediestrategi hvor kommunikationsmedarbejderne er mere opsøgende i forhold til 
forskerne. 

Mindre "spin" 

Mindre branding og praleri. Vægten over på saglig oplysning i nødvendigt og rimeligt omfang. 

Mindre kommunikationsafdeling - jeg har svært ved at se behovet for at kommunikationsafdelingen på mit 
hovedområde er så stor.  

Mine erfaringen med ekstern kommunikation er dårlige, de levere ikke varen og overholder ikke aftaler. 
Mener at afdelingen bør beskæres kraftigt og det overfor de få tilbageværende medarbejder indskærpes at 
deres arbejde er at understøtte forskere i deres kommunikation, f. eks. når vi deltager i radio/Tv 
udsendelser eller laver historier til dagspressen. 

Mit indtryk er, at AU kommunikation er for stor en afdeling i forhold til nytteværdien. Jeg skelner ikke her 
mellem intern og ekstern kommunikation, da jeg mener, at misforholdet gælder begge steder. 

Mit umiddelbare indtryk er, at AU kommunikation tilbyder alt for mange "nice to have" men ikke "need to 
have" services i en tid, hvor der skal spares. 

Mulighed for besparelser 

Nyhederne bliver nok lige overspillet en gang imellem 

Når humaniora og humanioras studerende hænges ud i medierne på relativt ureflekteret vis forventer jeg 
en større grad af afstandtagen herfra fra dekanatet. 

Ofte er hjemmesiden ikke opdateret. Der figurerer medarbejdere som ikke er ansat længere fx. 

Også her ligger der et stort tillids-reparerende arbejde forude. Jeg kan godt høre/læse hvad der 
siges/skrives - men jeg vil se det i praksis. Derudover synes ledelsen ikke at ville gøre noget ved den 
bureaukratisering af AU som har fundet sted de senere år som helt overvejende har haft en negativ 
betydning. På det menneskelige plan er der eksemplet med en sårbar medarbejder der var rigtigt dygtig til 
sit job men som blev tvunget ind i nogle rammer han ikke kunne arbejde under. Han er nu antageligt på 
pension hvilket er helt unødvendigt. 

Området er alt for stort og kommunikerer hovedsagelig AU ledelsens selvfede budskaber 

Området har efter min vurdering for mange ansatte. Jeg hører gang på gang om formidlingskurser for AU-
ansatte, hvor antallet af undervisere (fra Ekstern Kommunikation) udgør mere end 1/4 af antallet af 
kursister. Det høje antal undervisere, som Ekstern Kommunikation, stiller med, når de afholder kurser, står i 
skarp kontrast til det lærer-elev forhold, som vi byder vores studerende, fx 1 forelæser pr. 100 studerende 
og ingen øvelsestimer. 

Patetisk med en kommunikationsafdeling, der skal blæse varm luft til offentligheden, når forsknings- og 
undervisnings-betingelserne (som kommunikation jo skal "leve" af!) i dén grad mistrives 

PR er god men der produceres også en masse varmt luft og unødvendige aktiviteter 

Pt. PR i et omfang der er uden (positiv) værdi og mistillidsskabende. Reel info vil fremme værdi og 
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troværdighed 

På min institut betaler vi meget store summer til ekstern kommunikation, og set fra min stol har vi slet ikke 
brug for denne "service" i dette omfang. Funktionen er muligvis "nice-to-have" i et eller andet omfang, men 
den er helt sikkert ikke "need-to-have". Og det skal ses i sammenhæng med, at vi - grundet den 
økonomiske situation på AU - i øjeblikket er tvunget til at skære i funktioner, der entydigt er "need-to-
have", nemlig forskning og undervisning. Det virker som en meget uhensigtsmæssig prioritering, at vi i 
øjeblikket fx har mistet rejsemidler samt mulighed for studentermedhjælp - tiltag, der i praksis sætte 
forskningen på vågeblus - samtidig med at vi ikke kan røre ved udgifterne til den eksterne kommunikation, 
som vi ikke i nær samme grad har brug for. 

Reducer ressourceforbruget på ekstern kommunikation, og målret indsatsen meget mere på formidling af 
forskning fremfor branding af et samlet universitet 

Samme kommentarer som ovenfor, jeg ved ikke helt hvordan man skal skelne mellem intern og ekstern 
kommunikation. 

Samme som "intern kommunikation" 

se intern kommunikation 

Se intern kommunikation 

Se intern kommunikation. 

Se mit svar vedr. "Intern kommunikation". 

Sjældent ser man en mail fra dekan eller rektor, der forsvarer universitetet eller dets ansatte overfor 
ministerier, ministre eller erhvervsliv. Det virker som om det faktum at de udpeges ovenfra bevirker, at 
ellers fornuftige mennesker (opsluges af taktiske manøvrer og udspil til eksterne partnere, og glemmer at 
de (også) repræsenterer og burde tale for deres egne medarbejdere. 

Skift til en mere professionel, men evt. mindre stab. Ofte opleves kommunikationsmedarbejdere ikke som 
knivskarpe (på kommunikation, men muligvis på [uddannelse nævnt ved navn] eller [uddannelse nævnt ved 
navn]) 

Skilte og reklamer skal ikke være så popsmarte, men skal faktisk informere kommende studerende om det 
reelle indhold af forskellige uddannelser osv. Flere besøgsdage og muligheder til elever og kommende 
studerende. 

Skru ned for spinnet og tal ærligt om problemer og fejltagelser. Undgå at negligere kritik fra medarbejdere 
og at skønmale situationen. 

Skulle arbejde mere sammen med intern kommunikation, således at der kun var ét område. 

Skær ned for alle de ligegyldige jubelhistorier! 

Skær ned på ideen om at AU skal brandes som en enhed - det giver ikke mening for nogen. 

Smørret bliver smurt for tyndt med de nuværende prioriteringer. Blikket på de vigtigste indsatsområder 
(stram prioritering) med målgrupper skal skærpes. På eksempelvis ST kan man f.eks. spørge sig, om eget 
nyhedsbrev med (top)forskningsomtaler er nødvendigt, når AU samtidig medfinansierer videnskab.dk. 
Generelt er AU for fraværende i de universitets- og uddannelsespolitiske debatter i medierne. Branding-
reglerne fra marts-rapporten følges ikke, hvilket ift. myndighedsbetjeningen giver væsentlige problemer og 
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signalforvirring hos modtagerne af kommunikationen fra universitetet. Også her har AU ved manglende 
konsekvent italesættelse af reglerne svigtet 

Som under Intern Kommunikation 

Som ved intern kommunikation kan det til tider være svært at genkende sin organisation i glansbillede-
historier. Desuden kunne det være ønskeligt hvis AU blev solgt på høj faglighed og verdensklasse-læring 
frem for Aarhus som studie by og fredagsbarer overfor kommende studerende. Det kunne være med til at 
skabe en atmosfære af at ville noget med sin faglighed og med sine studier. 

Staben dimensioneres i forhold til behov og skal vurderes i forhold til gennemslagskraft. Sidstnævnte er 
ikke overbevisende. 

Stor afdeling, lille effekt, fokuser bedre 

Står allokeringen af ressourcer mål med behovet? 

Synes ikke beslutninger og problemstillinger bliver godt nok kommunikeret ud. Det er svært at følge med i 
hvad der sker/røre på sig inde på AU når man "bare" er almindelig medarbejder og ikke har en særlig 
administrativ rolle ( eks. TR ) eller andet. 

Tåbelig branding af AU 

Ud fra min optik bruges for mange ressourcer på "Branding" mv. Det virker så inderligt ligegyldigt... 

Uddannelsestilbud og forskningsresultater bliver sjældent kommunikeret til offentligheden med støtte fra 
kommunikationsafdelingen. Jeg oplever kommunikationsafdelingen som underbemandet, og de har 
sjældent ressourcer til at gå ind i de opgaver, som forekommer mig at være de mest betydningsfulde, fx når 
det gælder rekruttering af studerende eller samarbejde om f x konferencer. 

Udgifterne forekommer at være for høje 

Udgifterne til "branding" bør reduceres med 90% 

Ufokuseret, ikke formidlende, 

Uklart hvad formålet med den eksterne kommunikation er. Indtrykket er at der skrives lækre 
pressemeddelelser som aviserne kan printe uden redigering. Bemandingen har været til at medarbejdere 
uden særligt ærinde forespørger på brugbare historier til medierne. 

Uklart hvad vi får ud af det 

Uklart hvem der må markedsføre/brande sig: institutter, centre, fakultet eller uni. 

Universitetet bruger for mange midler på branding og PR ift. hvad et universitets kerneopgaver er. 

Universitetet virker udadtil lukket og topstyret og med manglende diversitet. 

Universitetets særlige skrift, der er helt kikset og får AU til at fremstå latterligt og smånarcissistisk. 

Universitets "officielle" dokumenter på engelsk et professionelt fagligt snit svarende til de internationale 
målsætninger I forbindelse med optagelse på hhv. MBA og som gæsteforsker på et af de førende 
universiteter i verden har min mand og jeg begge stødt på helt ubehjælpelige engelske 
formuleringer/oversættelser/udseende af karakterudskrifter og andre officielle papirer. Det har været helt 
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pinligt at fremlægge disse. 

Universitets hjemmeside fuldkommen håbløs. Det er umuligt at finde specifikke dokumenter eller 
oplysninger man har brug for. Man ender altid med at google det, men kan som regel ikke gennemskue om 
det man finder frem til er den seneste beslutning/bestemmelse eller et historisk dokument, da det ikke 
fremstilles i en ordnet struktur. En skamplet på en kommunikationsafdeling (og et universitet)! 

Ved "Ekstern Kommunikation" forstår jeg blandt andet universitetets branding-strategi. På dette område 
har jeg helt klart den opfattelse at en forståelse af helhedsindtrykket af universitetet som kommunikativ 
agent dominerer: Universitetet skal optræde i offentligheden som en enhed med en specifik identitet ("et 
brand"), vel nærmest modelleret over Coca-Cola eller lignende. Dette har adskillige gange ført til at diverse 
ændringer er blevet gennemført på en måde der opleves som skadelig for vores daglige arbejde. Et 
udmærket eksempel er det faktum at vores kursushjemmesider blev flyttet til en anden server fordi 
(angiveligt) det af branding-hensyn ikke kunne tillades at disse sider lå under samme domænenavn som 
instituttet. Det særlige eftersyn består i at overveje om branding virkelig er så meget vigtigere end 
kerneopgaverne forskning og undervisning. 

Vi har ikke brug for ekstern kommunikation overhovedet. Før i tiden klarede man alt selv, og det har bragt 
AU på verdenskortet.... Ikke AU ekstern kommunikation. Væk med det. 

Vi har oplevet et fald i udenlandske ansøgere pga. manglende markedsføring af vores uddannelser. 

Vi markedsføres af ikke-fagpersoner og er totalt til grin. Samtidig synligt enormt dyre. Taber akkrediteringer 
- velbegrundet. Det engelsk, vi markedsføres på, synes at være plagieret for en gammel filmatisering af 
onkel Toms Hytte, hvor de sorte lige som vores ledelse taler pidgin-engelsk. Når det går skidt med 
modersmålet, bliver katastrofen da total - selv på et så almindeligt sprog som engelsk (som jeg i parentes 
selv har studeret lige som jeg taler i alt 12 sprog helt flydende). 

Vi skal bruge mindre tid og penge på at brande universitetet og koncentrere os om kerneopgaverne. 

Via personlige kontakter på DR og andre steder leverer jeg (for mit eget fag) mere og mere effektiv "Ekstern 
kommunikation" end AUs kommunikationsafdeling. Generelt lider kommunikationsafdelingen under det 
problem, der præger næsten alle de danske universiteters kommunikationsafdelinger, nemlig at det er 
"Institutionen Aarhus Universitet" der skal promoveres, ikke de resultater, den faglighed og de personer 
der udgør universitetet. Selvfølgelig skal universitetet også brandes, men den bedste måde at brande 
universitetet på, er ikke ved storslåede kampagner for AU som sådan, eller ved at promovere særlige 
kvaliteter ved AU, men ved at fokusere på de faglige ressourcer og det miljø, der rent faktisk findes. Man 
kan måske udtrykke det sådan: I stedet for at gå til den eksterne kommunikation ud med en tilgang der 
spørger: Hvordan kan den videnskabelige faglighed bruges til at promovere AU?" så burde man spørge sig 
selv: "Hvordan kan AU promovere den videnskabelige faglighed?" Karikeret? Ja, måske. Men alene det 
faktum, at jeg har denne opfattelse af AU’s eksterne kommunikation, siger vel en hel del.  

Vigtigt vil være at overveje, i hvilket omfang det er fornuftigt, at funktionen primært er en centraliseret 
funktion. Det kunne i hvert fald i nogen tilfælde være fornuftigt, om funktionen var mere decentral. 

Vores hjemmeside er rodet og svær at gennemskue, både for interne og eksterne. Sider flyttes hele tiden 
rundt, så ens "book mark" dør og man igen og igen skal bruge tid på at finde en side, fx om den uddannelse 
man underviser på. 

Vores væsentligste kommunikation af resultater er gennem tidsskrifter, og det er her vi får ranking mv. 
Anden form for ekstern kommunikation - trænger til en analyse hvis resultater skal bruges til feed back til 
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forskere og beslutningstagere om hvordan vi bedst bruger vores tid. 

Vores Web er for ringe og mangler fx klar indgang ift. videnudveksling mm. Strategi for eksterne 
nyhedsbreve synes uklar især mht. målgrupper. 

væk med alt det skrækkelige koncernsprog 

Værdien af AUs hjemmesider undervurderes generelt. Det har taget alt for lang tid at etablere en blot 
nogenlunde overskuelig platform, hvilket har betydet et tab af information i forhold til eksisterende og evt. 
nye samarbejdspartnere. Den eksterne kommunikation forekommer at være langt fra dagligheden, og der 
synes at være langt fra tanke til handling. Værdien af ekstern kommunikation for de specifikke fagligheder 
synes nedprioriteret i forholdt til ekstern kommunikation for AU generelt. 

Ønsker inddragelse i hvad der skal prioriteres 

 

1. At present, to my opinion, departments are very individual, even sections within the department are very 
individual. More flow of information regarding the work (possibility for cooperation) between centers of 
the same department [lokationer nævnt ved navn] would be advantage. It might be present, but it does not 
reach all the levels in the department. 

Adds for AU at train-stations and in newspapers are embarrassing. Our public image is so far from an 
academic institution as is possible to get! 

Alt for mange opgaver med ingen mening for vore primær aktivitet: forskning og undervisning og formidling 
som skal selvfølge løses af nogen. 

Either hire more qualified experts that can actually communicate research - e.g. on Facebook or Twitter - or 
downsize. 

Has grown too big. Topics communicated are often not the most essential seen from an education or 
research perspective. Is more like a marketing/public relations department. 

Here I am all in favor of a propaganda programme to make us look as good as possible in the eyes of the 
world. One caveat is that I rank other universities (as I am asked to do) it is never by the propaganda that 
the administration produces, but by my estimation of individuals and departments at an institution. I worry 
that this University thinks external communication is a function solely within the responsibility of an 
administrative unit. It is not. The quality of the people, their publications and activities act as the major 
(reliable) form of 'communication' of what the University is and is doing. On several occasions I was 
'enticed' into central admin. meetings which turned out to be programmes in which I would raise money to 
'represent' the University to the external world, to the benefit of the external communication 
administration. Once I realized my time was being wasted and that there was no support for what I do but 
a demand to volunteer for new activities that could be badged as an initiative of the administration, I 
withdrew. No harm done. But this is a worrying tendency - if it is a tendency (it never used to happen 
before the Big Reorg). For better or worse I do external communication, supported by paying my salary. Has 
the University considered that this is the real and valuable form of external communication? You get it 'for 
free' by employing and rewarding good staff. Think again about the dependence on a central admin. unit 
divorced from the VIP staff who ARE the university and need support. 

I am responsible for a research project and have struggled to get a website, then to get it to register on 
Google (after a year someone found that the website had been set up wrong). The website is disorganized 
and boring but this seems to be the required format and cannot be made to look as if we are alive and 
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doing interesting things. I also edit a working paper series but there is no one to copy edit the texts and do 
the layout. Communications will stick a glossy cover on the front and put it on the website, regardless on 
the quality of the production inside. 

I do not believe we get enough support from the external communication department. In terms of media 
relations for example, I know that other departments have a lot of publicity, I never hear something about 
the work we do in the department. 

I once tried to produce a brochure for our new MA degree. It was very hard for us to figure out, who could 
do that. AU communication themselves didn’t seem to know. Shocking. And then when we finally found 
somebody, that person wasn’t the most helpful. My colleagues wanted to produce posters advertising a 
conference and ran into similar problems. 

It should be much more standardized the way in which news come out from our research to the public. 
Now it is only by chance. People from this unit should be in the departments not isolated ... Somewhere 

Less people working more efficiently 

More channels for external communication 

The communications department are not good at describing research to a wider audience. It seems that the 
people in charge do not understand much of the research that is taken place at AU. 

The website is terrible. My location in the website is terrible. Finding me is difficult. I have decided not to 
develop my own site here, instead I use academia.edu because I have complete control over it, and it is a 
much better means to promote myself and my research. 

We need management to support academic staff publically. Fight for our good (and often misunderstood) 
work. We need management who do not bow to the shifting winds of politics but stand up for their belief 
in the core activities. 
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Teknisk-administrativt personale 

Institutterne mangler at blive hørt ift. behov og beslutninger. Afgørelserne bliver truffet centralt uden 
forståelse for institutternes daglig og udfordringer - dvs. med udgangspunkt i meget lidt 
forretningsforståelse, hvilket skaber stigende frustration 

Også her mener jeg, der bliver brugt meget tid og energi på opgaver/informationer, som set fra instituttets 
side ikke altid er lige relevant. Her burde institutterne kunne vælge til og fra på adm. opgaver (og derved 
skabe et fornuftigt udbud og efterspørgselsforhold) 

Min oplevelse er, at kommunikation er god til at lave pressemeddelelser og formidle historier. Men 
institutternes behov er ofte noget så banalt som at lave reklamemateriale for sig selv. Eksempelvis har vi og 
andre institutter fået lavet profilbrochurer til brug for samarbejdspartnere og rekruttering af studerende. 
Det måtte vi bruge et eksternt bureau til. Det har betydet, at alle har måttet genopfinde den dybe tallerken. 
Og hvad skal vi så bruge kommunikation til? Kommunikationsafdelingen bør tage udgangspunkt i og lægge 
deres strategi efter brugernes behov. Og brugerne på AU - udover ledelsen - er institutterne og dermed VIP. 

Vi har svært ved at bruge dem til noget fornuftigt i KOM. Virker som alt for mange mennesker, der alligevel 
ikke kender vores hverdag, og derfor skal have alt for mange tidskrævende forklaringer når der skal laves et 
stykke arbejde. Mangler NÆRHED. AU KOM beskæftiger sig mest med "branding" (er mit indtryk), og der er 
ikke meget at "brande sig af" for nærværende. 

For meget og for dårligt 

Alumne bladet bliver sendt pr. post hjem, faktisk får vi 2 stk. sendt hjem samtidigt med at jeg kan tage alle 
dem, jeg har lyst til her på AU. Mange gange har jeg tænkt, at en meddelelse om AU trykt i f.eks. JP er langt 
nemmere at forstå, end den meddelelse, man har modtaget som medarbejder på AU. Hjemmesiden er 
umulig at finde rundt på 

At se til udefra synes det som om, at denne enhed ser det som sin primære opgave at skrive 
tabloidlignende nyheder med sensationelt præg om diverse tiltag på AU. Jeg synes, at de burde få sig et 
andet fokus og komme ned på jorden igen. 

AU Branding: Hvis en medarbejder er tilknyttet såvel et institut som et nationalt center, er brandings 
forholdene uklare. Ønsker primært at brande instituttilhørsforholdet frem for center-tilhørsforholdet. 

AU har et for passivt pressearbejde. Der foregår en række spændende aktiviteter, der kan serveres for 
pressen og skabe god omtale af et progressivt Universitet som Aarhus Universitet. 

AU har meget ringe synlighed i eksterne medier. Det betyder, at de negative historier kommer til at fylde 
uforholdsvis meget. Vi skal være væsentligt mere offensive og fortælle om de mange gode resultater og 
nye indsigter, som AU's forskningsmiljøer leverer. De forudsætter bl.a., at der gøres op med den kunstige 
opdeling mellem AU Kommunikation og presseenheden i Stab og Strategi. 

[institut udenfor Aarhus nævnt ved navn] bør have egne muligheder for at markedsføre sig selv på lige fod 
med andre universiteter. 

AU's eksterne kommunikation lader meget tilbage at ønske i professionel markedsføring af AU, det er ikke 
så meget den kommunikative behandling, som det input der bringes af VIP eller institutter. Nogen gange er 
det umuligt at finde ud af, hvad AU laver på enkelte områder, og så må man finde eksterne kilder. 

AU's hjemmeside er for svær at finde rundt i. Jeg har hørt klager fra en del eksterne folk. 
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De sociale medier og journalisternes troværdighed har ændret meget på mediebilledet og mulighederne 
indenfor ekstern kommunikation de sidst par år. Det skal undersøges hvad der gør en forskel og hvilken 
effekt det har de ting der bliver gjort. 

Der bruges alt for mange ressourcer på branding uden fagligt indhold. 

Der bruges alt for meget krudt på branding! Og på at håndhæve fjollede regler, der er forbundet hermed. 
Der er lavet særlige manualer til at understøtte opfundne behov, som de færreste i virkeligheden ønsker! 
Eksempelvis det nye AU-logo, som kun må have udvalgte farver inden for det såkaldte "kreative spillerum" 
(logoet er i øvrigt også et overflødigt påfund, når man allerede havde det hæderkronede delfin-logo). Hvad 
har det ikke kostet at opfinde dette ulæselige alfabet! Og så er der også de særlige design-principper og -
skabeloner, der skal overholdes ved udfærdigelsen af forskellige publikationer. Hurra for "kreativiteten".... 
Er det virkelig nødvendigt at have så mange funktionschefer i en afdeling, når man skal spare...? 

Der bruges for mange kræfter på at kommunikere for kommunikationens skyld. 

Der bruges for mange ressourcer på "nice to have" 

Der bør nedsættes en redaktionsgruppe for AU's eksterne kommunikationsplatform (au.dk). Denne 
redaktionsgruppe skal have beslutning kompetence i forhold til dens strategi mv. og alene koncentrere sig 
om ekstern kommunikation. 

Der bør være flere udefra, altså folk som er økonomisk og ansættelsesmæssig uafhængige af AU, som ikke 
ville være bange for at skrive "sandheden" om alt det der foregår. 

Der er brugt uforholdsmæssige store ressourcer på at indføre et nyt og efter min mening dårligt logo mm 

Der er efter min vurdering ikke sammenspil mellem Back Office og Front Office om ekstern kommunikation. 
Det er reelt svært at vide hvilke opgaver ekstern kommunikation (BO) løser i forhold til FO. 

Der er for lidt fokus på forskning og uddannelse og for meget brug af kommunikation som markedsføring. 

Der mangler strategi for, hvordan AU vil kommunikere eksternt. Bl.a. ift. forskningsformidling. Pt. kører 
formidlingen af fx. forskning helt ukoordineret på tværs af både AU, hovedområder og institutter. Det er op 
til den enkelte kommunikationspartner for institutterne og de enkelte forskere, hvad der sendes ud 
eksternt. 

Der mangler sammenhæng mellem interne beslutninger og kommunikationen ud af enhederne. Vi ser alt 
for ofte at beslutninger - om eksempelvis optag af nye studerende og adgangskrav - besluttes som 
hovsaløsninger i sidste øjeblik og derfor er det umuligt at kommunikere dem på en rimelig måde. 

Der må gerne bruges færre buzzwords og tales mindre om verdensklasse. Det vil forekomme mere 
troværdigt, hvis problematiske forhold indrømmes og håndteres. 

Der savnes mere professionel kommunikation fra rektoratet. Presseenheden er efter min mening ikke 
opgaven voksen. 

Der trænges til en strategisk tilgang til ekstern kommunikation så vi får en stærkere branding. Det er ikke 
nok med newsroom 

Det bør undersøges, om de ressourcer som pt. er placeret i "back office" ift. markedsføring af uddannelser, 
forskningskommunikation og branding (1) er redundante (2) er kommet for langt fra de faglige miljøer til at 
kunne være tilstrækkeligt meningsfulde og effektive 
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Det er alt for dyrt for institutterne at have kommunikationsafdelingen - vi kan ikke få opfyldt de behov vi 
reelt har, og vi har en klar fornemmelse af, at afdelingen eksisterer for administrationens skyld og at vi ikke 
har medindflydelse/bestemmelse over hvilke opgaver der skal prioriteres. Der fokuseres alt for meget på 
branding strategier, som instituttet på ingen måde er en del af og heller ingen gavn har af, og igen det er 
seriøst for omkostningsfuldt for det enkelte institut. 

Det er igen vigtigt at kalde en spade for en spade. 

Det er mig ikke muligt at beskrive, hvad der skal ændres, da jeg reelt ikke ved, hvad der kommunikeres og 
hvordan man kan få indflydelse på dette. Og vet. få hjælp til det lokalt. Det forekommer mig, at det altid er 
nogle andre, der skal spørges og det hele fader ud igen. 

Det opleves meget vanskeligt at få relevant hjælp fra AU Kommunikation med fx studenter- eller 
forskervente kampagner. I konkrete tilfælde at jeg fået at vide "ikke interessant" og at det jeg selv lavede til 
erstatning var dårligt 

Det virker som om der ikke er et fælles formål/mål med den eksterne kommunikation. Der er ingen fælles 
slagplan og den enkelte medarbejder varetager kun et meget lille område af den eksterne kommunikation 
uden at have Universitetet som helhed med i sin kommunikation med eksterne interessenter. 

Ekstern kommunikation er i vid udstrækning forankret i Aarhus og i vid udstrækning fokus på 
universitetsledelsens kommunikation. Større behov for at kommunikation er tættere på institutterne - 
tilknyttet institutterne og VD områderne. Ressourcesætningen bør overvejes 

En skarpere fokus på synliggørelse af forskning og uddannelsesinitiativer med klar fornemmelse for diverse 
målgrupper, sådan at AU kommer til at fremstå som attraktiv partner med henblik på nationale og 
internationale samarbejdsmuligheder med andre forskningsinstitutioner og industrien. 

Et konkret eksempel som mine kollegaer og jeg netop har diskuteret: Vi der arbejder med 
internationalisering lægger en stor indsats i at være opsøgende, hjælpsomme og imødekommende over for 
potentielle/kommende internationale full-degree studenter. Venlig kommunikation og attitude er særdeles 
centrale begreber og vi "taler med kunderne" i flere uger før end de formodes at ansøge. Vi oplever nu, at 
de kommende studenter får et meget kortfattet brev om optag/betinget optag, hvor de straks henledes på 
de penge de skal indbetale for tuition fee. Intet "til lykke". Intet "vi er meget glade for at kunne oplyse dig 
..." eller endsige "AU glæder sig til at modtage dig og vi er sikre på at netop dine evner og din person vil 
tilføre universitet ....bla. bla. bla. Hvad gør den dygtige student fra udlandet, der også får et optagelsesbrev 
fra et lidt mere imødekommende universitet? De siger nej tak! Er det det vi vil med strategien ("at tiltrække 
de internationale talenter"). Nej, vel? 

Fokus på en mere seriøs AU profil udadtil - ikke en fest-og-farver portal som yourniversity.dk 

Formidling af forskningsresultater skal være mere sexet end navnestof, derudover skal vi turde mene noget 
og gå ud proaktivt politisk. Vi bremses af, at vi skal være enige først - eller 12.000 :-) - inden vi siger noget. 
Der skal være større frihedsgrader frem for flere kommunikationsmedarbejdere. 

Generelt synes jeg at der er blevet brugt mange ressourcer på AU KOM. 

Health er et forbillede på området. Ledelsen skal prioritere den eksterne kommunikation højere og 
involvere sig i prioritering og ledelsen heraf. Glem den oprindelige brandingstrategi. AU og flere af dets 
hovedområder er under pres. VIA University rykker stærkt på feltet. Akademiseringen af samfundet er til 
diskussion. Omverdenen har brug for at se, at AU skaber resultater. Det kræver fokus og opbakning fra 
ledelsen og stor frihed under ansvar til TAP'er og VIP'er, der kan og vil rykke på området. 
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Her mener jeg markedsføring af de enkelte institutter kunne gøres bedre F.eks. er [institut udenfor Aarhus 
nævnt ved navn] uddannelser ikke markedsført tilstrækkeligt 

Hjemmesiderne er uoverskuelige og de regler der er lavet for indhold er rigide. Man kan bl.a. ikke søge 
efter medarbejdere og regne med at finde dem. En Google søgning giver et bedre resultat. 

Hjemmesiderne trænger alvorligt til en revision. Den er fuldstændig umulig at finde rundt i for eksterne (og 
interne). Er struktureret ift. os selv ifm. dfu. 

I forbindelse med centraliseringen er der mange ting, som det lyder som om at vi kan få hjælp til, men som 
rent faktisk bare er varm luft. F.eks. kommunikation og rekruttering på institutterne. 

Igen for mange døde links på hjemmesiderne, og for rodede hjemmesider. 

Indhold der tit tilgodeser et malet billede og ikke faktiske forhold på AU, derfor roder det lidt i forhold til de 
faktiske forhold. Tit svært at genkende de skrevne forhold i pressen med dagligdagen på AU. 

Jeg bryder mig grundlæggende om at skulle kritisere andre områder men for at tage en konstruktiv tilgang 
til spørgsmålet, vil jeg understrege, at der er behov for en øget bevidsthed omkring at AU er et 
internationalt universitet - at man i den eksterne kommunikation har mere fokus på den internationale 
målgruppe. 

Jeg har svært ved at se, hvordan AU fremstår udefra. På baggrund af f.eks. ansøgninger i forbindelse med 
stillingsopslag virker det som om, at ikke engang egne tidligere studerende kender struktur osv. 

Jeg mener at der er for ringe sammenhæng mellem forretningen og kommunikation. KOM har ikke et 
relevant samspil med de afdelinger som står for fx eksterne relationer til alumner, aktører i 
erhvervssamarbejde og sætter ikke fælles retningslinjer for hvordan vi på AU samler og deler viden om dem 
vi kommunikerer med. Desuden tages der ikke hånd om hele processen i kommunikationen: Der laves 
annoncer og brochurer og fine websider, men dér hvor kommunikation bliver til handling, er KOM stået af. 
Og der synd, for det er der viden om vores målgrupper er. 

Jeg mener ikke de bidrager nok til fællesskabet. 

Jeg mener, at vi skal tilbage til kernekompetencerne på AU - forskning og undervisning. Derfor må der 
nødvendigvis være en prioritering af relevante services som AU kan og vil tilbyde. ex. Branding af AU sker 
gennem forskning. 

Jeg oplever ikke altid den eksterne kommunikation som værende sammenhængende og koordineret. 

Jeg oplever tit, at andre ikke ved, hvilken forskning AU laver. Det er blevet bedre, men kunne godt styrkes 
med klare kommunikationsplaner for de enkelte fagområder 

Jeg synes, der skulle bruges flere ressourcer på kommunikation af AU's forskningsområder, f.eks. kan man 
på au.dk ikke finde information om, hvad der forskes i på AU. Informationen bør både rettes mod den 
generelle offentlighed og andre forskere. Jeg har en opfattelse af, at der kan skæres ned på den eksterne 
branding, men jeg er ikke ekspert på området, og ved ikke om der allerede er skåret i forbindelse med 
Budget 2014. 

Man burde overveje formen, indholdet og nødvendigheden af de forskningsnyheder og det 
markedsføringsmateriale, der kommer ud fra institutter og fakulteter. Kommunikationen sidder fast i en 
tung akademiker-rille, som styres af strategien, og der er ingen mulighed for os som 
kommunikaitonsmedarbejdere at bevæge os væk fra denne tunge form, og vi har ingen medindflydelse og 
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får ikke mulighed for at rykke grænser. Vores faglighed undermineres af dem højere oppe, som synes, de 
ved bedre. 

Man er elendige til at kommunikere forskningsresultater ud til befolkningen. Man forsker ikke nødvendigvis 
i det som samfundet har brug for - det er OK på nogle områder, men ikke så mange som der er tale om i 
praksis. 

Manglende prioritering af sociale medier. Opgaven spredt på mange forskellige kontaktpersoner gør det 
uoverskueligt for brugeren. Retningslinjer for brug endvidere noget slørede. 

Mere synlighed og bedre til at kommunikere til det enkelte kontor 

Mindre AU branding, i stedet plads til fakulteternes og institutternes nødvendige faglige særpræg. 

n/a 

Noget af den eksterne kommunikation består bl.a. af markedsføring af uddannelser, men markedsføringen 
foretages både af Studieområdet, Talent og Kommunikation - jeg er bekymret over, hvorvidt de tre enheder 
koordinerer indsatsen. 

Ofte fortaber kommunikation til eksterne parter om administrative tiltag sig i indforståede formuleringer - 
modtageren vil ofte ikke helt kunne gennemskue hensigten 

Problematisk at megen ekstern kommunikation antager mere form af branding og reklame, end egentlig 
seriøs vidensformidling og information. AU er ikke et firma, der skal sælge en vare. Dette har også 
betydning for formidlingen af f.eks. forskningsresultater og information om studievalg. 

Problemer med validitet 

Samme 

Samme som tidligere kommentarer. 

Sammenlignet med f.eks. AAU og KU er vores eksterne hjemmeside og hvad der kan ses af "alle" tung, hvis 
man besøger den fra pc'ere udenfor AU. Den er langsom. Den må kunne optimeres. 

Se kommentar på "Intern kommunikation" 

Se kommentar til Intern Kommunikation. 

Synes ikke AU er gode til at få formidlet nyhederne ud ad til. 

Særligt au.dk er håbløst opbygget og kræver at man har læst 9. marts-rapporten for at forstå navigationen. 
Samtidig er svartider på hjemmesiden så urimeligt lange, at en eventuelt ansøger er optaget på et andet 
universitet inden de er kommet et klik videre. 

Universitetet har en uforklarlig organisering af ekstern kommunikation. Der er en afdeling for Ekstern 
Kommunikation: http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/om-au-
kommunikation/ekstern-kommunikation/ OG en presseenhed: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/au-stab-strategi/ (bunden) Presseenheden svarer ikke til den 
samme leder som "Ekstern Kommunikation" Hvordan er det effektivisering? Hvordan kan det i sparetider 
forklares? Er det fordrende for samarbejdet på området? 

Vores hjemmeside er et morads at finde rundt i og trænger til et eftersyn. Eksternt fungerer 
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kommunikationen i sidste øjeblik og uden plan og øje for hvad der tjener au bedst. 

  

Studerende 
Alt. Jeres evne til at kommunikere eksternt, for at profilere universitetet halter totalt, og det er derfor ikke 
underligt at studerende i højere grad vælger at læse på RUC, CBS og KU. 

At bruge millioner på et udueligt alfabet og tusindvis af kroner på markedsføring er mig ubegribeligt. Hvis 
pengene i stedet var gået til mere undervisning, forskning eller lignede, ville det være branding i sig selv 

AU er efter min mening og erfaring ikke synlig nok hverken i Danmark eller i udlandet. Det er min opfattelse 
at flere tror at der kun findes en handelshøjskole i Danmark nemlig CBS. I udlandet kender de os 
overhovedet ikke, hvilket er noget jeg er stødt på som et problem i forbindelse med jobansøgning 

Au hjemmesiden trænger i den grad til et løft. 
Ofte modtager man mails som intet har med ens studie at gøre eller ens årgang.  
Op til eksamensperioderne er der altid kaos om afleveringskriterier og normale procedurer der burde være 
klare og fastlagte.  
Kommunikationen virker ikke ensrettet men meget forvirrende 

AU image og omdømme har lidt stor skade, hvilket jeg mener er af væsentlig karakter for at unge ønsker at 
studere ved AU. 

AU kan ikke kommunikere med nogen 

AU kunne godt være mere synlige eksternt ift. at tiltrække nye studerende. 

AU sælger ikke sig selv særligt godt til nye studerende. Ofte tager man det for givet at de selvfølgelig 
kommer til Århus, men mange begynder jo at vælge Aalborg, også fordi de måske "kæmper" lidt mere for 
de studerende. 

AUs hjemmeside er en labyrint at finde rundt i og desuden er der ikke nok sider som er oversat til Engelsk - 
det er et problem når man har internationale studerende og generelt ønsker en international profil. 

AU's hjemmeside er FYLDT med døde links, og siden er generelt rodet. 
 
Som studerende har jeg for længst givet op at finde den information jeg skal bruge igennem AU's 
hovedsite, derfor Googler jeg mig frem i stedet. Men pga. døde links rammer jeg ofte ind i at jeg ikke finder 
det jeg skal bruge. 
 
Derudover har flere fakulteter deres egen side, som igen forvirrer. Googler jeg f.eks. "Eksamensplan AU" får 
jeg denne side: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fysik/eksamen/eksamensplaner/ 
 
Som er eksamensplanen for Fysik og Astronomi specifikt, i stedet for en gængs liste med adgang til 
eksamensplaner for hele AU. 
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bedre til at kommunikere ud hvad der besluttes 

De lidt "uheldige" historier i medierne for noget tid siden efterhånden taler vel sit eget sprog. Når 
personalet ikke er informeret før medierne, så er der efter min mening noget galt - både med den eksterne 
og interne kommunikation. Og bare generelt i forhold til nogle af historierne i medierne, hvor visse 
personer nærmest fik mundkurv på, vidner vel om en ledelse eller et universitet, der er bange for, at 
virkeligheden bag universitetsmurene bliver offentligt kendt - og det er vel sjældent et godt tegn. 

De studerende har ikke vist hvorfor, hvornår, hvordan eller hvilke studier, som har skullet slås sammen. Da 
der endelige kom et møde, så kunne der ikke svares på de studerendes spørgsmål. Derudover er der aldrig 
blevet fremlagt en grund for sammenlægningen, som har givet mening overfor de studerende på 
Handelshøjsskolen. De studerende, som er blevet rykket ned på handelshøjskolen ønsker ikke at være der, 
og dem som er blevet en del af BSS hverken ARTS eller Psykologi, for slet ikke at nævne Statskundskab, har 
INTET forhold til de andre fakulteter under BSS. Hvad har Statskundskab, psykologi og handelshøjskolen 
med hinanden at gøre? Ikke noget socialt, intet med beliggenhed eller for den sags skyld interesser. Man 
burde have hørt de studerende om deres syn på sagen, ellers får man ikke noget ud af denne MEGET dyre 
sammenlægning (her snakker jeg om hvordan handelshøjskolen nu finansiere ARTS, som alle dage har haft 
en ringe økonomi, modsat handelshøjskolen) 

Den eksterne kommunikation på [institut nævnt ved navn] halter gevaldigt. Det har resulteret i nogle 
meget, meget uheldige reklamefremstød, som kommer til at fremstå decideret dumt når man henvender 
sig til folk som netop besidder den tekniske indsigt. 

Der er utrolig dårlig og langsom kommunikation mellem [institut nævnt ved navn] og AU. Både når karakter 
skal overføres, når man skal melde sig ind på fag og når der skal findes censorer. 

Der forekommer ofte kontrameldinger og er ikke enighed om hvad de studerende skal hvornår. 
Afleveringsdatoer, fx egen opgivelse af litteratur hvor og hvornår opgives listen osv. Det skaber usikkerhed 
for de studerende hele tiden at skulle bruge krudt på at sikre sig viden. 

Der kunne godt overvejes om "Ekstern kommunikation" er et område, hvor der kunne spares, til fordel for 
en mere velfungerende "Intern kommunikation" 

Der skal generelt informeres bedre om grundlaget for de beslutninger der træffes. 

Der skal klarere regler for kommunikation på universitetet.  
Det er svært at få et budskab ud til de studerende som helhed, og kommunikationsformen er gammeldags 
og inefficient 

det er ligegyldigt om det er til alle eller til de studerende. Vigtigst er dog, at vi får informationen. Der skal 
nok bare færre detaljer på, når det er ekstern kommunikation. 

Det er nemt at finde information for kommende studerende, men informationen er ikke specielt 
fyldestgørende og det er ofte blot copy paste af den samme side. Derudover er informationsmaterialet til 
bl.a. kandidaterne på Århus Universitet primært billeder. - Siger ikke så meget om det egentlige studie.  
Til sidst er det skæmmende at Børsen glemmer at der er en økonomisk retning på Handelshøjskolen og det 
er svært for folk at forstå sammenlignet med CBS. 
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Det er pinligt, at se [universitetsledelsen] i fjernsynet forklare, hvorfor ingen i topledelsen er blevet fyret - 
uden sans for ekstern kommunikation. [Toplederne] sidder der sammen med deres venner og malker 
systemet. Giv universitetet tilbage til os, der faktisk forsker! 

Det er svært at svare præcist på. 

Det fungere ikke at alle beslutninger skal tages i Aarhus. Det var meget bedre før hvor mere af 
administrationen foregik [sted uden for Aarhus nævnt ved navn]! 

Det har været en tendens til at den eksterne kommunikation har været et skønmaleri. Dette virker ret 
indbildsk og fremmedgørende. 

Det kan være svært for udefra kommende, at finde rundt i mylderet af AU hjemmesider. 

Det virker til en meget ineffektiv organisation. 

Efter at have taget gæstefag på [andet universitet i Danmark] kan jeg konstatere at AU er døv og blind når 
det gælder alle andre end dem selv. Godkendelser fra [andet universitet i Danmark] er ikke gode nok til AU. 

Efter sammenlægning mellem det tidligere ASB og AU, har skolen mistet sin faglige profil, som erhvervslivet 
efterspørger. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke lytter til de studerende eller erhvervslivet. Det er 
beundringsværdigt, at man vil skabe en business school for fremtiden, men efter to år har det efterhånden 
vist sig at være en fiasko og derfor mener jeg, at man må være sit ansvar voksen og gå tilbage til en reel 
business school. Man har desuden mistet EQUIS-akkrediteringen, hvilket beviser, at det både har været en 
erhvervsmæssig og akademisk fiasko. Hvis jeg stod i en situation, hvor jeg kunne vælge mellem AU, BSS og 
CBS, ville jeg til hver en tid vælge CBS, da denne har en klar profil, som er eftertragtet i erhvervslivet. 

Eksempelvis omkring bombetruslerne gik der lang tid før information på nogen måde kom ud til folk. Der er 
også andre mere rolige tilfælde hvor information deles alt for sent, så man allerede har hørt alt muligt "ude 
i byen". 

Et eksempel på rigtig dårlig ekstern kommunikation er AU's Facebook og Instagram sider: I stedet for at 
bringe relevante forskningsmæssige eller andre beslutninger/ændringer, der har relevans for de 
studerende og som de hurtigt vil kunne læse via sociale medier, så vælger man i stedet at bruge de 
ovenstående medier på at bringe LIGEGYLDIGE billeder af blomster der er sprunget ud i Uniparken, eller en 
"flot" solopgang over rektoratet. Og på Instagram bruger man (sikkert uanede ligegyldige) mængder af 
arbejdstimer på at finde på barnlige hashtags, så man kan connecte med resten af de studerende på AU. 
Det mener jeg er decideret latterligt og spild af både de studerendes og medarbejdernes tid 

Et felt, der altid kan blive bedre - men AU halter som sådan ikke mere efter end så mange andre.... 

Et problem at man ikke kan få en samlet service fra kommunikation ved eksempelvis kommunikation til 
både studerende og medarbejdere, så det ikke er nødvendigt at have 2 fra kommunikation til at deltage i 
arbejdsgrupper og implementeringsgrupper hvor en kommunikationsplan skaber værdi.  
Derfor bør der være 1 business partner til kommunikation så må de koordinere internt 
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Flere plakater om det at studere på universitetet. 
Kalender om arrangementer i forbindelse med universitetet 

Foredragsholdere har flere gange stået det forkerte sted på grund af ændringer i lokaleplanen, som de ikke 
synes, at være blevet informeret om. 

Forudsat at 'ekstern kommunikation' tager sig af AUs image og kommunikation udadtil (i medier, på nettet, 
ift. den øvrige offentlighed osv.), kunne området godt trænge til at blive styrket. AU er ikke synlig nok på 
Internettet, i medier, som agent i den offentlige debat osv. i betragtning institutionens størrelse. 

Få nu bare lavet de fagplaner! I burde vide lang tid for inden hvilke fag der bliver udbudt og lave en 
læseplan. Det kan ikke passe at den nogle gange før kommer inde i semestret, fordi administrationen ikke 
har haft tid til det før. Gør som udlandet og bed underviser om at have materialet klar mindst 4 måneder 
før.  

Generelt mere kommunikation! alt hvad jeg hører er gennem studerendes egne blade! 
 
Opdater hvad i går og roder med - jo mere jo bedre 

Graden af information. I særlig grad til sidefagsstuderende.  

Har du prøvet at ringe til AU's hoved nummer? Receptionen trænger til et kæmpe løft - de har behov for 
nye og moderne værktøjer 

her tænker jeg kommunikation mellem administration og studerende. Det hænder at væsentlige ændringer 
ikke formidles ordentligt og i tilstrækkelig god tid. Derudover betragtes AU's hjemmeside i mange tilfælde 
som et fyldestgørende formidlingsmedium, understøttet af en forventning om at alle studerende har 
kendskab til alt hvad denne omfattende online-labyrint indeholder, og dagligt følger samtlige opdateringer. 

Her tænker jeg mest på kommunikationen mellem de forskellige institutter, som fungerer forfærdeligt. 

Her tænker jeg specielt i forhold til de studerendes kommunikation. Jeg føler min identitet er frarøvet. Hvis 
jeg skulle kommunikere omkring mit studie nu, ville jeg sige [tidligere institut], og skulle jeg vælge min 
uddannelse i dag, havde jeg uden tvivl valgt [andet universitet i Danmark] 

Hjemmesiden bliver stadig mere 'glat' i sin flade og ligner mere en reklamespot end et informations site for 
studerende, forskere osv. Klarere pointer foretrækkes. 
Mange ting er dig forbedret på den to år, jeg har studeret på AU [sted uden for Aarhus nævnt ved navn]; 
det var helt elendigt at være studerende samtidig med hjemmesiden blev lavet om og det meste af tiden 
fungerede vitale funktioner ikke. 

Hjemmesiden er rodet, og søgefunktionen utilstrækkelig. 

Hjemmesiden er svær at navigere rundt i - både før jeg startede på AU samt nu som studerende. Links 
fungerer ikke altid, men siden meddeler "Siden ikke fundet" Det er ikke optimalt for eventuelle kommende 
studerende. 
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Hvis jeg skal finde noget på AU's hjemmeside googler jeg det; den er en veritabel informationsjungle. 
 
Derudover har jeg gentagne gange oplevet, at information vedrørende studiestart er umulig at grave frem, 
eller fremsendes i sidste øjeblik - er jeg kommet ind, hvornår starter introforløbet etc.? 

Hvor kommunikeres om hvad? Mange forskellige platforme med utydeligt fokus gør billedet rodet og det 
bliver svært at finde den viden, man søger 

Hvordan skal vi sælge [hovedområde nævnt ved navn] til erhvervslivet? Da det hed [institut nævnt ved 
navn] var der en forståelse for, hvem vi var, og hvad der havde været i fokus på studiet. Nu er der ingen der 
ved, hvem vi er, eller hvad vi kan. Derfor siger jeg også til folk der spørger, at jeg går på [det tidligere 
institut]. 

I særdeleshed i forbindelse med fyringsrunden på AU, det var utroligt uprofessionelt håndteret. 

igen meget langsomt og der virker mere som om man heller vil modarbejde andre universiteter end at give 
eleven en god uddannelse. 

Igen virker det ikke til, at der er styr på noget på AU. I forbindelse med min ansøgning til min 
kandidatuddannelse i [uddannelse nævnt ved navn], fik jeg i første omgang ikke svar på, om jeg var 
kommet ind. Jeg brugte knap 1 1/2 time på at komme igennem til en medarbejder (blev stillet rundt til 
nedlagte tlf. numre, medarbejdere på ferie (på trods af at jeg konstant fik at vide at de arbejdede på 
højtryk), samt medarbejdere, der ikke vidste noget om min forespørgsel (og som absolut ikke ville tage 
ansvar for at undersøge det). Til sidst fik jeg fat i en pige, som kunne fortælle mig at "hun ikke lige kunne 
finde mit navn på listen" (ergo at jeg ikke var kommet ind), men kom så i tanke om at det ikke var en 
bachelor jeg havde søgt ind på, men en kandidat - og jeg var da selvfølgelig optaget. Kommunikationen på 
AU er en farce og sammenholdet og den særlige studiestemning, der tidligere fandtes især på [institut 
nævnt ved navn] (hvor jeg læste min bachelor) er fuldstændig ikke eksisterende efter vi er flyttet i [sted 
nævnt ved navn]. Jeg kan ikke vente med at aflevere mit speciale og slippe væk fra AU. 

Indgå i den offentlige debat og fremtræde som et forbillede for et åbent universitet, der vægter 
universitetsbefolkningen højere end ledelsen 

Intro til studiet efter optagelse kunne godt være bedre ift. mailopsætning, adgang til blackboard, bibliotek 
og databaser 

Især fusionen kunne være blevet kommunikeret bedre ud, så man måske havde set noget positivt i den. 
Det er naturligvis for sent nu. Dog kunne man stadig forsøge at skabe mere sammenhold og give bedre 
forklaringer på, hvorfor det er fordelagtigt at have sammenlægningen etc.  
Ligeledes synes jeg, der har været op til flere episoder med knap så positive nyheder - som først kommer 
frem, idé medierne tager dem op. Her refererer jeg bl.a. til AU's økonomiske situation. Som studerende 
føles det en smule pinligt, at sådan noget skal komme bag på én, når man læser det i nyhederne.  
Sidst men ikke mindst synes jeg, at det er en skam, at det tidligere [institut nævnt ved navn] har fået 
negligeret sin rolle; hermed mener jeg, at der ikke længere er fokus på [instituttets] område og at mange 
tror, at der ikke længere er et sådant i Aarhus (efter fusionen). Dette burde klart blive kommunikeret bedre 
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ud og sat i fokus. Personligt har jeg ikke lyst til at blive associeret med den øvrige del af universitet, da jeg jo 
netop fravalgte dette i mit valgt om at studere på [institut nævnt ved navn].  

Jeg aner ikke hvad der foregår. 

Jeg er til tider i tvivl om hvordan min uddannelse har god sammenhæng med den omkringliggende verden. 
Det jeg lærer hænger ikke altid sammen med det som dem jeg taler med efterspørger. 

Jeg forstår ekstern kommunikation som evnen til at kommunikere informationer ud til studerende. Og den 
vurderer jeg til at være meget ringe 

Jeg forstår ekstern kommunikation som kommunikationen mellem AU's administration og AU's studerende. 
Især på mit institut er det et generelt problem, at oplysninger og meddelelser fra administration bliver 
offentliggjort på meget specifikke steder (enten på AU's hjemmeside, eller det infamøse First Class), hvorfor 
det bliver ualmindeligt svært og tidskrævende at holde sig orienteret om vigtige forhold (især 
undervisnings- og eksamenstilmelding, og lignende). Det samme gælder generel kommunikation om 
ændringer i praksis og regler for administration, såvel som studerende og studier, mm. Da det er ganske 
naturligt, at det er de studerendes eget ansvar at holde sig orienteret, kunne man finde det i alles bedste 
interesse, at vigtige oplysninger, nyheder, meddelelser og lignende bliver slået op på en generel nyhedsside 
på AU's hjemmeside, som er nemt tilgængelig. Det seneste tiltag med at sende notitser til de studerende 
FC-indbakke er også kærkomment 

Jeg har brugt utroligt meget tid på at bestemme mig om jeg skulle tage [to uddannelser nævnt ved navn] 
inden at jeg meldte mig ind på grundlag af alt hvad jeg har kunne finde på skrift omkring studiet på nettet. 
Jeg har ikke vidst eller haft mulighed på daværende tidspunkt at vide at jeg kunne tage [specifikke fag] og 
stadig komme ud som [færdiguddannet i bestemt fag]. Havde jeg vidst bedre dengang havde jeg foretaget 
nogle andre valg. Så mere omfattende skriftlig kommunikation vil faktisk være på sin plads 

Jeg har hørt og oplevet, at gymnasiestuderende i andre dele af landet tror, at de er nødt til at flytte til Kbh. 
for at komme på en business school. Det er, så vidt jeg kan forstå, pga. sammenlægningen med AU. 
 
Det er så ærgerligt, når man tænker på, hvor meget prestige der altid har været ifm. med at studere på 
[institut nævnt ved navn] i sin tid. 

Jeg har ofte oplevet ikke at få nødvendig kommunikation fra AU vedr. mit studie, og hvilke muligheder der 
er på AU. Kunne også godt have tænkt mig at få information fra AU vedr. alle de forandringer der har 
været, overordnet set på AU. Dengang jeg ikke var startet på mit studie endnu, men meget gerne ville, 
spurgte jeg på sekretariatet til om det var muligt at tale med en af mine fremtidige undervisere ang. 
studiet, netop fordi jeg manglede noget mere information. Men jeg blev afvist med den begrundelse at det 
ikke var deres job at tale med kommende studerende! 

Jeg har oplevet at flere at mine medstuderende i forskellige henseender er blevet glemt, overset eller på 
andre måder er røget ud af den kommunikation, der ellers skulle have holdt dem orienteret om relevante 
informationer. 
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Jeg kan ikke andet end blive frustreret over 3 forhold: 
1) at der bruges så mange penge på reklame til nye studerende kontra hvad man gør for at give dem 
ordentlig undervisning når de er kommet ind 
 
2) At AU er hyklerisk nok til at reklamere med "x-antal dage til næste fredagsbar" og "kokosnødder og 
badesandaler som summerschool" samtidig med, at man modarbejder samme fredagsbarer. For det første 
er det nedladende at sælge en uddannelse til studerende, som om vi vælger den ikke efter bedste 
uddannelse, men hvor vi kan feste mest. For det andet er det hyklerisk at se eksempelvis fredagsbarer og 
kapsejladser blive brugt som om det er noget au gør for studerende, når det i virkeligheden er resultat af 
frivilligt studenterarbejde, som i fredagsbarernes tilfælde decideret modarbejdes af ledelsen. 
 
3)Slutteligt er det ikke i orden når rektor udtaler sig på vegne af universitetet om sager, der ikke engang er 
en enighed om i bestyrelsen - det kunne være rart hvis han vil lære at skelne mellem sig selv og AU. 

Jeg læser og arbejder på [institut nævnt ved navn]. Det virker som om, at vi har mistet vores egen identitet i 
forhold til omverdenen. Vi vil have brug for, at AU profilerer os skarpere i forhold til verden udenfor 
murene.  

Jeg savner "ongoing" samarbejde med eksterne virksomheder. 

Jeg synes at Facebook beskederne er for meget. AU er et universitet, brug ressourcerne på noget fornuftigt 
i stedet. 

Jeg synes AU skal være meget bedre til at fortælle de studerende om beslutninger, bevillinger, osv.  
Måske via en blog man som studerende kunne følge. 

Jeg synes generelt der er dårlig information og økonomien (hvad er planen for at spare alle e penge der skal 
spares), dårlig system med tilmelding af fag på [uddannelse nævnt ved navn], 

Jeg synes godt at det kunne kommunikeres bedre udadtil, hvorfor universitetet har valgt at lave den store 
omrokering, og hvordan universitetet lige opnår besparelser på den front. Set fra mit studie er der ingen, 
der har vundet på omrokeringen – [studie nævnt ved navn] er trætte af at miste [sted nævnt ved navn] mv. 
til [uddannelse nævnt ved navn], og [uddannelse nævnt ved navn] er trætte af at komme fra [sted nævnt 
ved navn] til de gamle bygninger i [sted nævnt ved navn]. Jeg begriber ikke hvad begrundelsen var for at 
rykke [uddannelse nævnt ved navn] hen mod [sted nævnt ved navn]? Det kan da i hvert fald ikke have 
været pengebesparende. 

Jeg synes ikke at AU er gode til at deltage i den offentlige debat om fx fremdriftsreform, 5-års frist og 
taxameter ordninger - og jeg synes i høj grad at universitet er medansvarlig for at kæmpe for et fair og 
tilgængeligt uddannelsessystem og dermed kæmpe imod statens snæversynethed og spareøvelser 

Jeg tænker noget med at synliggøre studieretningerne noget bedre udadtil. Det må gerne være 
udadrettede aktiviteter med rigtige mennesker og ikke kun via net. 

Jeres hjemmeside trænger alvorligt til at blive omstruktureret!!! Det kan virkelig ikke understreges nok hvor 
DÅRLIG den er. 
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Kommunikation mellem andre universiteter 

Kommunikation mellem de forskellige institutter 

Kommunikation til undervisere om lokaleændringer. At der bliver arrangeret erstatningsforelæsninger når 
forelæseren ikke møder op 

Kommunikation universiteterne imellem (KBH, Odense osv.): De burde arbejde mere sammen. 

Kommunikationen til kommende studerende og samarbejdspartnere er ofte indforstået. Derudover er 
universitetets håndtering af kritik i pressen helt horribel. Tanken "benægt, benægt, benægt" er i den grad 
det gældende mantra. 

Kommunikationen til underviserne.  
Jeg ved det kan være svært i forhold til mit studium [uddannelse nævnt ved navn] med læger, der pludselig 
bliver kaldt akut til operation. Men det kan ikke passe, at de inden de går ind til en operation, at man ikke 
kan få dem til at sige til en sekretær eller sygeplejerske at de skal ringe til en kontaktperson på AU og sige 
at de er forhindret i at komme. Det er spild af en masse menneskers tid at skulle sidde at vente på en 
person der ikke dukker op. 

Kommunikationen udadtil har visse mangler, idet der i mine øjne har været studierelaterede ændringer, 
som ikke er blevet særlig godt informere ud til de studerende. 

Kommuniker bedre ud til os når der er noget vi skal forholde os til 

Manglende information indtil de studerende angående ændringer, men det er da blevet meget bedre end 
det har været 

Meldinger på hjemmesider mm. skal stemme overens så de studerende ikke vildledes. 

Mit studie [studie nævnt ved navn] mangler en samlet portal med skema over hvor man skal være hvornår! 
Det er for dumt at spilde tusindvis af menneskers tid med de skal læse i ti lister for at finde et svar! 
 
Gå over til en skemaudbyder kombineret med et lokalesystem så man kan se hvor man skal være! Fx. Lectio 
som gymnasier anvender! 

Nogle gange får man forskellige svar på sine spørgsmål alt efter hvem man taler med. 

når der er forhåndsgodkendte kurser hos [institut nævnt ved navn] eller lignende kan det ikke passe at man 
skal rende frem og tilbage for at blive tilmeldt selv om det er godkendt i bachelor kontrakt (og så kommer 
det med at få lov til at tilmelde sig / gå til eksamen som den også valgte at afvise et par gange) 

Når der træffes beslutninger i AU, hvor de studerende på papiret har mulighed for medinddragelse og/eller 
medbestemmelser bliver relevant information først delt videre EFTER beslutningen er truffet. 

Når man fx vælger at flytte en eksamen til en anden location en måned inden eksamen uden at informere 
de studerende eller opdatere det på eksamensplanen, så der står et helt kandidathold klar til eksamen 
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nede i [sted nævnt ved navn], når eksamen skal foregå på [sted nævnt ved navn]. Det er bare ikke godt nok 
og alle sagde "selvfølgelig, hvor er det bare typisk AU" 

Når man gennemfører en storstilet fusion, er det yderst vigtigt at man overfor omverdenen profilerer at der 
stadig er forskel på uddannelserne. P.t. har ingen styr på hvem der kan hvad på [studie nævnt ved navn]. 
Hvad er forskellen på en [uddannelse nævnt ved navn] og [uddannelse nævnt ved navn], når de uddanner 
sig samme sted og har taget fag med tilnærmelsesvis samme navne? Erhvervslivet ved det ikke 

Når man kommunikere specifikke værktøjer ud, som værende delelementer der skal arbejdes med, så skal 
man ikke skifte disse ud, eller nedprioriterer disse til en varighed af to undervisningsmoduler, til fordel for 
simpel [teori]. I andre brancher kaldes dette for falsk markedsføring, fordi man lokker kunder til, der i god 
tro gerne vil opnå kvalificeret undervisning indenfor disse værktøjer. På kandidatniv. har man allerede et 
indgående kendskab til [faget]. 

Når studerende indleverer en sag / henvendelse til Dekan eller Studienævn er det vigtigt at få klar respons 
tilbage. AU skal lære at kommunikere visse sager ud i til studerende, så der ikke opstår misforståelser eller 
rygter.  
Klar udmelding simpelthen. 

Opdatering, opfølgning og møder med AU og virksomhed ang. samarbejdskontrakt er langsommelig - mere 
end forventet. AU virker ikke interesseret i at komme frem til en løsning. 

samarbejdet med studiestøtteenheden på det enkelte fakultet. Jeg har [lidelse relevant for Rådgivnings- og 

støtteenheden], men oplever en hverdag med ikke-eksisterende kommunikation mellem støtten og studiet. 

Som kommende specialestuderende fra 1. oktober 2014 blev vi i vinteren 2013 informeret om en 
indbydelse til speciale-info i april 2014 - men vi har endnu ikke hørt eller modtaget noget herom.  
Generelt er info og oplysninger sent ude med datoer mv. som giver begrænsede muligheder for at 
studerende kan planlægge sin tid. 

Som studerende føler vi nærmest at vi kan læse mere i medierne om sammenlægningen end vi får fra 
ledelsen selv.  
Det virker ikke rimeligt. 

Som studerende på det tidligere ASB, er jeg dybt skuffet og ked af den eksterne kommunikation omkring 
transformationen til BSS. Der er INGEN uden for AU, der forstår, at vi stadig er en business school! Det er et 
kæmpe problem for os, når vi skal søge job efter endt uddannelse, og jeg tror næppe, jeg er den eneste, der 
stadig henviser til "det tidligere Handelshøjskolen eller ASB", når jeg skal forklare om min uddannelse. 
Vi har som business-studerende mistet vores identitet fuldstændig, og det skyldes AUs mangel på ekstern 
kommunikation! 

Studerende får kun noget at vide når beslutningerne er taget 

Synes det har været pinligt, at læse [dekan nævnt ved navn] udtalelser i forbindelse med 
sammenlægningen af [institut nævnt ved navn] og AU. Det er i allerhøjeste grad et skoleeksempel på, at 
man lever indenfor de store gule mursten og ikke ude i den virkelige verden. 
Arrogance og omnipotens karakteriserer det meget godt. Efterhånden er der vel ikke andre end [dekan] 
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selv, som synes det har været en stor succes? Det kostede jo ligeledes en akkreditering, som er direkte 
pinlig for skolen at miste. 
Grunden til man mistede akkrediteringen var, at vi ikke længere har den unikke business profil, som 
Handelshøjskolen havde.  

Synes ikke at der er en god service i det eksterne. En god behandling eller forståelse. De virker stressede og 
irriteret 
På AU 

synlighed i medier 

Til trods for flere studie undersøgende samtaler og mange timer, up front, på hjemmesiden, kan det undre 
at når der kan vælges mellem DK og Eng. linje, at der ikke gøres eksplicit opmærksomt på at DK linje også er 
med Eng. materialer og at det kun er underviseren der kan Dansk. Det koster på karaktersnittet, øv til det. 
 
Langt nede i undersider og bag ulogiske emner findes alt om universitetet, men hjemmesiden er for stor, 
rodet og ulogisk opbygget, der burde være nogle enkelte let forstålige sider, med intuitive link, til hvad 
universitetet er og hvad der forventes - det mest til udefrakommende, men sandelig også til eksisterende 
brugere. 
 
Bl.a. pga. dårlig kommunikation har mødet med universitetet har været en skuffelse og udbyttet er langt 
under det forventede - fra tocifrede karaktersnit til består lige, uden at det faglige niveau er specielt svært, 
er ærgerligt og en dårlig udnyttelse af både underviseres og studerendes potentialer. 

Under hele sammenlægningen har den eksterne kommunikation været ekstremt dårlig. Det har ikke virket 
som om at man har turdet være ærlig i sine beslutninger, og blot spillet kortet om, at det er valgt af 
ledelsen, derfor må det være rigtigt. 
 
Både overfor eksterne interessenter, men især overfor de studerende, synes jeg at der har været en meget 
arrogant og ligegyldig tilgang til hele transitionsprocessen samt kommunikation deromkring. 

Uni burde starte med at benytte sig af nogle af kommunikationseksperterne, som man har siddende i 
forsker- og professorstillinger. Det gælder også ift. den interne kommunikation. 

Universitetet bør aktivt stå bag sine studerende og bør være mere aktiv i den offentlige debat omkring 
uddannelsespolitik (produktivitetskommisionen, fremdriftsreformen, osv.).  
Som studerende mangler jeg følelsen af at universitetet taler min sag i den offentlige debat og det skaber 
en stor distance mellem de studerende og ledelsen. 

Universitetet er ret lukket, og når der er taget interne beslutninger får ingen noget at vide ud ad til.  
 
Hvis man vil styre en så stor institution så skal der være klarsyn med de interne beslutninger, og 
begrundelsen for dem. 
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Universitetet ledelse synes at prioritere AUs eksterne kommunikation og 'branding' uforholdsmæssigt 
meget  i forhold til universitetets kernefunktioner, forskning og undervisning.  Forskning og undervisning 
må til enhver tid være universitets hovedfokus, ikke at designe nye særlige skrifttyper og lign. 

Universitetet og de enkelte fakulteter skal blive bedre til at kommunikerer ud til omverdenen hvad de 
studerende kam, og hvad samfundet og omverdenen kan anvende de studerende og selve universitet til. 

Vedligeholdelse og udvikling af ÅU som brand. En tidligere profil i positioneringen af ÅU er ønskelig idet det 
opleves at universitetet som brand taber terræn. 

Vi bliver ikke informeret om de vigtige ting, der foregår, især på allerøverste niveau. 

Vi er et universitet, så vi bør også fremføre os sådan, i stedet for at slå billeder af hængekøjer og så videre 
op på store bannere. 

Vi har lige skulle tilmelde os fag til efterårssemesteret, men det er stadig kun mulig at se et foreløbigt 
udkast til hvilke fag der måske bliver udbudt, -det er sgu ikke til at tage seriøst og det er umuligt at 
planlægge sin uddannelse. 

Vi informeres sjældent (med mindre vi selv opsøger informationerne) om vigtige ændringer af vores studier 

Videre formidling til de studerende vedr. beslutninger der er gældende for de studerende kunne godt være 
bedre.. 

Videreformidling af information er langsom og mangelfuld. 

 

An even more clear language about programmes and opportunities that have a less "selling" tone of the 
different programmes. 

As an international student, all I hear about the university is tales of gross mismanagement, financially 
reckless behavior, and general incompetence. The only organizational communications I have heard seems 
to strengthen this belief, as shown by the latest round of firings, which caused great turmoil within my 
department and the facilitatory staff. 

Be a university more open to cooperate with business. 

Communication to students is extremely poor. 

I am afraid of referring AU to any of my former fellow students in my home country. The AU homepage is a 
disaster and does not communicates the professional atmosphere that exists inside AU. 

I went on exchange program while I was studying in [department mentioned] and as my home university 
never gave me the necessary guidance. I was trying to contact [department] for academic matters and 
deadlines and no response. I had to ask from the host institution to contact [department] but same NO 
response. And that is just the tip of the iceberg. 
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Improve the response from administrative area in an polite business form. 
Add more clarity in the answers, if such occur. 
Be consistent by its need. 

More communication and cooperation with external stakeholders 

Not many people outside of Denmark know about AU, efforts should therefore be stepped up to remedy 
that. 
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Personaleadministration 

Videnskabeligt personale 

Administrationen er generelt blevet for stor. Det er vigtigt med en velfungerende administration, den er bare 
blevet for stor. [Center nævnt ved navn], har vokset sig alt alt for stor på bekostning af institutterne. [center 
nævnt ved navns] bidrag står ikke mål med omkostningerne. 

Afdelingen er fysisk for langt væk, jeg kender dem ikke og det er alt for bureaukratisk at få fat på den 
relevante medarbejder 

Afskedigelsen af flere hundrede medarbejdere som følge af ledelsens afsporede strukturreform er en 
skandale, som vidner om det usunde i, at personaleadministrationen er så centraliseret. Indfør repræsentativt 
medarbejderdemokrati, som kan forhindre den slags beslutninger og finde mere langsigtede løsninger på 
afvikling af gælden, herunder inddragelse af AUs eksisterende formue. 

Alt for centraliseret og personalet (læs på gulvet) bragt udenfor al indflydelse 

Alt for lidt efterspørgselsorienteret. 

Alt for mange højtsvævende undervisningskurser. En dag med undervisningstips burde være nok. 

Alt for mange ressourcer bruges på f.eks. såkaldt kompetenceudvikling, som er totalt spildte. Et eksempel er 
adjunktuddannelsen, som er stort set værdiløs 

Aner ikke, hvor de er. 

Ansættelsesprocedurer bør forenkles meget. Kvalificerede ansøger får ofte job andre steder hvor 
ansættelsesproceduren er et par uger i stedet i stedet for et par måneder. 

Ansættelsessager kan tage utrolig lang tid, uden at det er muligt at få et klart svar på hvorfor processen er så 
langsommelig samt hvad der mangler eller skal til, hvem man skal henvende sig til eller hvornår en sag går i 
orden. 

Ansætteslesforløb er urimelig langstrakt 

Arbejder alt for langsomt, forstår ikke rigtigt, at de skal servicere andre (ikke omvendt), blander sig i ting 
(kønsfordeling) som rager dem ikke 

ARS 

At MUS får et reelt indhold ud over økonomiske forhold 

AU bør i højere grad lytte til deres medarbejdere, og være en samarbejdspartner i stedet for en modstander. 
De bør behandle deres medarbejdere ordenligt, og ikke blot fyre medarbejdere over en vis alder, som har 
tjent AU igennem mange år. Det er uanstændigt. Derudover bør de tage indeklimaproblematikker alvorligt og 
vedkende sig deres ansvar for at gøre medarbejdere syge, når de ikke sørger for at indeklimaforholdene er i 
orden. Det er ikke ok at folk skal blive syge af at passe deres arbejde. AU løber fra deres ansvar. Igen det er så 
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uanstændigt. 

Back-office HR leverer ydelser, som ikke er efterspurgt, og ofte ude af trit med det faglige miljø 

Bare det at kalde en fyringsrunde for "budgetproces 2014" råber på et særligt eftersyn. Dertil laver HR alt for 
mange fejl - det kan ikke være rigtigt at jeg som TR skal lave QA på HRs anvendelse af regler. Dertil gør HR 
reglerne unødigt komplicerede/overdængende. I forbindelse med "harmoniseringen" af de administrative 
procedurer, har jeg opstillet Gades lov: "Hvis tingene kan gøres på en mere besværlig måde, så skal den 
vælges". 

Bedre internt styr på hvem der er ansat hvor/studerende hvor. Jeg har oplevet at modtage et spørgeskema 
angående min studieinaktivitet det seneste år selv om jeg hele det år har været indskrevet som 4+4 ph.d.-
studerende. Det virker skørt at der ikke internt er en løsning på hvordan studerende overføres fra et system til 
et andet. 

Bedre strategi omkring langsigtet planlægning 

Behandlingstiden for f.eks. ansættelser og ændringer i arbejdstid er for lang, hvilket har negative 
konsekvenser for planlægning og udførelse af arbejdsopgaver. 

Betjeningen er ofte langsommelig 

Budgettet for universitetets administration synes at vokse langt hurtigere end det generelle budget, samtidig 
med at de administrative opgaver alligevel bliver større for fx forskere. En mere strømlinet administration 
kunne frigive flere midler og mere tid til forskerne. 

Burde være mere enkelt og målrettet hvad vi har brug for 

Bør ske på institutniveau 

De anvisninger, direktiver m.v. som kommer fra toppen af HR, er ekstremt sjældent noget, som giver 
medarbejderne bedre muligheder for at udføre deres arbejde. Det er som oftest det modsatte. Jeg oplever 
ikke HR-toppen som en medspiller i forhold til medarbejderne. Det blev senest understreget med 
økonomiprocessen, hvor medarbejdernes tillidsrepræsentanter ikke måtte orienteres om de afskedigede. HR 
havde med andre ord ikke tillid til, at de tillidsvalgte kunne holde oplysninger fortrolige. Ergo kunne det være 
dejligt med et HR, som er en medspiller for medarbejderne. 

De begrundelser som blev givet til de afskedigede var uden reelt indhold og ren parade Mangelfuld 
information og inddragelse af TR Dårlig kommunikation vedr. identiteten på de afskedigede medførte 
gætterier og dårlig stemning HR har anvendt en 'Nacht und Nebel' metode der ikke er AU værdigt! 

De er fraværende i mit arbejdsliv bortset fra skemaer og procedurer (så som mus-konceptet), der ikke altid 
tager udgangspunkt i vores hverdag. Kompetenceudviklingen er meget fokuseret på TAP, mangler gode 
relevante videreuddannelsesmuligheder på VIP-siden 

De er kun aktive i forbindelse med afskedigelser. Min fornemmelse er at der ikke forsøges at fastholde gode 
medarbejdere som midlertidig er ude i problemer. Jeg har aldrig set et udspil fra området omkring 
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kompetenceudvikling. 

De fleste kollegaer omtaler HRs indsats som spild af tid, og dvs. som en belastning frem for et område, der 
bæres af Human Relations. HR synes ikke at have været i stand til at advare ledelsen om, at ledelsens 
reformfeber ville medføre mere stress for ikke mindst studiesekretærer; - og hvad har man så en HR-afdeling 
til, hvis ikke den kan advare og kritisere problematiske tiltag. Er HR-afdelingen for dilettantisk eller er ledelsen 
ikke lydhør over for dens eventuelle kritik? 

De fleste private virksomheder har fokus på at understøtte den enkelte medarbejders faglige og personlige 
udvikling. På AU skal man selv tage initiativet - det er OK , - men ofte tillige kæmpe sig frem, for at kunne få tid 
og resurser til at flytte sig fagligt. 

De har ikke fat i hvad der er behov for hos medarbejderne. For meget varm luft 

De virker som om, at universitet - forstået som den centrale styring - er fuldstændig ligeglade med 
medarbejderne. Vi slider løs, men får blot trukket flere og flere opgaver ned over os, og ingen har spurgt os, 
om vi reelt har mulighed for at løse opgaverne. 

Decentraliser. Her er intet fagligt løft sket, og der er ikke meget faglig støtte at hente vedr. de funktioner, der 
er specifikke for et universitet. Det eneste, der er sket er, at HR-medarbejderne er kommet længere væk. 

Den administrative strukturomlægning som har kørt de sidste par år er endnu ikke faldet på plads - i hvert fald 
ikke i min bevidsthed. Hvor er det jeg kan henvende mig med hvilke spørgsmål. Ansvarsfordelingen er endnu 
ikke så tydelig. AU er meget stor og det opleves som om beslutningerne er "længere" væk og 
argumentationen for beslutningerne når ikke altid frem. Flere ting er blevet mere "bøvlet" - vi skal lære nye 
fælles retningslinjer at kende og ikke alle er lige logiske. Et større system kræver flere kompromisser og det 
betyder flere gange mindre fleksibilitet. 

Den form for HR, der bedrives kan vel i bedste fald kaldes 80'er HR. Vi var tvangsindlagte til at deltage i et 
kursus om 'den svære samtale' i forbindelse med fyringerne. Her havde HR-konsulenterne ikke ulejliget sig 
med at informere sig om målgruppen og afviklede et forløb, der var direkte fornærmende. Det var synd for 
dem, for de var tydeligvis blevet tvangsudskrevet til opgaven. Ledelsesudviklingsforløbet for 
uddannelsesledere var kvalitativt yderst ringe. Den bedste del var muligheden for at møde kollegerne i Århus. 
Resten var i bedste fald ligegyldigt. Vi blev fx undervist i at 'interviewe ud fra Karl Tomms model'. en 
udmærket model som alle deltagerne fra [institut nævnt ved navn] nok rutinemæssigt selv underviser i. Der er 
et holdningsproblem i HR ift. hvad HRs bidrag og opgave er, og hvordan deres relation til medarbejdere og 
ledere i organisationen bør være. Jeg har også oplevet problemer ifm. bedømmelse af ansøgere til stillinger. 
Den 'blå' del af HR (personaleadm) synes dog at fungere nogenlunde. Udviklingsdelen er håbløst forældet. 

Den fungerer forholdsvis tungt, langsommeligt og uigennemsigtigt. 

Den kontakt jeg har med HR består i, at jeg får at vide, at jeg skal afholde min ferie ellers bliver den taget fra 
mig. Jeg har ikke haft mulighed for at tale med nogen om kompetenceudvikling 

Den lokale støtte fra HR er generelt OK. Men enheden har vokset sig kolossalt stort uden at det kan ses på 
effektiviteten og kvaliteten. Der blev begået store fejl i forbindelse med håndteringen af den seneste 
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fyringsrunde. Der var bekymrende lille fleksibilitet i forbindelse med omplaceringer af personer. 

Den seneste fyringsrunde har med al ønskelig tydelighed afsløret, at dele af HR primært ser sig som ledelsens 
forlængede arm, som skal bekæmpe tillidsfolk og menige medarbejdere. Det er meget beskæmmende og jeg 
forstår ikke, hvordan den nuværende ledelse kan arbejde videre med den HR afd. Jeg er naturligvis bevidst 
om, at HR er mange ting - også udmærkede og nyttige ting, men HRs rolle i fyringsrunden har været decideret 
fjendtlig. 

Der bruges al for mange ressourcer på fx ledelsesudvikling 

Der bruges for mange ressourcer på "blød" HR og kompetenceudvikling 

Der bruges for meget tid på uhensigtsmæssige opgaver udstukket fra ledelsen. De burde bruge mere tid på de 
ansattes vilkår og have mere styr på deadlines ift. ny ansættelser af personer, så kontrakterne er klar ved 
ansættelsesstart. 

Der bruges mange ressourcer på projekter, som ikke er særligt relevante for medarbejderne 

Der bør udvikles et fælles AU-system til at tage sig kærligt af nye medarbejdere. Og så er det absolut 
nødvendigt, at informationen også findes på engelsk, da vi har virkelig mange udenlandske medarbejdere. 
Institut for Erhverskommunkations hjemmeside http://bcom.medarbejdere.au.dk/praktiskinfo/ ser fornuftig 
ud. Der børe være ressourcer til at kunne vedligeholde sådan noget på alle institutter. 

Der bør være en central instans der sikrer den løbende medarbejderudvikling samt tilgodeser progression i 
karriereveje etc. 

Der bør være en forskydning af ressourcer fra back-office til front-office. 

Der bør være en stærkere kobling mellem personlig, faglig profil og hverdag og så konkrete muligheder for 
kompetenceudvikling. F.eks. kan MUS-samtaler af og til opleves som afkoblet fra den generelle personaleadm. 
og kompetenceudvikling. 

Der bør være mere fokus på personale administration fremfor udvikling. Der er stadigvæk nu 3 år efter 
omorganiseringen ikke styr på personalelister og lign. i et behov der matcher mig som Institutleder. Jeg er 
derfor nødt til at lave min egen personaleadministration. 

Der er alt for få til at udføre og alt for mange til at lave "nice to have" ting. At man fx bruger tid og ressourcer 
på at lave kurser i positiv psykologi eller mindfullness midt i en fyringsrunde er en hån, udover at jeg er ret 
kritisk overfor hvad man kan lære indholdsmæssigt på sådanne kurser. Jeg kunne godt ønske mig en ledelse 
på dette område som også viste hvad forskning og uddannelse er for noget! 

Der er alt for mange små forskningsenheder der falder uden for AU standard og som derfor reelt ikke har 
nogen rigtig tilknytning til AU. Som ansat her, falder man helt uden for alm. personaleforhold og det er helt 
umuligt at finde ud af hvor man skal henvende sig med hvad og til hvem. Og kompetence udvikling er en by i 
Rusland - man er mest bare usynlig og glemt. Har arbejdet i 7 år et sted hvor jeg aldrig fandt ud af om der var 
noget så simpelt som en sikkerhedsrepræsentant. At jeg så også skulle/kunne have indgået/arbejdet på at 
komme på fx adjunktkurser opdagede jeg først da jeg kom til et andet center. Ikke hverken 
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personaleadministrationen eller HR "skyld" - mere at vores leder ikke OVERHOVEDET anså personaleledelse 
som en relevant opgave og derfor ikke informerede os/gjorde os synlige for HR/personale administrationen. 

Der er ansat for mange HR medarbejdere i forhold til antallet af videnskabeligt ansat personale. 

Der er behov for at oprette endnu tættere forbindelser mellem institutadministration og 
centeradministratorerne. Partnermodellen er et skridt på vejen, men der er bug for en langt tættere 
kommunikation mellem de involverede partnere, hvis vi skal undgå dobbeltarbejde. Skal vi have det hele til at 
fungere, er der brug for mere tilstedeværelse af administratorer fra front office i institutmiljøerne. 

Der er ekstrem stor mangel på reel personaleledelse. Jeg oplever, at der ikke er opfølgning fra HR-afdelingen, 
når der er personaleproblemer. Et er at jeg ikke har været klar over, hvem der var min egentlige leder, men at 
jeg reelt har haft flere alt efter hvilke opgaver, det handlede om, da jeg leverer undervisning til to forskellige 
institutter. Men da jeg også har to ansat under mig, så har jeg også haft brug for HR afdelingen pga. 
samarbejdsproblemer, og det er som om man skal rykke igen og igen for at få set på mulige løsninger, men 
der sker ikke noget. Generelt er der for mig at se manglende sammenhæng ml. HR og dem med 
personaleansvar. Og jeg frygter, at det ikke bliver bedre med den ny afdelingsstruktur 

Der er et godt og effektivt samarbejde mellem institut og HR front-office. Udgifterne til HR back-office 
forekommer store og der forekommer at være mange nice to have aktiviteter. HR back-office kurser er for lidt 
konkrete (for lidt værktøjskasse) og har for meget fokus på personligt lederskab. Interessen for kurserne er 
lav. 

der er flere ansatte end nogensinde i HR, men personalet har aldrig haft det dårligere. Man kan med fordel 
fyre hele HR og bruge pengene på det, vi er gode til, forskning og undervisning 

Der er flyttet alt for mange ressourcer til back office, men udvikler, procedurer og kurser der ikke har 
tilstrækkelig god kvalitet. Gennemfør et lean proces, Skær ned på back-office flyt ressourcer ud til for 
kontorerne på fakulteterne, og træk eksterne kompetente folk ind til ledelseskurser. Der kan flyves kurser far 
HR til Forskning og Undervisning, der er kerne opgaverne på AU 

Der er gået for meget HRM i denne funktion. Det er blevet langt vanskelige at ansætte medarbejdere og bl.a. 
it-systemerne går at meget arbejde skal gøres dobbelt. Der er generelt alt for lange svartider på opgaver sendt 
til HR. MUS konceptet er blevet unødigt bureaukratiseret og det er næsten umuligt at få kontakt med en 
levende person hos personaleadm. Det er blevet meget fremmedgjort 

Der er ingen kompetence udvikling som jeg ved om - så det må gerne annonceres så jeg kan benytte mig af 
det. Jeg vil gerne lære om finansielle og andre admin.systemer (eg PURE) gennem e-læring. Jeg har været 
ansat på Uni siden 2007, og har ikke haft en udviklings samtale. Det er flovt. 

Der er INGEN mulighed for at gøre sig gældende som ph.d. -studerende, efter personaleledelsen er blevet 
(uden nogen har lagt mærke til det, eller er blevet spurgt) lagt under ph.d. -skole ledelsen. At arbejde i 
afdelinger, hvor afdelingslederen ingen personaleansvar har overfor én, er DYBT kritisabelt. Samtidig er MUS 
for ph.d.’er der ikke er fuldt finansieret under AU blevet skåret væk. Dette er også DYBT foruroligende, 
eftersom disse ph.d. studerende har det meste af deres arbejdsliv på AU. Hvis man ønsker reelt at satse på de 
studerende, man har investeret i, bør man gøre seniorer med faglige relevans, ansvarlige overfor 



 162 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

medarbejderudviklingen. Disse seniorer bør IKKE være vejlederen, eftersom disse ofte blot tildeles i starten af 
et ph.d. forløb og ikke nødvendigvis ender med at være den mest faglige relevante sparringspartner. Desuden 
er det problematisk hvis ens vejleder har personaleansvar, da dette kan forskyde opmærksomheden på den 
studerendes projekt og hen imod pligtarbejde afholdelse mv. 

Der er ingen organisation. Ingen personaleadministration eller kompetenceudvikling. 

Der er kun i meget begrænset omfang brug for en HR "søjle". Ansættelser bør efter min mening ske uden 
medvirken af HR ved samtaler etc. og især uden medvirken af eksterne konsulenter (en ren ynk ved 
besættelser af f.eks. institutledere, hvor disse blandt andet bliver valgt efter intelligensprøve- og dette har 
givet flere fejlansættelser). Der skal være et beredskab til stress og fyringer. 

Der er langt fra gulv til loft og HR er præget af manglende nærvær og træghed i forhold til udfordringer på 
vores tjenestested. Måske alt for mange opgaver til alt for få mennesker ansat i HR. 

Der er masser af eksperter på universitetet (de såkaldte forskere), men det virker ikke altid som om man lytter 
til dem 

Der er noget fuldkommen skævt i fordelingen af fyringerne (ingen ledere, nøglepersoner, aldersfordeling) 

Der er områder, som kører fint, fx Økonomi. Men, det er svært at sige noget om hvorvidt andre områder 
trænger til et eftersyn, når jeg ikke har særlig kontakt med dem. Når jeg ikke har krydset af er det derfor ikke 
nødvendigvis et udtryk for at de kører godt, men snarere at min viden om det ikke er nok til at kunne sig om 
de trænger til et eftersyn eller ej. Jeg synes også at det er uhensigtsmæssigt at der ikke er skelnet mellem 
front og back office. Fx synes jeg HR på mange måde kører fint på mit hovedområde. Men jeg finder det 
utrolig mærkeligt, når der fx lanceres et mus-koncept fra HR back office, på baggrund af længere tids arbejde, 
der stort set ligner det, som var på det gamle SAM. Så tænker jeg da, hvad har de egentlig gået og lavet i al 
den tid? Jeg synes også det virker underligt at HR tilbyder fx ledertræning til institutledere og andre ledere, 
men at der stort set ikke er nogen oplysning og reklame for det. Synes godt de kunne målrette informationen 
til de ansatte som det faktisk drejer sig om. Det er blot små eksempler, men som gør at jeg får en 
fornemmelse af at der er rigtig meget der kunne undværes i Back office HR. 

Der er på dette område meget tunge arbejdsgange, som kan forenkles. 

Der er så vidt jeg kan se udviklet et omfattende internt kursusmarked, hvor man tvinges på indholdsløse 
kurser af lang varighed, som HR står for. Jeg har brugt 8 arbejdsdag på et uddannelseslederkursus uden 
udbytte. Det bør ses efter i sømmene. 

Der er tilsyneladende kommet ekstra led ind i behandlingen af personalesager og ofte mangler der en 
medfølgende delegation af beføjelser. 

Der har været uklare og skiftende tolkninger af regelsættet omkring tidsbegrænsede kontrakter til 
videnskabelige medarbejdere. 

Der iværksættes på nogle områder overflødig kompetenceudvikling 

Der mangler en klar besked fra HR når der skal tages en beslutning, beslutninger tager får lang tid der er for 
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mange høvdinge. Administrationen er ok på lokalt plan i nær området 

Der mangler fuldstændig kontakt imellem universitetsledelsen og de medarbejdere der leverer universitetets 
kerneaktiviteter. Universitetsledelsen har ekspanderet og investeret i administration i stedet for i primær-
produktionen. Hvis dette var sket i det private, hvor der var aktionærer og valg til bestyrelsen. Ja ? så var 
bestyrelsen blevet sagt op øjeblikkeligt. 

Der mangler helt klart sekretariatskapacitet helt tæt på AC-medarbejderne, så man ikke skal spilde en masse 
tid på TAP-arbejde (fx rejseafregninger) og andet, som man aldrig bliver rutineret i (og derfor er 
uforholdsmæssigt dyr at have til at gøre det), men som en TAP-medarbejder kan lave på nul komma fem. 
Derfor er det en daglig belastning, at sekretærerne er blevet flyttet væk for afdelingerne og opgaverne spredt 
på flere medarbejdere, så man sjældent er 100 % sikker på, hvem kan skal henvende sig til. 

Der skal bruges færre ressourcer 

Der skal ikke tilbydes kurser i stresshåndtering der er individualiserede - og da slet ikke når vi står foran 
fyringer 

Der sker uforståeligt mange fejl mht. indskrivning (Ph.d.) og ansættelsesforhold. Hvorfor kan man fx ikke få sin 
mail adresse den dag man starter? 

Desværre er det sådan at ingen til fulde kender reglerne for barsel, ferie og dagpenge. I praksis forvaltes og 
kommunikeres det forskelligt under AU. Eneste mulighed for opklaring er at finde en anden ansat som har 
været igennem f.eks. et barselsforløb og spørge ind til hvordan det fungerer, herunder hvad man kan og må 
inden for AU. Den reelle behandling af disse sager trækkes helt frem til deadline, hvorfor der opstår mange 
hovsaløsninger når papirer ikke er udfyldt korrekt, eller hvis er forkert overlap/opdeling i dagpenge eller lign, 
som ikke tillades. 

Det bør være sådan at man som medarbejder har et fuldstændigt klart billede af hvad denne HR afdeling kan 
gøre for en. Det virker totalt uoverskueligt overhovedet at henvende sig, da det ligger langt væk og man aldrig 
har set personerne. HR (afskyeligt ord- brug dog dansk- altså personaleafdelingen) bør ligge tæt på hver 
enhed. Det er frastødende at det er så moderne og stort. Mht. kompetenceudvikling, bør man gøre mere for 
laboranterne- på dette område. 

Det er blevet meget bedre, men stadig bedre oplysninger om kompetenceudviklingsmuligheder og 
personaleforhold er et ønske 

Det er frustrerende, at det generelt er svært at få oplysninger og vejledning fra HR. Tilsvarende er det 
problematisk, at HR i flere sammenhænge giver forkerte/upræcise oplysninger. Man kan ikke stole på, at de 
oplysninger, der kommer fra HR er rigtige og fyldestgørende. HR virker på mange måder som en modspiller i 
stedet for en medspiller. Strukturen er også meget svært gennemskuelig med en ufattelig mængde af 
kontorer/undergrupper - det er generelt svært at identificere den rigtige person at komme i kontakt med, og 
man sendes typisk rundt i systemet. 

Det er helt uhørt, at HR og HR-ledelse bliver brugt og selv åbenbart opfatter sig som universitetsledelsens 
forlængede arm. HR-ledelsen er ikke opgaven voksen. 
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Det er meget svært at få de mest elementære HR problemer løst hurtigt og effektivt. Ledelsen kommunikerer 
i et sprog som skaber mindelser om DDR tiden. Udkast til personaleplan, som blev rundsendt til høring 
afdækkede hvor fjernt man i HR var for en forståelse af hvad et universitet rummer af mangfoldighed. Et 
universitet skal ikke ses som en koncern eller et andelsselskab men som et UNIVERSITET. Man bør overveje en 
ændret personalesammensætning i HR. 

Det er meget tungt at nyansætte: stillingsopslag, evalueringsprocesser. Det virker ikke som om 
medarbejderne er inde i alle forhold. 

Det er meget vanskeligt at se, hvori HRs arbejde egentlig består. Man har ofte et indtryk af, at arbejde, der 
tidligere blev glimrende udført på lokalt niveau, nu har fået en yderligere overbygning, som samtidig har 
behov for at legitimere sin egen eksistensberettigelse højere oppe i systemet. I det hele taget har man ved AU 
fået skabt en uheldig meriteringskultur, hvor mange nye initiativer tages, der hovedsagelig har et formål om 
meritering højere op i systemet. Derved har man fået en meget uheldig top-down form for forsknings- og 
uddannelsessystem, som helt mangler den fornødne modsvarende bevægelse af bottom-up-initiativer og 
projekter. Den forskning og uddannelse, som ikke har en selvfølgelig lokal forankring, kan man 
ledelsesmæssigt og administrativt fastholde en periode; men man skal ikke være kulturteoretiker og 
systemspecialist for at se, at den kun vil have en begrænset gang på jorden, og at den heller ikke skaber 
fornødne synergieffekter mellem top-down og bottom-up processer. 

Det er meget vanskeligt for os medarbejdere at se hvad så mange forskellige grene af administrationen (HR, 
intern/ekstern kommunikation etc.) skal bruges til. Hvorfor kan disse opgaver ikke løses af færre 
medarbejdere. 

Det er mere reglen end undtagelsen at man på AU bliver ansat uden ansættelsesbrev. Det kan ikke være 
rigtigt. HR afdelingen mangler færre chefer og flere folk der faktisk kan udføre arbejdet. 

Det er min erfaring, at HR afdelingen kun servicerer ledelsen og ikke medarbejderen. Det finder jeg 
problematisk, da medarbejderen så udelukkende har sin tillidsrepræsentant at gå til- hvilket kan være godt 
men ikke altid nok i f.eks. en sygemeldingsperiode 

Det er min klare oplevelse at HR gentagne gange ikke har været i stand til klart at informere om regler mht. 
ansættelsesforhold - her tænker jeg specifikt på regler omkring midlertidige ansættelser. Desuden tager 
ansættelsesprocedurer uforholdsmæssig lang tid - f.eks.: jeg blev ansat ved en jobsamtale i oktober og fik min 
endelige kontrakt i april i det følgende år. 

Det er min opfattelse at området fungerede bedre før den "faglige udviklingsproces" 

Det er min oplevelse at der er blevet opbygget en stor afdeling indenfor dette område, som med fordel kunne 
optimeres til i højere grad at understøtte universitetets kerneopgaver. Ved et kursus i MUS samtaler (som var 
blevet reduceret betydeligt i omfang på institutledelsens opfordring) deltog to medarbejdere fra HR. En enkelt 
kunne sagtens have afholdt dette kursus og på endnu kortere tid, og vi ville være fint klædt på til at 
gennemføre MUS. 

Det er mit indtryk at HR i for høj grad minder om en "gammeldags" personalefunktion der går mere op i jura 
end en mere moderne HR-tilgang ! Forløbet af den just gennemførte besparelsesrunde taler sit tydelige sprog 
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! 

Det er mit indtryk, at der bruges alt for mange ressourcer på HR og videreuddannelse 

Det er på sin vis meget retvisende, at man her har valgt at italesætte AU HR som "personaleadministration". 
For det er netop hvad AU HR - i bedste fald - er. Ledelsens forlængede arm, en moderne ridefoged. Derimod 
synes begrebet "kompetenceudvikling" at være grebet ud af luften, i hvert fald når man anskuer AU HR fra en 
VIP-position. Kompetenceudvikling opleves som værende alene reserveret TAP-medarbejdere. Lidt mere 
generelt er det en stor mangel, at AU HR ikke har modet, viljen og/eller mandatet til netop at varetage 
"Human Ressources", tage hånd om de menneskelige ressourcer på AU, være mediator mellem medarbejdere 
og ledelse. I min optik bør en HR-afdelings fornemste opgave være at få bragt medarbejdernes fulde 
potentiale i spil og udvikle deres ressourcer - til FÆLLES gavn for både medarbejdere og organisation. Men jeg 
oplever hverken et ønske om og da slet ikke nogen kompetence hos AU HR til at varetage 
personaleUDVIKLING. Oven i dette er det blot yderligere frustrerende at opleve, at AU HR heller ikke mestrer 
helt basale opgaver for en personaleadministration, herunder af AU HR ikke formår at informere/rådgive 
korrekt om eksempelvis "den 6. ferieuge" (de særlige feriedage) eller om fastholdelse/fratagelse af 
medarbejderbredbånd, medarbejdertelefon etc. i opsigelsesperioden. Listen kunne blive meget længere... 
men jeg stopper her. AU HR bør være en slags "ombudsmandsinstitution", hvor såvel ledelse som 
medarbejdere kan søge hjælp og svar på konkrete problemer, og hvor AU HR samtidig har ansvar for at 
udvikle selve organisationen og dens medarbejderressourcer bedst muligt. Adskillige gange har jeg hørt 
medarbejdere i AU HR sige (Jamen egentlig siger vores faglighed, at det kunne være hensigtsmæssigt hvis 
organisationen gjorde X. Men vi kan/vil/tør/må ikke tage eget initiativ, men handler alene på ledelsens 
befaling." Resultatet er så, at den viden, der trods alt findes rundt om blandt visse AU HR-medarbejdere om, 
hvordan man kunne optimere organisationen, aldrig kommer i spil. 

Det er sikkert nødvendigt at have noget HR, men hvad skal vi med folk som ikke har nogen relevant 
(juridisk)uddannelse, men blot er endnu et lag af kommunikationsfolk. HR skal løse arbejdsopgaver på en 
forvaltningsmæssig rigtig måde - dvs. så rigtig som muligt. HR skal ikke blot være ledelsens villige redskab. 

Det er småt med humanisme, medmenneskelighed og personaleomsorg i tider hvor nedskæringer, 
omstruktureringer og produktivitetsfokus er det helt store fokus 

Det er stort set umuligt at få noget gennemført hos HR afdelingen uden at det tager unødige mængder af min 
tid. Der er kompetente medarbejdere i HR, men de gemmer sig i et hav af vatsindede personer uden 
forståelse for deres funktion som HR eller forståelse for universitet uden for deres egen kaffestue. 

Det er svært at finde ud af hvem man skal snakke med om hvad, og når man så har fundet ud af det, så er 
sagsbehandlingen ofte lang eller man bliver glemt i systemet. Fra det blev sat i gang til min forlængelse blev 
gennemført og jeg havde min kontrakt efter afsluttet barsel, gik der fire måneder og der var jeg så allerede 
startet igen... 

Det er svært at gennemskue, hvem der bestemmer hvad i forhold til det videnskabelige personale. Hvordan 
vurderes hvilke kompetencer, der skal prioriteres og hvordan? 

Det er uhensigtsmæssigt at der er langt mellem den daglige drift og de enheder der udfører personaleadm. og 
kompetenceudvikling. Det er ikke hensigtsmæssigt at det ledelsesmæssige ansvar for disse vigtige opgaver 
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ligger i en anden søjle end den jeg selv befinder mig i. 

Det er uklart for mig, hvad vi skal bruge så stor en HR afdeling til, som kun har meget begrænset indsigt i vores 
arbejdsgange. Der er for stor afstand mellem os på gulvet og HR afdelingen. Det kunne løses ved at 
decentralisere afdelingen. 

Det er uklart for mig, hvem der har hvilke funktioner og hvilket ansvar. Derfor er det vanskeligt at vide, hvor 
man skal gå hen med spørgsmål og lignende. F.eks. Har jeg været koordinator for en uddannelse, der på flere 
områder ikke levede op til bekendtgørelsen. Jeg forsøgte at " råbe nogen op", men det var umuligt, og jeg 
frasagde mig funktionen, fordi jeg ikke kunne og ville være universitetets ansigt udadtil i den sag. Så har jeg 
gennemført et projekt hvor jeg skaffede 1,400.000 kr. På intet tidspunkt var der nogen, der havde overblik 
over økonomien og de sidste indtægter kom aldrig med i regnskabet! I flere år var det sådan, at når jeg havde 
"tjent" for mange timer, fik jeg at vide, at jeg kun måtte overføre 25% til næste år, hvorfor jeg gav timer væk. 
Senere har jeg erfaret, at kollegaer har optjent så mange timer, at de kan holde orlov i flere måneder. Sådan 
noget forstår jeg ikke. 

Det er underligt at min løn administreres af folk der ikke virker som om de er uddannet til at håndtere HR (er 
ph.d.studerende så den administreres af ph.d. skolen) Min løn var forsvundet i systemet og det tog dem 4 
måneder (!!!) at få fundet tid til at kigge på det. 

Det er uprofessionelt at der går lang tid inden nyansatte får deres ansættelsesbrev mv.. 

Det er urimeligt at HR afdelingen fralægger sig ethvert ansvar, uanset hvilken henvendelse man måtte have 
vedr. sin ansættelse. Hvad er meningen med denne afdeling egentligt? Har de en reel funktion? 

Det er vanskeligt at se for almindelige medarbejdere, hvad denne meget store administrative enhed bidrager 
med i forhold til universitetets kerneopgaver. De gange jeg har oplevet HR-medarbejderes medvirken ved 
orienteringsmøder eller i forbindelse med den psykiske APV, har de ikke bidraget med relevant input. Deres 
funktioner i forhold til ansættelsesvilkår m.v. varetoges af langt færre medarbejdere på det "gamle" 
universitet. 

Det er vanskeligt for mig som bruger dvs. ansættelse af folk på de bevillinger jeg har at vide hvem jeg skal 
henvende mig til for at få hjælp. Jeg har flere gange oplevet at blive sendt fra den ene frustrerede 
medarbejder efter den anden (nogle gange I ring!), fordi de knapt ved hvilken kompetence de har. 

Det er vigtigt at HR holder øjne med de enkelte institutter og deres ledelse, så processen bliver ens i hele AU. 

Det er vigtigt at udnytte AU's fælles ressourcer bedst muligt. Derfor kan der med fordel etableres aktiviteter 
på tværs af hovedområder, hvilket samtidig stimulerer interdisciplinære aktiviteter. Her tænkes især på ph.d. -
kursusaktivitet og anden kompetence udvikling. Denne kursusaktivitet foregår mange steder på AU, der er 
stor overlap, og her kunne der passende foregår en samlet indsats. 

Det fungerer dårligt, at der ikke er nogen fra HR tilknyttet ved sygdom. Jeg ved ikke om ARS hører under 
personaleadministration; men systemet fungerer overhovedet ikke og er en tidsrøver. Der mangler tillid til 
personalet på universitetet. Der overadministreres. Der går alt for meget tid med at udfylde skemaer og få 
oplysningerne arkiveret. Som eksempel vil jeg fremhæve det sidste tiltag med registrering af ferie. 
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Det går for langsomt med at få papirer på plads ved ansættelse af medarbejdere 

Det må være hensigten at administrative funktioner og enheder skal støtte os i at levere AUs primære ydelser 
- forskning og undervisning (talentudvikling osv.). Dette formål og denne funktion synes tabt af sigte. Jeg 
oplever at vi har dygtige og flittige administrative medarbejdere men et administrativt system, der står mere i 
vejen for vores primære ydelse end det gavner. 

Det skal være fokus på den daglige drift. (fx. opslag, ansættelser, kontrakter etc.). Det er uholdbart at disse 
ting tager alt for længe, og man må godt stille spørgsmålstegn med kurser og psykotests, hvis det betyder, at 
den daglige drift ikke fungerer hensigtsmæssigt. Det ville være en fordel at tilknytte HR medarbejderne 
decentralt og gøre serviceopgaverne klar, frem for at have en central HR afdeling som servicerer sig selv. 

Det synes som om, at der er ansat så mange personer i HR, at de spænder ben for en faglig og god 
personalebehandling. 

Det tager al for lang tid at få en kontrakt og sin første løn 

Det vil være et stort fremskridt, hvis den enkelte leder ikke skulle være direkte leder for flere personer, end 
hvad menneskeligt er muligt. Det vil også være et fremskridt at give institutlederen flere og tydeligere 
beføjelser. Jeg ved ikke, hvad HR laver. 

Det virker ikke rigtigt som om der er nogen der har styr på hvad hvem går at laver - Det virker som om dem 
'ovenpå' ikke har en idé om hvad vi går og laver som forskere og likewise - vi har ingen idé om hvad de laver. 
Og det betyder ikke at vi skal have flere til at tjekke os - så de kan se hvad vi laver - det betyder ikke at vi skal 
have flere møder med ledelsen så vi kan høre deres beslutninger... 

Det virker meget fjernt at en så personrelateret funktion sidder helt centraliseret. Har ikke haft personligt 
behov for bistand, så kan ikke komme med specifikke eksempler 

Det virker som en stor afdeling der ikke rigtigt når ud til slutbrugeren. 

Det virker urimeligt, at man som ansat ikke kan få registreret ECTS point for kurser man gennemfører på lige 
vilkår med de studerende. Det ville fremme motivationen til at tilegne sig ny viden og færdigheder, hvis man 
kunne "få papir på" at man faktisk havde gennemført nogle kurser. 

Dette administrationsområde skal "ind i forretningen" i stedet for at være moderniseringsstyrelsens 
forlængede arm. Undersøg hvad der er vigtigt for AU's strategi og løbende drift. F.eks. er det umuligt at få 
opgørelser over antal ansatte og fordelt på forskellige måder, både til interne formål og til f.eks. 
tilbudsansøgninger til Tenders (udbud), hvor der er krav om antal årsværk/hoveder på givne områder over et 
givet antal år. 

Dette system virker meget langsomt og bureaukratisk. Man oplever ofte at nyansatte går uden løn i flere 
måneder, fordi de endnu ikke er blevet behandlet i systemet. 

Dyre kurser i f.eks. ledelse. Disse kurser ser ikke særligt relevante ud. 

Efter min mening er der alt for mange ansatte som fordeler arbejde på en meget ineffektiv måde. Det tog fx 3 
uger at få tilsendt en ansattelseskontrakt fordi flere mennesker i HR var involveret her. Men hvorfor dog det. 
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Man få indtrykket af, at de fleste i HR ikke har klare arbejdsopgaver. 

Eksempelvis har jeg flere gange oplevet at sager "går i stå", og at der kun sker noget hvis man spørger til 
fremdriften. 

Eksterne lektorer er ikke inddraget i noget som helst og behandles dårligt/ tages ikke seriøst i systemet 
selvom vi leverer en vigtig kerneopgave (og tager vores arbejde meget seriøst) 

En meget bureaukratisk og ufleksibel organisation. 

Erfaringer fra andre kollegaer er at HR har tit gjort processer vanskeligere end før (da de ikke var her). Det kan 
skyldes oplæring eller manglende kompetence (eller tid). 

Et tungt og langsomt arbejdende område, som også ofte har svært ved at kende deres kompetence i forhold 
til deres ledelse. 

Flere gange har HR udsendt mail mm. hvori de ønsker en hurtig evaluering eller besvarelse. Allerhelst 
besvaret i går. Det kan ikke passe vi skal have disse spørgsmål så sent 

Flere ting i forbindelse med nedskæringerne blev ikke håndteret særlig professionelt fra central HRs side. 
Lokale HR fungerer ok. 

Flere udenlandske forskere (ikke EU borgere), der er blevet ansat i vores gruppe, har været meget tæt på at 
løbe ud for deres første visum inden den endelige ansættelse er på plads. 

Fokus på need to have, ikke nice to have. Reduktion i kompetenceudviklingsenheden. 
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For det første ved jeg ikke hvem jeg skal henvende mig til ang. dette område. Jeg kan sikkert finde det på 
hjemmesiden, og har brugt dem til at få fjernet et gammelt mobil nummer som stod på min hjemmeside. Det 
tog 6 mdr. da det blev ved med at dukke op, og jeg blev sendt rundt i systemet. Kompetenceudvikling er ikke 
eksisterende for os lektorer, puljen med penge til kurser er en joke. Jeg brugte 0,5 dag på at søge 1800 kr. og 
efterfølgende ca. 0,5 dag da kurset ikke blev oprettet og jeg skulle have besked på hvad jeg skulle gøre med 
pengene. 

For et par år siden fik jeg ikke udbetalt min løn. Jeg skrev mange mails i den forbindelse. Der var ingen konflikt 
eller uenighed. Det var bare en funktion, der var forsvundet i omorganiseringen. Specielt skuffende var det at 
sende en mail til en institutleder, som ikke engang gad svare. 

for mange nye mellemleder og andre adm lederstillinger... den decentrale model var slankere og mere 
effektivt rent administrativt 

For megen indblanding, bøvlede procedurer ved ansættelser, kurser der ikke er nødvendige for at levere god 
forskning og undervisning. 

For meget og besværlig administration. Systemer der giver mere arbejde til forskerne. 

For os 'på gulvet' er HR totalt usynlig - bortset måske lige fra de par tilfælde, hvor HR har tiltrukket sig en vis 
opmærksomhed på grund af mindre hensigtsmæssige tiltag/udsagn. 

For svært tilgængelig eller for dårlige muligheder for kompetence for TAP´er. Svært at finde ud af hvem man 
skal kontakte i HR, mange udskiftninger. 

For videnskabeligt personale ved vi udmærket hvad der udvikler os. Samarbejde, arbejdsro, muligheden for 



 170 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

undervisningsfrihed (sabbatical) med rimelige mellemrum. Efter besparelserne og personalereduktionerne 
kan vi se endnu længere efter de muligheder. 

Forholdet mellem antallet af ansatte og den reelle værdiskabelse og service er virker alt for stort 

Fornyelse af ansættelser kommer ofte for sent. 

Fra min ende af systemet er der megen uklarhed omkring hvem man skal kontakte. Og hele proceduren 
omkring den netop overståede fyringsrunde var en katastrofe, den bar tydeligt præg af at systemet ikke 
havde oplevet det før, der blev begået de samme fejl som [enhed nævnt ved navn] lavede da vi startede med 
massefyringer, og vi oplevede at HR "vidste bedre", ingen ville lytte til erfaringer. Den "lukkede" model havde 
[enhed enhed nævnt ved navn], det duer ikke!!!! 

Fra tid til anden føles det som om HR påtager sig en lederrolle. Det gør det uklart hvem der er den faktiske 
leder, helt fra topppen af universitetet men især i de næste lag af ledelsen. 

Front-office for HR fungerer aldeles fortræffeligt. Back-office bør nedprioriteres. Der bruges for megen tid på 
at udvikle personale håndbøger, MUS-koncepter og lignende som har relativ lille praktisk betydning for de 
fleste medarbejdere. 

Følgende er en betragtning der gælder for alle de udvalgte enheder: Store enheder der fungerer helt afkoblet 
fra de enheder som de skal servicere og understøtte. Jeg er sikker på at der er dygtige mennesker ansat, men 
de er uvidende grundet det organisationsdesign der er skabt, hvor der ikke sikres kommunikation og 
accountability med/ift. AUs fakulteter og institutter. Som konsekvens deraf vokser de administrative enheder 
sig stadig større, opererer baseret på egenlogikker, leverer ydelser som ingen kan bruge og træffer 
beslutninger i modstrid med institutternes behov og ønsker. Eksempler: 1) En grotesk stigning i ansættelser af 
højtlønnede special- og chefkonsulenter; 2) Beslutning om at neddrosle markedsføring af AUs 
kandidatuddannelser I udlandet til stor skade for [hovedområde nævnt ved navn] uddannelser; 3) 
Studieadministration uden erfaring/evner til at screene udenlandske ansøgere til [hovedområde nævnt ved 
navn] kandidatuddannelser; 4) En kommunikationsafdeling der omfatter mere end 100 mennesker; 5) En HR 
afdeling der bruger tid og ressourcer op at udvikle et MUS skema ingen vil bruge fordi det mangler basale 
funktionaliteter. Alle administrative enheder skal kontrolleres af hovedområderne således at dekanerne har 
ledelses- og budgetansvar for dem. Derved sikres den nødvendige koordinering og at de leverer ydelser der 
efterspørges. Teorien om at en centraliseret model er mere økonomisk må nu siges at være grundigt 
falsificeret. 

Før den faglige omorganisering havde man indtryk af at de HR medarbejde der sad på institutterne var 
nemme at få i tale. I dag farer de til møder i Århus hver og hver anden dag (selvom man tydeligt mærker at HR 
supporterne hellere ville brug tid på det daglige arbejde) og har tilsyneladende fået ekstra opgave at se til. Det 
virker til at omorganiseringen har givet meget dobbeltarbejde - selv næsten 3 år efter omorganiseringen. 

Generelt større information 

Gennem de sidste 2-3 år har der været flere tilløb til at HR ville gøre noget aktivt over for centeret - men hver 
gang blev det ved tilløbet, der bliver ikke fulgt op så man kan se konsekvenser eller mærker at der er en mere 
samlet tænkning bag. I fyringsrunde har der hverken været meget H eller R over områdets indsats. Men når 
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der har været enkeltsager (om ansættelse etc.) har de enkelte medarbejdere været effektive og 
imødekommende. 

Gennem mine lidt over 3 års samlede ansættelse på AU, har jeg været ansat i flere kortvarige stillinger, indtil 
jeg blev fastansat for 3/4 år siden. Genansættelserne har jeg som sådan ikke set som et problem, mere som et 
vilkår på vej til en fast stilling. Men alle mine genansættelser/nye kontrakter har, efter min opfattelse, været 
besværliggjort af træge processer i HR. Det har været en kilde til gentagne frustrationer hos både mig, min TR, 
og de af mine kolleger og nærmeste ledere der har været involveret i mit ansættelsesforløb. 

Grundliggende er personalet parat til at gøre en stor indsats. Men denne indsats saboteres, fordi personalet 
tydeligvis ikke er tilstrækkeligt uddannet (mangler indblik i AU forhold). Desuden har de ikke i tilstrækkelig 
grad mulighed for at finde deres identitet i institutionen (korpsånden eksisterer slet ikke mere i 
administrationen), hvor stress og "faneflugt" i uhyggelig grad har kendetegnet disse administrative organer. 
Skammeligt!!!! over for såvel medarbejdere som de kolleger, de skal "betjene". Lad os genindføre 
"nærhedsprincippet", hvor indsigt (fra HR) og kommunikation (til kollegerne på institutterne) i dén grad vil 
gøre tilværelsen lettere og sjovere for alle parter. HR har taget sig en magt over alt og alle (inkl. institutleder), 
som er fuldstændig ude af proportioner: HR skal betjene os og ikke omvendt. Det er aldeles katastrofalt og 
stupidt. Tænk at AU, der uddanner folk til lederroller, kan komme i tanker om at konstruere er sådant beton-
socialistisk system. Men det er måske de gamle rebeller, der er kommet til magten og nu realiserer deres 
infantile drømme. Fjern al overadministrationen og bring enheden ned på institutplan til nærkontakt. 

Har aldrig set noget tiltag til kompetenceudvikling herfra, tvivler på at de er i stand til det. Jeg tror vi er bedre 
tjent med at brug ekstern leverandør. Har selv meget gode erfaringer med leder kursus i internationalt regi 
(EMBO). 

Har en følelse af at der ikke er noget på det enkelte institut 

Har haft et sagsforløb med ansættelse af en post Doc/adjunkt hvor det trak absurd langt ud (over et år). Det 
skyldes til dels at HR sad på hænderne i perioden. 

Har haft rigtig gode oplevelser med meget administrativt personale, men har ifm. med barsel oplevet i flere 
måneder at blive stillet om fra den ene til den anden - og i tillæg at mine barsels dagpenge ikke blev udbetalt, 
da HR ikke havde informeret Udbetaling Danmark om at Au stoppede med at udbetale min løn. Ikke et 
tilfredsstillende forløb, hvor der var savnet et større overblik + større viden om barselsreglerne. 

Har mistet kontakt med og dermed relevansen for medarbejderne på institutterne. Er alt alt alt for dyrt! 

Har selv oplevet HR i forbindelse med sygdomsforløb. Væk med det. 

Hele registreringssystemet af fravær/tilstedeværelse er blevet en enorm kolos med enorme mængder af 
manuelle dobbelt (eller derover) registreringer 

Helt overflødige, VIP’erne klarede tidligere disse områder med minimal bureaukratisk assistance. 

Hensigten med eks. fælles MUS-koncept er vel OK. Det er for stift og kan f.eks. ikke rumme GUS 
[gruppeorienteret udviklingssamtale, red.], og spørgsmålene opleves ikke relevante for medarbejderne. Når 
ting ikke giver mening opstår der civil ulydighed og man finder sin egen vej. Vi var glade for vores samtaleform 
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tidligere. Nu opleves det som træls at skulle ind i et nyt system. Vi får god hjælp nu tidligere var der mange 
gange, hvor medarbejderen ikke kunne bidrage med andet end at vi skulle se på hjemmesiden og det havde vi 
gjort. Det er i øvrigt det største problem med alle hjælpe-afdelingerne. Vi oplever at vi skal hjælpe dem med 
at fungere i stedet for at de hjælper os med at få det til at glide. 

Henvendelser til HR ender for ofte i en blindgyde, hvor HR ikke rigtig ved om de selv eller andre kan hjælpe. 
HRs procedurer indeholder alt for mange overførsler af administrative opgaver til VIP’ere. 

Her er det relevant kritisk at overveje størrelsen på denne stabsfunktion. 

Her gælder det mest et spørgsmål om afklaring af de opgaver, som løses på de forskellige niveauer af HR. Det 
er det område, hvor jeg oplever at jeg selv og kollegaer er mest usikker på hvad der egentligt indgår over 
institutniveau. På institutniveau er der god understøttelse og godt samarbejde. Så et spørgsmål er simpelthen 
en større viden om hvad det egentligt er HR gør for os ansatte på niveauerne over instituttet. 

Her kunne med fordel slankes. 

Her tænker jeg på at være mere proaktiv overfor institutlederne og deres (i vores tilfælde på Økonomi) 
udnævnte sektionsledere. Disse holder MUS samtale, men har slet ikke kompetencerne. De opfatter det som 
en ren administrativ opgave, men det er jeg dybt uenig i. Det er et vigtig element for os medarbejdere og vi 
burde derfor møde professionalisme i denne samtale - dette er slet ikke tilfældet. HR bør samle op og 
uddanne de respektive ledere til at holde MUS og have med personale at gøre. Der bør fokuseres mere på 
alvoren i disse opgaver!!! 

HR afd. er usynlig i dagligdagen. Fyringsrunden var flot formuleret, men manglede genplacerings delen og en 
rimelig forklaring. DJØF arbejde for ledelsen. 

HR back-office er bureaukratiets højborg, fjernt fra de ansatte og forekommer kontrollerende og uproduktivt i 
forhold til AU's kerneydelser. 

HR bør beskæftige sig udelukkende med ansættelser og afholde sig fra mikro-management, f.eks. hvilke typer 
forplejning, det skal være tilladt at servere til diverse møder (med graduering efter mødets niveau). Det 
overrasker mig at nogen har haft så meget tid til overs, at de reelt har kunnet gå ind i denne slags 
detailstyring. 

HR bør efter min mening kun beskæftige sig med personalejura, ansættelser, afskedigelser, lønadministration 
etc., altså det man kunne kalde driftsopgaver. Det er et stort problem at alt hvad HR skal gøre tager enormt 
lang tid. 

HR bør gennemgå en leanproces. Arbejdsgangene skal gøres meget tydelige 

HR bør helt generelt anderkende ledelsesretten. HR må anderkende sin funktion som understøttende for 
ledelsen og ikke kæmpe med ledelsen om retten til at træffe ledelsesbeslutninger. 

HR er alt for langt fra personalet og kommer ofte til at lægge sig imellem den enkelte medarbejder og 
ledelsen. 

HR er alt for stor. Vores administration skulle slankes, men det er ikke tilfældet. Man definerer bare en ny 
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administrationsenhed og kalder den - HR. Der bruges ALT for mange ressourcer på HR, som kunne bruges 
meget mere effektivt til det vi er ansat til: Undervisning og forskning 

HR er alt, alt for langsomme til at behandle kontrakter og varetage sine opgaver. 

HR er blevet alt, alt for stort og har formaliseret enkle processer til et stort, centralistisk system. En alt for 
formel struktur, som måske ville fungere hvis universitetet var en topstyret koncern, men som ikke er gearet 
til en kompleks struktur, hvor 5000 forskellige bevillingshavere er de reelle beslutningstagere. HR koster os tid 
og ressourcer og sikrer ingens rettigheder, kun bureaukratiets. 

HR er blevet for stor og har for meget magt. De håndterede fyringsprocessen uprofessionelt, specielt at TR 
ikke måtte få navnene på de ansatte der skulle fyres. Det var uanstændigt. 

HR er blevet meget tung og regel fikseret. Det betyder at det tager meget lang tid at få gennemført 
ansættelser, visa ansøgninger osv. 

HR er bureaukratiets nidkære vogter. Regler om alt fra hvordan man får adgang til ansøgningsmateriale til 
hvordan man forlænger en ansættelse med to måneder, sætter dagsordenen. HR tilfører medarbejderne flere 
arbejdsopgaver end de udfører for dem 

HR er et beskæftigelsesprojekt, som lever sit eget liv for sin egen skyld. Et hovedformål synes at være at 
genere VIP'erne i deres arbejde.  

HR er et område, som der med god grund kan spares penge på, da det er en ikke-livsnødvendig administrativ 
funktion, som godt kan fungere på nedsat kraft. 

HR er ikke til at få fat i. De har meeeget lange svartider. De giver uklare svar. De træffer beslutninger der kan 
være svære at gennemskue. De spørger os om hjælp til at løse deres opgaver. 

HR er kun at betragte som ledelsen forlængende arm og ikke et organ, der er til ret megen nytte for de 
ansatte 

HR er langsomme i forbindelse med stillingsopslag og besættelse af stillinger 

HR er vigtigt og jeg vil understrege at jeg har oplevet mange rigtige gode medarbejdere og god 
sagsbehandling. Jeg vil dog gerne igen problematisere at der i det senere år også der åbenbart har været 
separate kongedømmer der skulle puste små ting op til store projekter. Som f.eks. MUS samtaler, hvor jeg har 
været både testperson i test projekt og almindelig person til MUS kursus. Projektet var lagt alt alt for stort ud 
først, med kæmpe IT understøttelse mm. Derefter skulle vi på kursus: Vi fik en light version på nogle timer, 
hvor der oprindelig var lagt op til dage. Jeg tror ikke på det fremmer effektivitet: Jeg tænker at nogle 
administrations folk, der er fagligt gode og kompetente, vil lave det de står for bedst muligt, men uden blik for 
at de dermed spreder en enorm omkostning i kraft af tidsforbrug, i hele koncernen, udover et enormt 
ressource forbrug i selve HR. Det giver den der angst for at flere administrative medarbejdere, ikke betyder 
mindre administrativt arbejde men mere. Altså off-target ting i forhold til vores hovedproduktion, 
undervisning og forskning. Jeg ved jeg provokerer her, men MUS er da meget godt, men jeg mener ikke vi skal 
være verdensmester i skønne og lange MUS samtaler, men verdensmester i forskning og undervisning. Man 
kunne have lavet en 1 sides vejledning (der var i øvrigt også sådan en god en med på MUS kurset). Så igen: 1. 
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det må sikres at der er et check på at opgaver/projekter ikke leder til store projekter/stort ressourceforbrug. 
2. således at hjælpefunktionen i forbindelse med ansættelser osv. kører udbredt og glat (der har jeg intet at 
klage over). 

HR er vigtigt, men måske fylder det lidt meget. Jeg har oplevet at ansættelsessager ofte bliver en del 
forsinkede på grund af HRs inddragelse. 

HR funktionen skal i følge Dave Ulrich (organisationsguru) dække 4 roller, nemlig være "strategic partner", 
"change agent", "administrative expert" og "employee champion". Efter gennemførelsen af den store 
forandringsproces på AU, mener jeg klart, at vi ikke kan have tillid til, at HR også er medarbejdernes 
forlængede arm - HR er blevet et ledelsesinstrument, der handler i ledelsens interesse, og derefter, hvis det 
kan lade sig gøre, i medarbejdernes. 

HR har været stort set usynlige i de senere år, og det virker som en maskine der primært arbejder for at 
berettige egen eksistens med nye MUS-koncepter og IT-systemer. Desuden har det været decideret uskønt, 
sådan som de har håndteret afskedigelserne. Man sidder ikke tilbage med fornemmelsen af en sober proces, 
men snarere af, at der er luget ud i de negative røster. 

HR ligger alt for fjernt fra de almindelige medarbejdere. Vi har ingen fornemmelse af hvem der egentlig står 
for de enkelte arbejdsopgaver og hvorfor de gør hvad de gør, og det omvendte synes også at være i tilfældet. 

HR mere handlingsorienteret og seriøs tilgang til personsager. Et mere modigt og tydeligt HR. 

HR området har det sidste par år synes mere interesseret i at placere aber (og selv undgå dem) end tage 
menneskelig hensyn. Man har skabt et system, som helt tydeligt ikke tør tage menneskelige hensyn, hvis det 
kunne implicere nogen form for bebrejdelse "ovenfra". Og altså et system, hvor det menneskelige ansvar 
forflygtiges. 

HR opleves som ledelsens forlængede arm. Man kan ikke som medarbejder få hjælp ved at henvende sig til 
HR. Man får indtryk af at HR leverer fortrolig information videre til ledelsen. HR kører ufleksibelt regelstyret 
og opleves i virkeligheden for medarbejderne, som spild af ressourcer. 

HR opstiller et omfattende bureaukrati, som gør personalesager meget langsommelige. 

HR processer tager for lang tid og der er for meget jura og for lidt fleksibilitet 

HR på AU oplever jeg udelukkende som ledelsens forlængede arm - totalt uden lydhørhed overfor 
medarbejderne situation. Det er oldnordisk tilgang til HR - i modsætning til det private erhvervsliv, hvor HR 
oftest "både tager arbejdsgivers og arbejdstagers parti". Der strammes alvorligt op på denne praksis. 

HR på front-office-niveau forekommer dygtige og hjælpsomme. Højere oppe i systemet kan man være i tvivl 
om, hvor stort kendskabet til universitetets kerneaktiviteter egentlig er. Det kunne være formålstjenligt at 
reducere den centrale HR til et minimum og i stedet flytte ressourcerne ud på hovedområderne, hvor det er 
indtrykket, at HR er under et urimeligt hårdt arbejdspres. 

HR sidder milevidt og uvidende fra de fleste medarbejderes faktisk arbejds og ansættelses-virkeligheder. 
Juridisk afdeling på HR kan bestemme og gennemføre bestemmelser om ansættelsesforhold uden 
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overhovedet at have kommunikeret med den ansatte og uagtet at en samlet institutledelse - inklusive 
institutlederen er lodret uenige med dem. Dvs. de personer der har den faktiske ledelse er uden indflydelse 
på meget væsentlige dele af ansattes vilkår. Det er grotesk. 

HR skal blande sig uden om FAGLIGE ting. HR er ALT for dominerende, - eller også læner institutlederne sig i 
for høj grad op ad HR. 

HR synes at opfinde overflødige procedurer osv. (for at retfærdiggøre sig selv?) i stedet for at fokusere på det 
væsentligt for os som forskere. Derudover oplever man gang på gang at det føles som om HR modarbejder i 
stedet for at hjælpe i forbindelse med ansættelser (løn, osv.). 

HR synes ikke at være klar over at den er en stabsfunktion, en hjælpefunktion, en afledt funktion, en 
servicefunktion. Den har fået tildelt eller tiltaget sig så meget initiativ (magt), at den til tider aktivt går ind og 
afkræver/ pålægger instituttet arbejdsrutiner og -opgaver, der retteligen burde være løst på andre måder af 
andre folk. 

HR tager ikke fat på de reelle problemer, men laver 'flødeskumstiltag' der ligger langt væk fra medarbejdernes 
virkelighed. Jeg kender ingen på mit institut der i de sidste par år har fået bevilliget 
kompetenceudviklingskurser. Måske fordi der ikke har været afholdt MUS i 3 år. 

HR træffer alt for mange selvstændige beslutninger - virker til at fungere nærmest autonomt i forhold til 
ledelsen 

HR udviser til tider personalefjendsk opførsel i forholdet til medinddragelse af tillidsrepræsentanter. De 
opleves som meget lidt lydhøre. 

HR ved ofte ikke hvad de gør. De kender ikke deres egne regler. De laver mange fejl med fx. kontrakter. Ikke 
alle svarer på mails. De er langsomme. Det er latterligt at en ansættelse skal gennem 22 (jeg lyver ikke, jeg har 
talt, selvom det måske er en undtagelse) skiver. Jeg undgår dem bare for at forbygge selvmordstanker. 

HR virker ikke til at have ensartet styr på fortolkning af regler og retningslinjer. Dette opleves ved 
modstridende meldinger fra forskellige personer i HR. Der er for mange opgaver hos HR i forhold til den 
nuværende bemanding. 

HR virker på mig som et kæmpemæssigt tårn af administrative chefer, der bare administrerer hinanden og 
kommer med arbejdshæmmende direktiver. Jeg har nogle rigtig gode HR-partnere i front office, der er dygtige 
og hjælpsomme og kan deres kram, og jeg vil da også godt sige at jeg synes ansættelser kører rigtig fint nu. 
[direkte personreference fjernet]. APV'en og den efterfølgende håndtering var en katastrofe og 
vicedirektørens tilbagemelding på kritikken var blot selvforsvarende grænsende til det fornærmende. Jeg 
mener HR skal skæres ned til et absolut minimum svarende til front office, der understøtter vores ansættelser 
og de lovpligtige APV'er og MUS. Her er alt for meget selvsving i egne initiativer og ideer, der er uden 
betydning for forskning og undervisning. 

HR virker selvtilstrækkelig og agerer, som om forskere er til for HR's skyld. HR bør beskæres markant og 
belæres om, at al administration er til for at understøtte universitetets kerneydelser, som er forskning og 
undervisning. 
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HR: HR er i dag ledelsesunderstøttende. Det er et tab for medarbejderne, der ofte føler HR som modspiller. 
HR er ikke længere for alle. Det er et problem, at man har introduceret to medarbejdere til 
ledelsesunderstøttelse af institutlederen: sekretariatslederen og HR partneren med stærkt overlappende 
arbejdsområder, når man læser funktionsbeskrivelserne. Det kan til tider opleves som en konkurrence om at 
være institutlederens fortrolige med risiko for dårligt samarbejdsklima mellem to nøglemedarbejdere. 

HR: Vær imødekommende og hjælpsom. Kompetenceudvikling: Virker pt. usynlig, men bruger sikkert mange 
penge 

HR-afdelingen er ufleksibel, præget af paragrafrytteri og tydeligvis ikke til for medarbejdernes skyld. Hvis der 
er problemer mellem medarbejdere og ledelse, opfører HR sig som ledelsens forlængede arm. Men det er 
måske også meningen med en HR-afdeling? 

HR-funktionen er håbløs. Det er fortravlede stresse medarbejder fra Århus som en gang i mellem kommer for 
[lokation udenfor campus Aarhus nævnt ved navn], og vil blande sig i forhold de ingen føling har med. HR-
administrationen bør sidde lokalt på tjenestestederne. Det er frustrerende når gode lokale HR-medarbejdere 
bliver tvunget til at tage til ugentlige 'orienteringsmøder' i Århus, dvs. bruge 12 timer på en to timers 
orientering. Efterfølgende kan de så ikke udføre deres arbejde, da tiden jo er brugt. 

HR-ledelsens stil afspejler manglende indsigt i grundlæggende arbejdsvilkår. Det vidner ydermere om forkert 
menneskesyn, når der i forbindelse med Økonomiproces 14 kan udsendes et dokument med titlen 
"Inspirationskatalog til udvælgelseskriterier". Dette skaber mistillid til HR blandt medarbejderne. 

HR's sagsbehandling er ofte langsom og kræver gentagen check på at opgaven løses. Derudover kan der være 
for meget fokus på regler og mindre på løsninger. Et særligt problem er tendens til at indføre procedurer (fx i 
forbindelse med bedømmelser), der er meget og unødigt arbejdskrævende for forskerne. 

Hvad får vi ud af den investering? Er der for mange ansatte? Har det den rigtige størrelse? 

Hvad laver de? 

Hvad står HR i grunden for? Jeg har lidt kontakt med HR i min hverdag, selv om jeg som minimum er klar over, 
at de bør have styr på hele AU's personale. De få gange, hvor jeg har haft kontakt med HR via mellemledere, 
handler det om jura, og jura fra AU's interessers synvinkel og ikke en rådgivning med flere perspektiver på en 
sag. Jeg kunne godt tænke mig mere konkret at vide, hvad HR kan hjælpe os forskere og undervisere med? Jeg 
vil anbefale, at HR's sikkert meget vigtige funktioner bliver mere synlige for os i form af konkrete eksempler 
på, hvad de kan hjælpe med. 

Hvis blot vi havde sekretariater tættere på kernefunktionerne, ville der ikke være så store personalemæssige 
problemer, og vi kunne se bort fra en stor del af HR. 

Hvor er de? De er helt usynlige 

Hvor lang ekspedition ved spørgsmål, ansættelser, forlængelser osv. 

Hvor var denne enhed, da der blev fyret personale? Jeg ved det var svære beslutninger - men da nogle fra mit 
institut klagede over, at en bestemt rengøringsassistent var blevet fyret - af alle i forvejen skattet som den 
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bedste, og som havde været der i mere end 10 år - var svaret, at "det var en bunden opgave"? Hvordan kan 
det være at denne afdeling har ageret lukket i forhold til tillidsmandsværket? 

Hører aldrig om det eller hvad de kan tilbyde!!! 

I 2012 - det år, hvor AU får en katastrofal APV - skifter man leverandør af psykologer og skærer samtidigt ned 
på muligheden for anonym psykologhjælp. Hos Falck kunne man få 5-7 timer anonymt, nu kan man kun få 3 
timer. I 2013-14, hvor der skal fyres historisk mange, nægter HR tillidsrepræsentanter at vide, hvem der skal 
fyres. Den hensynsløshed, det vidner om, modsvares kun af topledelsens brutalitet, altså at man fyrer for at 
skaffe sig midler til en strategisk ledelsespulje. 

I forbindelse med fyringsrunden fik vi det klare indtryk at HR er ikke på medarbejdernes side - HR er ledelsens 
interne kommunikationsfirma, dvs. en konsulentfirma der skal udføre management på medarbejderne og 
sørge for at piske en bestemt stemning op. Det er skadeligt for motiveringen, samt på grænsen af god etik. 

I forbindelse med fyringsrunden har HR mere optrådt som en modstander end som en støtte - også her kunne 
større viden om (forskelle i) forholdene på institutter og del-institutter være på sin plads 

I min ungdoms naivitet troede jeg, at en HR-afdeling var til for medarbejdernes skyld. Nu har jeg virkelig lært, 
at det er et styringsinstrument (udelukkende) for ledelsen. 

I stedet for at få tingene (bl.a. ansættelser) til at løbe let bliver HR en monster bureaukratisk stopblok der igen 
skal tjekke op og ned før de kan gøre noget som helst. Igen alt for mange folk - hvis der var færre folk var dem 
der var tilbage tvungne til at finde gode hurtige praktiske løsninger. Det er det vi har brug for - ikke det 
ineffektive rod der er nu. 

Igen en stor gruppe personer, som stort set er usynlige i det daglige arbejde. 

ikke alle i HR, har styr på hvad de arbejder med. 

Inden HR kunne institutterne og forskere nemt klare jobopslag og håndtere indkomne ansøgninger. HR har 
gjort disse procedurer ekstremt komplicerede og langsommelige. Vi aner simpelthen ikke, hvad HR er godt for 
andet end at gøre simple processer komplicerede under forbrug af store midler, der kunne anvendes til 
sekretærhjælp ude på afdelingerne. 

Indimellem er der lange behandlingstider i sager vedrørende ansættelser. 

Indtrykket er at HR på den ene side er blevet mere professionel, men på den anden side ofte glemmer at 
professionalismen må tilpasses til at et universitetet er en særegen institution. 

Ingen 

Især den centrale del af HR ser ud til at have for lidt fokus på den praktiske drift. Der sendes for meget ud, fx 
personalepolitikken, der ikke er anvendeligt i praksis. Dette gælder også store dele af HR's kursusaktivitet. 

Især kompetenceudvikling bruger mange ressourcer, som ikke er særligt relevante 

Især som del ph.d. studerende er man ikke blevet informeret om rettigheder, løn under ferie mm. 
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Jeg afkrydsede dem mest, fordi jeg ikke aner, hvad de laver eller bidrager med. Kompetenceudvikling for 
hvem? 

Jeg er ansat som post doc på AU, og jeg mangler information og overblik over, hvad mine karrieremuligheder 
er for en universitetskarriere. Jeg savner, at der er hjælp til at varetage karrieren bedst muligt, og at der 
lægges en langsigtet plan for min kompetenceudvikling, så det kommer både AU og mig til gavn. 

Jeg er stadig rystet over HR’s håndtering af fyringerne, specielt over den manglende vilje til at inddrage TR-
systemet som en aktiv medspiller. 

Jeg finder det dybt betænkeligt at elevkoordinatoren er blevet afskediget, netop som elevnetværket er 
begyndt at fungere. Der sker for mange fejl mht. kontrakter og lønudbetaling Der ændres for ofte i 
kontaktpersoner i HR 

Jeg forstår slet ikke at vi har en sådan afdeling. VIP’er har ikke brug for disse ydelser. Fuldstændigt overflødigt, 
blot de kan beregne min løn korrekt. Administrationen skal have VIP chef, eks dekan eller prodekan, dobbelt-
ophæng tilbage. 

Jeg føler mig ganske utryg ved hele HR enheden og dens "politik" - f. eks. i forbindelse med tilknytning af 
udenlandske gæsteprofessorer, ved fyringsrunden, arbejdsskader, sygemeldinger. I øvrigt har jeg en meget 
uklar fornemmelse (også på hjemmesiden) af arbejdsfordeling o.l. i HR 

Jeg får som TR god service fra HR, men ofte ved de ikke nok om f.eks. lønpolitikker. 

Jeg har brug for et lønkontor - ikke mere. Jeg er klar over at vi skal have en HR afdeling, men HR er inde over 
alt for mange beslutninger og udgør i alt for høj grad en buffer mellem den reelle ledelse og medarbejderne. 
Denne buffer er dyr og blokerer for at ledelsen ved hvad der foregår og hvad der tænkes - spar penge her og 
overfør dem til hovedopgaverne - undervisning og forskning (og ph.d. stipendier) 

Jeg har en oplevelse af, at mange opgaver er gledet fra HR til instituttet 

Jeg har flere gange oplevet at sager falder mellem to stole. Der bliver ikke samlet op ej heller kommunikeret 
om enheden har taget opgaven. 

Jeg har flere gange oplevet rod i forbindelse med løn og ansættelseskontrakter. Det bør der ikke være. 
Arbejdsmiljøafdelingen har desuden ved flere lejligheder ageret uprofessionelt i forbindelse med 
arbejdsskader. Jeg kender kun et enkelt konkret eksempel, men i Arbejdsskadestyrelsen siger de, at det er et 
generelt problem, når der er tale om arbejdsskader på Aarhus Universitet. 

Jeg har gentagne gange oplevet, at HR reagerer umådeligt langsomt, bl.a. ved min egen ansættelse i 2011, 
hvor jeg - efter ikke at have hørt noget fra universitetet i to måneder - modtog en ansættelseskontrakt fredag 
eftermiddag som jeg skulle sige op mandag morgen. To gange har vi i forskningsgruppen oplevet, at ansøgere 
har ventet så længe på HR's afgørelse (månedsvis), at de i mellemtiden har accepteret et andet jobtilbud. 
Lektorbedømmelser i min forskningsgruppe er ved to lejligheder trukket længere end et år. Det er ikke 
rimeligt. Vi har ikke brug for mentorordninger, vi har brug for en hurtig og professionel behandling af 
ansættelser og jobvilkår. 
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Jeg har haft glæde af HR én enkelt gang i forbindelse med et stillingsopslag, men her endte jeg alligevel med 
hjælp fra "gamle" sekretærer. Jeg kender rygtet om et system med yderst stressede medarbejdere, hvilket 
indikerer at ledelsen beder dem om at løse en række opgaver som så vidt jeg kan se ikke har nogen reel 
værdi!!! 

Jeg har i forbindelse med den seneste fyringsrunde ikke opleves HR som en enhed for medarbejdere men som 
en enhed for ledelsens administration af medarbejderne. Det generer mig at man fremstiller det som om HR 
er til for mig og mine kollegaer, når det er tydeligt at de er fuldstændig i lommen på ledelsen og ikke tager 
nogen selvstændige initiativer for at understøtte medarbejderne. 

Jeg har ikke oplevet noget kompetenceudvikling siden jeg blev ansat for 3 års siden. HR fungerer hovedsaglig 
kun som hjælperedskab for ledelsen (universitet + institut). 

Jeg har ikke set andet end varm luft fra HR. HRs rolle i fyringsrunden var sigende for områdets frakobling fra 
medarbejdernes interesser. Særligt ledelsen på området trænger vist til et "særligt eftersyn". 

Jeg har især haft kontakt til HR med henblik på ansættelse af gæsteprofessorer. Når man henvender 
sig er de oftest meget imødekommende men det viser sig stort set altid at man skal lave det hele 
selv. Desuden er der sket mange fejl  

Jeg har oplevet at deltage i kurser initieret og udført af HR. Jeg mødte sympatiske mennesker, men indholdet 
var helt ude af trit med den virkelighed og dagligdag, som er mit instituts. 

Jeg har oplevet dele af processen omkring personalereduktion som præget af usikkerhed og modsatrettede 
signaler og beskeder fra HR. Det har ikke alt sammen virket professionelt. F.eks. har der været givet usikre og 
forkerte signaler omkring afskedigelser af ansatte med tillidsmandsbeskyttelse. 

Jeg har oplevet manglede svar på e-mails og generel langsom sagsbehandling. 

Jeg har oplevet meget lange ventetider. Bl.a. flere måneders responstid for ny medarbejder i 
lønforhandling...der endte med at hoppe fra 

Jeg har oplevet ualmindeligt besvær med at få en kontrakt til en postdocstilling som jeg selv havde indhentet 
fuld finansiering til 

Jeg har stort set ingen fornemmelse af hvilke muligheder jeg har for efter-videre uddannelse og kunne godt 
tænke mig en jævnlig opdatering på dette i form af et nyhedsbrev 

Jeg har tidligere været forskningsassistent på AU, nu ph.d. Efter min ansættelse som ph.d. fortsatte jeg dog 
med at modtage RA lønseddel om indbetaling til gruppeliv forsikring selvom jeg ikke længere arbejdede som 
forskningsassistent. Det fortsatte i 8 måneder, indtil jeg selv gjorde lønafdelingen opmærksom på det. De 
sagde det var en fejl i systemet. Men de har ikke fulgt op på det, for ved da at det også er tilfældet for andre 
ph.d.'ere der tidligere har været RA'ere. Det betyder at AU betaler for gruppelivsforsikring for tidligere 
medarbejdere der nu er dækket af anden ordning, og virker lidt smådumt, når AU har økonomiske problemer. 
Men sådan noget gider man ikke gøre opmærksom på to gange. 

Jeg har været ansat som AC-TAP [ansættelses og projekt beskrevet nærmere] først på en 1-årig ansættelse, 
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der blev midlertidig fordi min chef ikke kunne få klar besked om vilkårene - hvilket var utilfredsstillende. Da 
det første år lakkede mod enden henvendt jeg mig på vegne af min chef til HR for at finde ud af proceduren 
for videre-opslag af min stilling. Der oplevede jeg at det kun var i kraft af min egen ihærdighed gennem flere 
måneder at et nyt jobopslag kom op tidsnok til at jeg kunne nå at søge det inden min 1. ansættelse udløb, 
således at hverken jeg eller min chef skulle opleve en afbrydelse i forskningsarbejdet. Jeg søgte så stillingen og 
fik den igen. Problemerne skyldtes vist dels udskiftning i personalet men det var også mit indtryk at 
systemerne ikke fungerede effektivt og at personalet ikke havde fingeren nok på pulsen. Tidligere ville vores 
institutsekretær have ordnet det på ½ time. Så en afbureaukratisering og en nærhed til institutterne er 
savnet. 

Jeg har været ansat ved AU siden 2004 og har den periode flere gange rettet henvendelse til HR afdelingen 
angående spørgsmål omkring ansættelser. Jeg har endnu aldrig kunnet få et svar ved personlig henvendelse. 
Jeg er heller aldrig blevet kontaktet efterfølgende med et svar, selv om et rutinemæssigt bliver mig lovet. 
Resultatet er altid blevet at jeg selv har måttet finde ud af reglerne, eller gå igennem min institutsekretær, 
som typisk ved hvad der skal gøres. Angående HR's rolle til ansættelsessamtaler. Jeg har været gennem 20 års 
uddannelse, med talrige eksaminer, personlige udtalelser og artikler bag mig. Et rigt papir spor, gjort 
tilgængeligt for bedømmelsesudvalg og universitet. Det virker ærligt talt fornærmende at havde en HR 
(certificeret!) medarbejder bruge 20% af en ansættelsessamtale på at læse en horoskoplignende 
computergenereret tekst op, baseret på to siders afkrydsninger. 

Jeg kender slet ikke alle områder, så jeg har ikke forudsætninger for at forholde mig til alle områder. Jeg 
savner et felt, hvor jeg kunne afkrydse dette. HR er det område, jeg vurderer, der trænger allermest. Er HR et 
plus eller et minus for medarbejdere og ledere? Det ser ud til, at HR ledelsen har mistet jordforbindelsen. 
Ligner en magtkamp? 

Jeg mener at alle admin. områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens bliver 
vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg mener at ikke fastansatte medarbejdere bliver overset fra AUs side ift. hvilke muligheder de har for 
fremtidig fastansættelse og hvordan AU kan (hvis de overhovedet vil) hjælpe. Her er AU talentudvikling 
selvfølge en vigtig medspiller, men i mine øjne er AU Talentudvikling varm luft uden handlinger 

Jeg mener HR er unødvendig i rigtig mange sammenhænge, hvor vi før har kunnet klare os selv i institutterne. 
Har man nu HR personer der skal involveres i alt. Det fjerner ansvar og fokus fra den daglige ledelse og alle 
kan tørre alt af på HR. HR siger "vi ikke må" HR siger "vi ikke kan" HR har bestemt.... Man skal ligeledes passe 
på at man lader medarbejdere tro de er arbejdsplads politi. Hvem er HR til gavn for på AU? For mig at se, er 
de rigtig meget et ekstra ledelseslag som vi slet ikke har brug for hvis man stoler på sine medarbejdere! 

Jeg mener HR skal bære rollen som hjælper og medspiller for at få tingene på arbejdspladsen til at fungere. 
Jeg mener HR er den del af administrationen som man kan henvende sig til for at få hjælp til at løse en given 
situation. På nuværende tidspunk, oplever jeg at HR er svær at få til at hjælpe. Man skal selv bruge tid på at 
sætte sig ind i regler/procedurer og dernæst fortælle videre hvordan en given situation skal håndteres. Det 
ville optimere mit arbejde om HR i stedet kunne hjælpe og være løsningsorienteret. Herudover mener jeg der 
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mangler "nære sekretærer" til udførelse af ad hoc opgaver. - Og måske disse kunne være bindeled til at guide 
videre til HR administrationen. 

Jeg oplever at der er langt fra nærmiljøet til HR-afd. Mht. forståelse af struktur og ansættelsesformer-/forhold 
på instituttet. Centralisering har gjort procedurer og kommunikationsveje komplicerede og til tider unødigt 
omstændelige i forhold til tidligere, hvor kommunikationsvejen var kortere og der var lokal indsigt hos de 
implicerede. Man kan til tider få fornemmelsen af at der er meget HR-personale og der har været skiftende 
tilknyttede personer. 

Jeg oplever at få forkerte svar når jeg henvender mig om mine arbejdsforhold og rettigheder. Medarbejderne 
er søde og imødekommende og svarer tilbage - men svarene er ikke korrekte. 

Jeg oplever ikke at HR spiller en rolle på universitetet som en central funktion. HR varetages de facto ude på 
institutterne 

Jeg oplever ikke, at der er reel mulighed for kompetenceudvikling i min stilling. 

Jeg oplever ingen kommunikation med HR - hvad laver de? 

Jeg oplever manglende koordinering back- vs. front-office (fx vejledning vedr. MUS). Jeg oplever, at back-
office har mange dyre (nice to have) aktiviteter. 

Jeg savner flere tilbud til supplerende kurser og efteruddannelse. 

Jeg ser en stor kløft mellem de officielle politikker og de redskaber der faktisk anvendes 

Jeg synes der mangler coaching til kompetenceudvikling 

Jeg synes deres håndteringer af fyringerne var ringe. Men det er måske snarere ledelsens ansvar 

Jeg synes det vil være en stor fordel hvis der var formuleret procedurer for ansættelser og evalueringer på 
stillinger. Der er meget maien frem og tilbage. Folk er hjælpsomme, men det ville være tidsbesparende at 
kunne henvise til nogle procedurer på intranet. Mange ting er ikke opdateret eller uklare og jeg tror folk 
bruger tid på at hjælpe forskellige med de samme ting. 

Jeg synes feltet er forholdsvist usynligt, men jeg oplever området - fx i forbindelse med personalepolitik og 
skabeloner til mus-samtaler - som en ledelsesstreng, der mere er fokuseret på at implementere top-down 
strategier, end at facilitere medarbejderudvikling, arbejdsmiljø osv. 

Jeg synes, at der savner lydhørhed fra HR-ledelsen side, illustreret af fyringsrunden her i foråret hvor TR-
repræsentanter har haft dårlig mulighed for at give råd og vejledning til berørte personer i processen. 

Jeg synes, at jeg ved flere lejligheder har oplevet en mangel på beslutningskompetence i forbindelse med 
stillingsopslag. 

Jeg synes, man skulle overveje at lade opgaver i HR udlicitere, bl.a. organisering af kurser for medarbejderne; 
en opgave der kunne klares af eksterne, og dermed reducere antal medarbejdere i HR. Er HR tæt nok på sine 
'kunder' i institutterne, burde man også se på, eller servicerer de ledelsen på AU? 
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Jeg tror de har alt for travlt pga. om rokering af medarbejdere. 

Jeg tænker, at det er svært at 'bruge' HR til noget fornuftigt, når de er så langt væk. Der er, i disse tider med 
meget stress og et ekstremt belastet arbejdsmiljø, brug for nogle professionelle til at hjælpe. Men de er her 
bare ikke... 

Jeg ved ikke hvad HR laver, men to ting synes at halte. Det første er håndteringen af fyringsrunden. Den var 
simpelthen arrogant og dårlig. Det andet er at man oplever tåbelige bureaukratiske tiltag i forbindelse med 
bedømmelsesudvalg, ansættelser samt - hold fast - varslinger om påbudte feriedage som strider imod 
dekanens og universitetets krav om mere undervisning. 

Job ansøgninger er meget svære at finde, bedømmelsesprocessen er urimelig besværlig. Teksten kan ikke 
kommunikeres til eksterne bedømmere uden meget stort besvær. Der går rygter om at der centralt i Aarhus 
er en stor HR enhed. Hvad laver de egentlig? 

Kender dem ikke. Hvad laver de? 

Klare retningslinjer ifm. ansættelse. Sendrægtighed bør undgås. 

Klarere mål for opgaver og bedre udførelse af disse opgaver 

Know-how et ikke højt og det synes som om HR eksisterer i sin egen boble. De situationer, hvor jeg har haft 
brug for HR har der manglet overblik, viden og vedholdenhed. 

Kolleger med ansættelse på tværs af hovedområder har oplevet uhyre langsomt fungerende 
organisationer. 

Kommer an på eftersynets resultater 

Kommer an på resultatet af eftersynet 

Kommunikationen om udviklingsmulighederne kunne efter min mening med fordel systematiseres. Mange 
tilbud, der falder under denne kategori (f.eks. pædagogiske kurser) fremstår og opfattes ikke som 
udviklingsmuligheder men snarere som påtvungne pligtindslag, der blandt medarbejderne reelt ikke opleves 
som "kompetenceudvikling". En større grad af faglighed i kompetenceudviklingsmulighederne ville være 
ønskelig. 

Kompetenceudvikling er en by i Rusland 

Kompetenceudvikling er et gråt felt; der mangler overblik, koordineret indsats og især ressourcer, set i forhold 
til de strategiske mål 

Kompetenceudvikling er ikke-eksisterende - jeg ansøgte om kursus, men fik intet svar - man giver op. 
Personaleadministration - hvad er det? 

Kompetenceudvikling er pt. stort set usynlig 

Kompetenceudviklingen trænger til et eftersyn i samarbejde med medarbejderne 
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Kun fra noget jeg har hørt. HR virker som ledelsens organ i forbindelse med sygdom. Jeg kender ingen VIP’er 
som har haft HR indover en "kompetenceudvikling" på en meningsfuld måde. Men jeg har selv sjældent eller 
aldrig direkte kontakt med HR, men da der nu i spørgeskemaet bliver spurgt gentagne gange til hvad jeg 
"tror", så tillader jeg mig at afgive svaret indenfor disse rammer. 

Kurser fra denne afdeling kan være på et fagligt meget lavt niveau 

Lange sagsbehandlingstider, uprofessionel og medarbejderfjendsk håndtering af afskedigelserne fornylig. 

Man bør skifte ledelsen af HR ud med en ledelse der kan overskue HR og formulere retningslinjer, som de 
enkelte HR medarbejdere kan bruge. 

Man føler ikke at HR er til nogen hjælp - ; har oplevet at HR har medført utrolige forsinkelser i ansættelser;  
har oplevet at HR medarbejdere bruger timevis af deres tid at sidde ved interviews af kandidater til stillinger; 

Man har fyret forskere for at ansætte HR medarbejdere og et hav af prodekaner, hvis eneste funktion er at 
lave skære projekter for os forskere, så vi ikke har tid til at forske og undervise. Det er dybt frustrerende. 

Manglende situationsfornemmelse/prioritering af ressourcer - vi bliver bedt om at evaluere eks. LSU arbejde 
og MUS koncept midt i en periode hvor der er fyrringer - umuligt at give kvalificeret feedback på dette når 
håndtering af fyrringer på en ordentlig måde kræver alt energi. Meget stive regler - hele håndteringen af 
personaletilpasningen, der blev sendt mange fejl ud - simple regler om ferie f.eks. i forbindelse med 
fratrædelse blev ikke overholdt, materialet kom for sent - ingen mulighed for at forberede sig som TR, man 
har ikke indtryk af at f.eks. mulighed for at genplacere var særlig koordineret, Total styrring - HR vil ind over 
alt, og alligevel er der mange forhold som de ikke har kendskab til. 

Medarbejderne skal sættes i centrum og prioriteres, frem for "systemet" 

Meeeeget langsom arbejdsgange - specielt ved ansættelser 

Meget formalistiske 

Meget stift. lønforhandlingssystem. Det virker ret demotiverende, at de gange jeg har søgt om begrundet 
lønforhøjelser, har jeg ikke fået en krone. Mens jeg de gange, hvor jeg faktisk har fået lønforhøjelse, som 
oftest har været på barsel el.lign. En ekstra indsats belønnes ikke. Kompetenceudviklingen er også temmelig 
traditionel og rigid - specielt hvis man befinder sig i en lidt utraditionel stilling mellem de gængse kategorier af 
forsker, administrator osv. 

Mener at området har fået et omfang som ikke afspejler medarbejdernes behov i forbindelse med udførelsen 
af universitetets kerneområder 

Mener ikke f.eks. MUS virker overhovedet. Har været ansat 3 år på Centret uden MUS samtale, skønt jeg har 
bedt om én. Midler til videreuddannelse er små, eller skal opfylde så specifikke krav at det ikke er muligt at 
søge dem. Ansættelse og overflytning af personale virker meget "tungt" og langsomt 

Mere efterspørgselsorienteret 

Min egen kontakt med HR har været en stor joke. Der er begået fuldstændig banale fejl og det har vist sig 
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grotesk svært at rette op disse. De virker underbemandede og uhøflige. 

Min erfaring med HR er, at den primært er et ledelsesredskab, men det er måske også meningen. 

Min oplevelse af personaleadministrationen er, at det er en stor flok mennesker, der sender en videre til 
andre med ens spørgsmål indtil man ender ved den person man startede ved. 

Mit eget institut [institut nævnt ved navn] mangler midler til kompetenceudvikling af fastansatte lærere i 
form af ph.d. stipendier. Denne mangel på finansiering er på lang sigt en trussel for instituttet. 

MUS-samtalerne fungerer ikke. Det er - for mig - vanskeligt at se, hvad der er af muligheder for en egentlig 
kompetenceudvikling - ud over det der sker som en del af mit arbejde som forsker og underviser. 

MUS-skabelonen har vidnet om total mangel på forståelse for VIP'ernes arbejdssituation. Hvis dette er bare 
delvist karakteristisk for HR, står det virkelig galt til. 

Niveauet er ikke højt nok. 

Nogen gange virker det som om det er HR der er kommandobunkeren. De virker til at have store beføjelser 
også FOR store beføjelser og kan tilsyneladende træffe beslutninger på højt niveau og/eller meget let påvirke 
de beslutninger der træffes højere oppe. Det gælder f.eks. i ansættelsessager. HR bør være et serviceorgan 
der er til for medarbejderne, ikke for universitetsledelsen. 

Noget tyder på at HR opfatter sig stående over lokal ledelse og overenskomster. Hvem er til for hvem? 

Nogle kompetenceudviklingstiltag virker for mig poppede. Uklart om der er behov for flere af tiltagene 

Nogle sager kan hænge længe i systemet. 

Når man forsker i karrierevejledning er det ret håbløst at være vidne til rekruttering strategier eller mangel på 
samme. det betyder at vi ikke konkurrere med det private arbejdsmarked om de bedste talenter, men at vi får 
dem som kan holde det ud. Men det har flere rapporter jo allerede dokumenteret. 

Når man får bedømmelser retur så er alle linjebrud, punktopstillinger og specialtegn mm. slettet. Det er 
pinligt, at man sender sådan noget ud. Både internt, men selvfølgelig også især overfor eksterne ansøgere. 
Det virker som om, man ikke mester selv den mest almindelige tekstbehandling. Så brug pengene på 
systemer, som kan håndtere kursiv, linjebrud og den slags, i stedet for at bruge pengene på glittede 
brochurer, hiroglyfalfabet og den slags. 

Omdannes til en servicefunktion i stedet for en "stat i staten" 

Området kompetenceudvikling lider af total mangel på transparens. Hvem på mit hovedområde har været 
genstand for kompetenceudvikling? [direkte personreference fjernet]. 

Oplever for ofte fejl både ift. lønsedler, men også ansættelser, der trækker ud og gøres mere besværlige at gå 
til end nødvendigt 

Overordnet så mener jeg at dette område skal sætte sig mål at blive "best in class". Der er mange procedurer 
og punkter som er nemme at tracke og følge op på, men oplevelsen er for mit vedkommende at ting tabes på 
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gulvet og processerne går i stå eller har uforholdsmæssigt lang sagsbehandling. Derfor skal der strammes op 
på svartider og sikring af at ting bliver gennemført og fuldt op på i rette tid og afsluttet. En væsentligt del af 
dette har med mennesker at gøre og med ekstern kommunikation/partnere, og derfor skal det bare 
køre/fungere professionelt. 

Personaleadministration der er så tæt på personalet at de kender hver enkelt af dem. 

Personaleadministration er så meget andet og mere end lønudbetaling. HR-afdelingen burde have fokus på, at 
ALLE fuldtidsansatte medarbejdere havde mulighed for kompetenceudvikling. På den måde ville der være en 
chance for, at medarbejderne blev motiveret til at fortsætte en karriere på universitetet. Dette gælder i 
særdeleshed videnskabelige assistenter, som ofte har ansvar svarende til en lektors men et 
kompetenceudviklingsbudget på 0 kr. 

Personaleadministration fungerer glimrende, men jeg har endnu til gode at opleve folk med ansvar for 
"kompetenceudvikling" gøre nytte. 

Personaleadministrationen synes ikke at samarbejde med institutadministrationen- jeg har selv i adskillige 
tilfælde måttet fortælle personaleadministrationen, at de meddelelser, som de sendte til mig, ikke var i 
overensstemmelse med den besked, som jeg havde fået fra institutadministrationen ( dvs. 
Fagadministrationen). 

Personaleadministrationen virker til tider at være ret fjernt fra medarbejderne og med begrænset forståelse 
for medarbejderenes arbejdssituationen og forskellig opgaver. Personalepolitisk opleves at man skal sikre 
mest muligt arbejdsindsats og kvalitet uden at tænke i personalets trivsel og velbefindende og man fjerne 
nogle af de frihedsgrader og muligheder personalet værdsætter og som har gjort man vil gerne vil arbejde 
ekstra for Universitet. Administrationen er alt for langt væk fra medarbejderne i institutterne og det gør man 
får lavet tiltag og udmeldinger som opfattes anderledes end de givet er tiltænkt. Der er mange gode grunde til 
at have centraliseret mange opgaver og centrale administrative områder, men der bør tænkes på om man 
ikke med fordel kan placeres flere administrative medarbejdere decentralt så de er i tættere kontakt med de 
medarbejdere de betjener. 

På [hovedområde nævnt ved navn] trænger HR til professionalisering således at opgaver generelt bliver løst 
hurtigt og positivt, så opgaver ikke bliver syltet i månedsvis bare på grund af en persons sygdom. HR skulle 
gerne være en medspiller og ikke en modspiller. Universitets HR ledelse er overraskende anonym. 

På trods af, at vi har en HR afdeling, er karriere-parametrene for det videnskabelige personale stadig ligeså 
uigennemskuelige og tilsyneladende vilkårlige som de altid har været. For det videnskabelige personale er HR 
afdelingen således tilsyneladende (og formenligt reelt) overflødig. 

Relevans og dimensionering af HR back office 

Samme som tidligere, det er provokerede er her er så mange ansatte også nyansatte når kolleger bliver fyret 
og andre kolleger ligger vandret for at klare dagen og vejen med undervisning og forskning. Der bliver stort set 
ikke givet penge til noget indenfor kompetenceudvikling, da vi alle skal spare og det er svært at komme i 
kontakt med HR fordi de skal servicere så store enheder. 
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Samme svar som før, medarbejdere uden for "hegnet" bliver tit glemt. 

Savner "den nemme tilgang" til HR. Frygtelig upersonligt og besværligt. Mange problemer med misforståelser 
i kommunikationen - forlænger arbejdsgange betragteligt i forhold til tidligere, hvor man lige kunne stikke 
hovedet ind på et kontor længere nede af gangen og få løst problemer. 

se forrige 

Se tidl. 

se tidligere 

Selve personaleledelsen virker meget usynlig 

Siden 2010 har institutledelsen været den nærmeste instans med ansvar for personaleledelse og 
kompetenceudvikling. Det er uhensigtsmæssigt med så mange ansatte som på [institut nævnt ved navn]. Der 
bør være faglig såvel som administrativ personaleledelse tættere på den enkelte ansatte. 

Siden omlægningen er der blevet langt til personaleadministrationen. Vi kender dem ikke. 

Snitfladen mellem Fakultets-HR og Institutsekretariat ineffektiv i forbindelse med korttidsansættelser. 
Sekretariatsstøtte til Uddannelsesleder-niveaet utilstrækkeligt, såfremt UL skal nå sit administrative arbejde 
på den normerede tid. 

Som generel kommentar til alle dele af administrationen (ikke kun HR): Den ny organisering af mange af de 
administrative medarbejdere er meget uhensigtsmæssig. Mange af dem er blevet samlet i grupper og dermed 
fjernet fra VIP'erne. Det betyder, at vi nu ofte skal have fat i flere forskellige TAP'ere for at få udført selv 
simple opgaver. 

Som mange andre dele af adm. bliver også denne fraktion polstret. Adm. er blevet et monster der 
udelukkende tjener egne formål - interne kurser etc. Vi har ikke brug for al den professionelle ledelse! 

Som medarbejder føler jeg at jeg fuldstændigt sejler min egen sø og nærmest aldrig får den støtte jeg har 
brug for at komme videre (jeg er ansat i en midlertidig stilling og har forsvaret min afhandling). Min oplevelse 
med administrationen har siden 2013 været at alt hvad der kunne gå galt er gået galt - helt ud i ekstremer 
(f.eks. manglende løn i 5 måneder) og at INGEN tog ansvar. Det er helt absurd. Kun Fællestillidsmanden følte 
sig lidt forpligtet til at hjælpe mig. Dvs. at beslutningsgange og ansvarsfordeling i denne enhed trænger til et 
alvorligt eftersyn. Min oplevelse med AUs administration (alle dele af den) er ekstrem ansvarsforflygtigelse. 
Når jeg henvender mig (om ligegyldigt hvilket emne) får jeg enten svaret at det må jeg selv finde ud af eller at 
det er en andens opgave (og sådan kan man cirkle rundt til man giver op). Hvis administrationen laver fejl får 
jeg altid vrede henvendelser om at jeg selv burde tjekke op på tingene (det er alt fra studerendes 
hjemmesider, til lokaler til udbetaling af min løn etc.) 

Som ph.d. -studerende aner jeg ikke, hvem min nærmeste leder er. Jeg har ikke været til en mus-samtale, 
siden jeg blev ansat for halvanden år siden. Jeg savner i den grad information om, hvordan mulighederne er 
for et adjunktur efter min ph.d., og hvad jeg skal prioritere og i det hele taget gøre karrierestrategisk for at nå 
mit mål om fastansættelse på universitetet. Ikke mindst savner jeg muligheder for at drøfte disse spørgsmål 
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fortroligt med en leder. Hvis ikke jeg havde så god en vejleder, ville jeg føle mig helt afkoblet fra enhver 
struktur. [identificerbar personhenvisning fjernet] 

Som store dele af AUs øvrige administration lever HR sit helt eget liv uden forbindelse til universitets øvrige 
medarbejdere. 

Spild af ressourcer - har svært ved at se hvordan de styrker forskning og undervisning, som burde være AU's 
fokus område. 

Spørgsmål om personaleforhold, lader vente på sig i halve år. 

Stort ønske om at en del HR opgaver placeres på instituttet, i særlig grad ansættelses- og bedømmelses sager. 

'Studielektor' are a group of teachers who are often neglected and marginalized at the university. I strongly 
hope that 'studielektor' can also be entitled to some of the rights, whom most of VIP enjoyed, eg.., sabbatical 
leave, salary raise, etc. However, as the employment status of 'studielektor', most of the teachers are loaded 
with heavy teaching obligation, and there is little chance /time to develop themselves in terms of 'faglig 
kompetence', eg., classroom-based research. Would be great if leadership can take care of these group of 
'teaching slaves' (as being mocked by many studielektors themselves at some of departments) to integrate 
them into the mainstream of university world, and at the same time, bestow them chances to improve their 
teaching by providing supportive framework for them to develop. 

Større viden, obs. på at SKT er en del af AU. 

Synes min nærmeste personalechef mangler en del kompetencer på ledelsesniveau. Man kan ikke gå rundt og 
være veninder med sine medarbejdere. 

Tidsregistrering, oversigt over ferie, træghed i info fra HR. Hele besparelsesrunden blev kørt uprofessionelt 
selvom der i den danske universitetsverden er en del erfaring med at håndtere sådanne situationer. 

Tilbud om aftenskolekurser, hvis individuelt ønske herom f.eks. mere end ét kursus på Folkeuniversitetet. Eller 
kurser med fagligt indhold i arbejdstiden for hele eller dele af sektionen for at skabe en fælles linje. 

Tvivler ofte på der kompetence. Føler ikke at pengene bør bruges her. 

Udgifterne bør kunne reduceres 

Uforståeligt at man i en så stor organisation ikke er i stand til at fastholde dygtige medarbejder i 
transitpositioner. Ødelæggende for arbejdsmiljøet, at der ikke er tydeligt kommunikation omkring, hvordan 
man har tænkt sig at løse problemerne med 'underbemanding' på instituttet. Det er en konstant stressfaktor, 
at man underviser for meget og aldrig ved, hvornår ledelse har tænkt sig at løse problemet. Meget dårlig 
personaleledelse i de overgangsperioder der mellem ph.d. / adjunkt og adjunkt/lektor. Fokus er meget på 
mere eller mindre tilfældige kurser, mens der burde fokuseres meget mere på den almene personaleledelse. 
Der er ikke en tydelig interesse i den enkelte medarbejder og der er ikke en empatisk indstilling til de 
personer, der sidder i tidsbestemte stillinger. Ansættelser går alt for langsomt. der er en alt for træg vej 
igennem med opslag og man undre sig over, at denne proces er blevet så centraliseret: mystisk forbrug af 
universitetets tid. Forskere drænes generelt for tid - og umotiverende, at der ikke længere er sabbat. 



 188 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Utrolig langsommelig og dårlig sagsbehandling uden kommunikation med de berørte. Manglende forståelse 
for, at det er super vigtigt med hurtig sagsbehandling ved nyansættelser og forlængelser, når nu så mange 
ansatte er i tidsbegrænsede stillinger. Manglende respekt for den usikkerhed det skaber hos ansatte når man 
ikke har en ansættelseskontrakt selv om ansættelsen mundtligt er aftalt til at starte. Hos os er det mere 
reglen end undtagelsen at kontrakten er på plads ved jobstart. Dette er uanstændigt overfor personer som 
evt. har opsagt en tidligere stilling, i og med at de faktisk bliver nødt til at starte inden der findes en kontrakt 
og der er forhandlet løn. Har en følelse af at HR mener at de er i deres gode ret til egenhændigt at bestemme 
hvilke tillæg ect. en given medarbejder kan få. Ekstremt ufleksibelt i stillinger som ikke passer ind i de faste 
universitetsrammer. 

Utrolig tungt system som ikke giver den personalemæssige støtte der er nødvendig. Tunge IT systemer, 
herunder brug af absurd mange brugernavne 

Vanskeligt tilgængeligt for deltidsundervisere - dels ansættelse, dels afvikling af undervisning 

Vi brugte på vores institut et eksternt MUS-system. I den administrative omlægning blev dette udskiftet med 
et nyt som HR selv havde lavet. Det nye er markant dårligere og meget mangelfuldt i forhold til det vi havde 
før. 

Vi er en flok ansatte som gentagne gange har søgt om videreuddannelse men fået nonchalante afslag. Aktuelt 
tager vi så frivillige kurser, som vi selv arrangerer. Jeg savner opbakning de ansatte som EFTERSPØRGER 
kompetenceudvikling og dermed må være højt motiverede herfor. 

Vi har anvendt HR i min afdeling af AU og det har været en katastrofal mangel på at ville hjælpe de ansatte. 
Det handlede mere om at belære os om at forandring er svær og at vi skulle prøve at være lidt mere 
forstående. Det vi kunne tage med derfra var, at hvis en afdeling virkelig mistrives og folk sygemeldes med 
stress, og man vælger at bede om hjælp, så er hjælpen en belæring og ikke en hjælp. 

Vi har meget dårlige erfaringer med HR. En afskedigelsessag hvor alle parter var indforstået blev forsinket 
med ca. 1 år pga. formelle fejl fra HR. Samtidig blev fyringsrunden håndteret dårligt når man f.eks. 
sammenligner med hvordan det er foregået i [enhed nævnt ved navn] tidligere. Man kunne godt have brugt 
erfaringer fra disse tidligere runder. 

Vi har pt. ingen mus samtaler. Indførelse af afdelingsledere skal kompensere for dette, men det betyder at vi 
har tre forskellige ledere (institut-, forsknings- og afdelingsleder), hvoraf kun sidstnævnte har et egentlig 
personaleansvar og kendskab til den enkelte, samtidig med at afdelingslederens handlemuligheder er 
begrænsede. 

Virkelig langsommelig sagsbehandling. Ofte nødvendigt at rykke flere gange. 

Virker ikke som en "helstøbt" enhed. Man får ofte modstridende informationer. Svært at få præcise 
lønoplysninger ved ansættelse af post Doc mm. 

Virker meget kompetente- ingen problemer 

Vores institut betaler betydelige summer til HR, og i en tid, hvor vi skal spare, virker beløbene store. Ved de 
seneste lønforhandlinger var der f.eks., fast 2 personer fra HR med til samtlige forhandlinger, men jeg blev 
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aldrig klar over hvilken funktion de havde, for det var meget sjældent at nogen af dem sagde noget. Det virker 
som ressourcespild. 

Væsentlig del af daglige driftspørgsmål og opgaver tættere på de udførelsen enheder, dvs. Dele Front office 
funktioner ikke nødvendigvis på fakultetsniveau, men i enhederne med mulighed for direkte adgang til 
specialiseret kompetencer, her under personale jurister, som vel og mærke har indsigt. Gennemgang af 
processer med fokus på at optimere og fjerne dele som ikke er værditillæggende. 

Øget lydhørhed for medarbejderes reelle behov i arbejdslivet, jf. den seneste APV. 

Økonomistyringen er ikke eksisterende. Mange donorer kræver økonomioversigter og time regnskaber og 
intet af dette har økonomistyringen kun levere på en snild og simpel måde, men kun ved individuelle 
indsatser fra dedikerede og ansvarlige administrative medarbejdere. Ledelse og bestyrelse har været 
skandaløst uduelig, når man først fusionerer en række velfungerende institutioner, dernæst lammer deres 
økonomiske (og faglige) bevægelsesfrihed for til sidst at erkende, at man ingen styr har på det og dernæst 
fyrer (eller på anden måde presse medarbejdere ud). 

 

 

1. The leadership constructs surveys about our welfare, etc., but there is no evidence that the results of 
these surveys have any influence: managerial decisions clearly prioritize economics over welfare. 2. Surveys 
repeatedly show lack of confidence in upper management - who should be retrained or replaced. 3. The 
university needs a new professor policy, with promotion by merit (financed by firings and/or salary cuts 
within managerial/administrative staff). 

Alt for mange opgaver med ingen mening for vore primær aktivitet: forskning og undervisning og formidling 
som skal selvfølge løses af nogen. Målrettet opgaver og ikke statistik og reklame-aktig nogen. 

AU needs a much clearer career path for academics: a more transparent tenure track system for assistant 
prof. and a clear path from lecturer (lektor) to progress to the rank of full professor. Currently opening of 
position at either level seems to reflect more political leverage of research groups / individuals than any 
transparent decisions. AU needs to take a clearer stance in these issues if we have a truly international 
ambition. 

How long time do you think they need to handle a simple employment? Have you EVER heard of people 
employed at AU since 2012 for research and education which got their first salary on time? 

I have a long outstanding issue that was passed by my head of department to the head of personnel in 
Aarhus 6 months ago, with a request to contact me and sort the issue out, but the latter has not 
communicated with me at all. I have several ph.d. students on externally funded contracts and it was a 
nightmare to get the right contracts. There is also no communication between HR and the ph.d. school over 
the contractual agreement and what implications this has for the student's ph.d. planner. 

I have no criticism of the administrators here, it is more that with all these functions situated in distant 
locations I forget they exist from one half year to another. Then you wake up to the fact that you need to 
know something about how to apply for a salary increase and you are running around trying to find out 
what are the rules and who to apply to and talk to. No major criticism then, but to find out what this 
function actually does requires a personal investigation and ideally a visit and talk. It is so distant that it 
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requires effort to use it. Does the University think access to this function is sufficiently easy? I am not sure. 
It was easier before the Reorg. 

It seems that these areas have been abandoned due to financial constraints. This is a common mistake 
made by private and public organizations, but nonetheless one a university should not be guilty of. Of 
course resources should be used for relocation of employees that have been fired, but it is still important to 
maintain a budget for the employees who must continue to work under far more difficult situations. 

Little if any opportunities for training. 

Mandatory GoOnline, etc. courses are, in my view, a waste of resources for staff who have no intention of 
putting it into practice. I also have the sense that Personnel administration duplicates functions. I never 
know who to contact and usually have to contact multiple people to solve a single problem. 

More in respect to competence development: Which possibilities are there or can AU provide to develop 
skills / integrate knowledge into the daily routine / espand work specialization? 

Personnel office is slow and have a hard time providing quick answers to simple questions. 

Since the questionary didn't provide the option to aim for a more general overhaul I indicated the areas I 
can relate to. However, my general impression of administration at AU is guided by the fact that the 
departments recently affiliated with AU paying much more for administration then before joining AUs 
administration, while the experienced service and competence feels worse. That goes for all parts of 
administration I am exposed to. 

That's too much waste of time during the bureaucratic procedures. The best solution in my opinion is an 
intelligent use of resources. 

the criteria for hiring and promoting personnel currently seem to be independent of performance and 
merit, and rather limited to nepotism and parochialism 

The various people in charge are only working for the higher-ups and the top decision-makers. The chain of 
command is too hierarchical and there is no possibility to discuss. What is more, there have been direct 
pressures when one would not agree. 

The whole area has sailed around for years (e.g. MUS are not held regularly if at all) 

There has been none for the last three years. Again extremely unfortunate as it's hard to plan one's 
research, and difficult at times to know whether one has an backing at all for the teaching and research one 
is trying to develop. Lack of leadership here leads to much unnecessary internal strife. 

There is not (or it is not sufficiently communicated) a systematic plan for competence development of staff. 
In other universities is formulated in terms of mandatory amount of credits and well organized 
educational/development offer. If ones wants to develop further competences, there is no individual 
budget (and not systematically organized as such) for attending courses. 

This needs to be carefully developed. Regarding competence development, the MUS interviews are toward 
this direction. However, nothing is being implemented and given the time invested (including the HoDs and 
intermediate supervisors) the ROI is meaningless. You should make clear career paths, set objectives (not 
behind the desk; real ones!) and look into the people who work in this environment as real professionals 
with a career path, not simply as workers who spend 37 hours/week here. Regarding administration, its 
meaningless to say that proper personnel management is required. 
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Too much mainstreaming of procedures and monitoring which makes decision making at lower levels more 
difficult and less flexible. 

Totally invisible 

We need more information about with whom we need to contact and how to use the informatics 
applications like time registration aurus, aula... 

 

Teknisk-administrativt personale 

AUHRA: Fraværsregistrering? et eksempel på en løsning, som er implementeret, før den var gennemtestet, 
og al data var kvalitetskontrolleret. Endvidere er det et system, hvor vi lægger mange data ind i, men der er 
ikke så mange muligheder for at tage rapporter ud igen. Der ønskes i stedet et system, som kan samle 
funktionerne ift. ARS, ressourceallokering, AUHRA og bemandingsplanlægning. Det er stadig uklart, for hvis 
skyld der tastes i AUHRA, for os der bruger ARS. Det virker uforståeligt, at der ikke kan laves automatisk 
overførsel fra ARS til AUHRA, så længe ARS fungerer. 

HR burde rådgive og vejledere mere i stedet for at fungere som intern "politibetjent" ift. bekendtgørelser, 
cirkulærer generelt - institutterne kan fint selv træffe beslutninger på et oplyst grundlag Der mangler 
generelt valide data vedr. løn, ansatte, ferie mv., mv., mv., mv., mv. 

HR bør understøtte institutterne, således at man videregive "udfordringen" til HR, som så overtager 
"udfordringen" helt: f. eks. ved langtidssygemeldte medarbejdere, her skal institutterne nu følge op og lave 
månedlige lister over arbejdstider mv. til HR. Herudover er der indberettet i fraværssystemet at 
medarbejderen er syg. 

Generel kommentar: Det er ejendommeligt, at institutledelsen ikke har nogen ledelsesmæssig ret i forhold 
til en enorm post i budgettet, nemlig administrationsbidraget. Der bør være direkte kommunikation mellem 
institutterne og juristerne i HRs back-office. Det gavner ikke processerne, at kommunikationen skal ske 
gennem en HR-partner. Et forslag kunne være at tilknytte en jurist til flere institutter, så juristen og 
institutledelsen vil få et kendskab til hinanden. HR bør få afklaret snitfladen mellem Kompetenceenheden 
og Organisation og Arbejdsmiljø. Det er meget uklart, hvilke ydelser der er til rådighed for det allerede 
betalte administrationsbidrag, og det er meget uhensigtsmæssigt, at institutterne skal investere tid i at 
forstå uklar arbejdsfordeling mellem to teams inden for et administrativt område. 

Det ville være en stor fordel for besparelse af ressourcer, hvis institutternes spørgsmål om en personsag 
kunne stilles direkte til back office. Som det er nu, skal et tvivlsspørgsmål om en sag stilles til HR partner, 
som stiller det videre til en jurist i back office. Denne har så næsten altid behov for uddybende spørgsmål, 
som så stilles til HR partneren, som så stiller det til os igen. Vi svarer til HR partneren - som bringer det 
videre til back office. Endelig kan der komme et svar fra denne retur til HR partneren, som gives videre til os 
på instituttet. PUUH.... Kan I forstå hvorfor vi bruger mange administrative ressourcer? Førhen greb man 
telefonen og ringede direkte til jurist [direkte personreference fjernet], hun fik svar med det samme på 
uddybende spørgsmål, og sagen var ekspederet. Vi må bruge vores sunde fornuft i opbygningen af en 
administrativ struktur. 

For meget konsulentsnak, alt for proces orienteret, for dyre interne kurser 

Andre enheder end HR har brug for kontinuerlig information og kompetenceudvikling indenfor HR-
relaterede emner. Her tænker jeg konkret på Forskning og Talent, som selv varetager de HR-relaterede 
opgaver ift. ph.d.-studerende på AU. FT føler sig ofte hægtet af og mangler øget viden om HR-området 
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generelt. Der er løbende kommet mere fokus på at videndele på tværs af HR og FT, så det går i den rigtige 
retning ift. for 2 år siden. 

Ansættelseskontrakter modtages ofte først efter, at en medarbejder er startet på AU. Der er for lidt fokus 
på kompetenceudvikling på AU af de adm. medarbejdere. HR går egne veje; det ser ud til, at HR ikke følger 
de beslutning, som er taget på f.eks. HSU, eller følger de aftaler, som er indgået mellem ledelsen og 
medarbejderrepræsentanterne. 

Ansøgninger til kompetenceudviklingen bruges der rigtig meget tid på, hvorefter man f.eks. får bevilget 
halvdelen af det beløb man har ansøgt og instituttet så skal give den anden halvdel trods det at instituttet 
allerede i ansøgningen har angivet hvor meget de vil give af medfinansiering. Det der reelt sker er at 
pengene går tilbage i kompetencefonden fordi instituttet ikke vil give mere medfinansiering end det de 
allerede har angivet og alle har spildt deres tid voldsomt, på noget som så bare falder til jorden. Virkelig 
virkelig spild af alles tid. Enten skal kompetencefonden give det beløb der er ansøgt eller give afslag. 

Arbejdsmiljøområdet på AU har været hårdt ramt af mange afskedigelser i forbindelse med B14. Særligt 
området vedrørende fysisk arbejdsmiljø er nødlidende. Hvad vil AU på dette område? 

At skulle skrive ferie per mail til en 3.person uden for egen administrative enhed, er forældet og ineffektivt, 
fx. Ansættelseskontrakter er altid forsinkede og ofte med fejl. 

AU bør gøre en større indsats for at uddanne egne medarbejdere, f.eks. ender mange forskningsledere med 
at få et ledelsesansvar uden at de er klædt på til det. Dem bør man klæde på til deres "nye" arbejde. 

AU HR har det med at introducere besparelser, der efterfølgende koster mange ressourcer i andre dele af 
AU. Som eksempel kan nævnes nedlæggelse af journalen, og indtastning af løn for timelønnede. Der bør 
ses nærmere på denne praksis. AU HR har i back-office en del konsulenter inden for kompetenceudvikling 
og organisationsudvikling. Spørgsmålet er, hvor specialiserede funktioner, der er behov for, og om der ind 
imellem er overkapacitet på disse ? En mulighed kunne være at anvende ekstern konsulenter. Jeg ved, at 
dette er et fyord på AU for tiden, men det er min vurdering, at der er områder, hvor det giver god mening 
at anvende ekstern bistand. 

AUHRA skal gøres tilgængelig for alle medarbejdere (selvbetjening) Vejledninger til nye ferie 

Bedre tilgængelighed ønskes. 

Da videreuddannelse "bare" er suspenderet pga. pengemangle, mener jeg at der ligger en enorm opgave i 
at videreuddanne folk internt 

De bør ikke kaldes for HR (Human Ressource), men snare løn- og personaleadministrationen. En HR-
afdeling bør se medarbejderne som ressourcer i stedet for som en irriterende forstyrrelse, som "hvis de 
ikke kan lide lugten i bageriet bare kan smutte". Derudover fungerer samarbejdet internt i VD-området 
tilsyneladende overhovedet ikke. Medarbejdere inden for et VD-område, bør kunne koordinere internt 
inden de beder om "hjælp"/stiller opgaver til fx dekansekretariaterne. 

De virker ikke som om det er de skarpeste knive i skuffen 

Den eksisterende personalepolitik rummer ingen reelle rettigheder for personalet, som derfor ikke har 
noget fast holdepunkt. Der er for dårlige arbejdsbetingelser for TR repræsentanterne som burde frikøbes til 
deres funktion navnlig i en tid med mange omvæltninger. 

Den måde det fungerer med front og back office er noget rod. Det bør overvejes at ansætte en direktør 
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med ansvar for HR som en del af ledelsen.. 

Der bør gøres op med løn-indplacering udelukkende baseret på uddannelsesniveau. Det bør være 
funktionen, der udløser niveau. 

Der bør mere fokus på de basale ydelser på bekostning af de mere luftige ting. Snittet mellem HR og 
Forskning og talent vedr. personaleadministration for ph.d.er er uhensigtsmæssigt. Der skal mere fokus på 
tværgående ydelser i administrationen, herunder tværgående processer i forbindelse med håndtering af 
såvel lønnede som ulønnede medarbejdere. 

Der bør være mere fokus på at få kerneydelserne til at fungere, så man ikke skal være i tvivl om 
ferieregistrering og om lønnen er korrekt. Der bør være en strategi for, hvordan der forhandles løn med 
nyansatte, som er mere effektiv og gerne direkte. Der bør kunne afvikles lønforhandling væsentligt 
hurtigere, og i uddelegeret form, så lønforhandlingen følger personaleansvaret. 

Der bør være større gennemsigtighed om ansættelsesvilkår og lønforhandlinger. 

Der er alt for mange mennesker ansat, den ene ved ikke hvad den anden laver - håbløst! Deres vokseværk 
de senere år er skræmmende! HR skulle være til for medarbejderne, men i stedet er vi til for at de kan 
eksistere? Skammeligt. Der er alt for mange alvorlige fejl i det skriftlige materiale de sender ud, 
skræmmende. Høringsbrevene var et godt eksempel! De blander sig i ting som de ikke har forstand på, hvor 
det er de faglige organisationer der skal høres, f.eks. omkring arbejde i laboratoriet samt hvilke 
kompetencer folk skal have, det aner de ikke noget om. De forsøger at diktere hvad folk skal have i løn 
m.m., og de forsøger at gå udenom den lokale TR - øv! HR arbejdsmiljø er de eneste der har en funktion der 
giver mening, men her har man skåret i de kompetente folk? Uforståeligt! 

Der er alt for stor forskel på hvor god en muglighed der er at kompetenceudvikle sig på tværs af AU 

Der er blevet skåret alt for meget i støtte til ansættelse og administration af elever og især praktikanter på 
AU. 

Der er brug for mere specialistviden i forhold til ansættelser på eksterne bevillinger 

Der er dårlige administrative systemer : captia og AUHRA er ikke velfungerende HR systemer. Sharepoint-
portaler som videndeling fungerer heller ikke optimalt. Der mangler et samlende værktøj indenfor 
personaleadministration, så der kommer mere helhed og effektive arbejdsgange, med mulighed for øget 
mulighed for tværgående HR - også med institutadgang. Ph.d.-ansatte - journaliseres ikke i captia, men 
ligger i ph.d.-planner, som der er begrænset adgang til. ph.d.-ansættelser bør være HR forankrede. Intern 
kompetenceudviklingsenhed er på sigt konserverende og uhensigtsmæssig løsning. Der er ikke tilstrækkelig 
klarhed over hvilke kompetencer man skal besidde i stillingen. 

Der er for megen rod i forhold til weekend arbejde. Nogle gange udebliver disse udbetalinger i flere 
måneder og der skal bruges en del tid på telefonopkald o. lign. Ligeledes er der ikke styr på refusion fra 
kommunen, når der er en paragraf 56 aftale. Afklaring på disse lægges over på lønmodtager at varetage og 
vende tilbage til HR. Dette burde være deres arbejdsområde. 

Der er ingen muligheder for min gruppe og jeg for at fagligt udvikle sig, eller "stige" i graderne 

Der er meget dårlig sammenhæng - om nogen - mellem AU HR back office og front office på 
ledelses/medarbejder niveau. Mellem kollegerne fungerer det sådan set godt. Der er ikke 
forventningsafstemt internt i AU HR og der er meget lav grad af interesse for og lydhørhed overfor de 
forventninger og behov der er ude i de administrative hovedområder og på institutterne. Hvis man forsøger 
at etablere en dialog, bliver man ofte mødt med et "sådan gør vi ikke i AU HR" - underforstået i back office. 
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Jeg oplever at back office og den centrale ledelse i AU HR lever et afsondret liv fra den del af organisationen 
der er ude i marken i det daglige. Dele af AU HR back office er på ledelsesniveau meget langt væk fra den 
reelle dagligdag og ikke mindst fra fagligheden i front-office. Sidst men ikke mindst trænger organisationen 
til et fagligt løft med fokus på kompetenceudvikling og organisationsudvikling i front, både for egne 
medarbejdere og ikke mindst for institutterne og deres medarbejdere. Drift er det eneste, der er fokus på 
centralt, hvilket betyder, at vi i front er tvunget til ensidigt fokus på driftsopgaven og det koster dyrt, at vi 
ikke støtter vores institutter med en bredere vifte af kompetencer i det daglige arbejde. 

Der er meget lidt hjælp at hente til kompetenceudvikling. Mere hjælp til hvordan man søger penge hos 
kompetencefonden. 

Der er problemer med at kunne levere relevante datamateriale i forbindelse med lønforhandlingerne. Der 
er meget ringe forståelse for at de regler som bliver vedtaget i ABC'en kan håndhæves og derfor er de 
meget vage i formuleringen, hvilket besværliggør regnskabsafdelingen arbejde i forbindelse med 
håndhævelse, samt er det problematisk for medarbejderne at forstå tolkningen af reglerne og derfor bliver 
de så heller ikke overholdt. Der er en meget langsommelig beslutningstagen fra HR's side omkring regler 
som der er behov for i regnskab. Der er en meget lang vej fra et problem som skal afklares til der bliver 
taget en beslutning og det meldes ud til alle medarbejdere på AU. Generelt på AU er der meget langt til 
toppen og ned igen. Vi mangler nogle ledere som tør tage en beslutning på egen hånd og kæmpe for den. 

Der er så mange arbejdsgange som er kritiske og vigtige. Der kunne kigges på optimering og LEAN af det for 
at gøre de mange hænders arbejde bedre. KR og Økonomi er valgt fordi der er mange medarbejdere og 
hurtigt kan være mange penge at spare. 

Der fokuseres udelukkende på leder udvikling - øvrige grupper er ikke eksisterende. 

Der har og er ting som falder mellem to stole da opfølgning på nye eller fratrådte medarbejdere, 
studerende osv. ikke altid er helt klart om hvilke opgaver HR tager sig af og institutterne. 

Der mangler klare regler/politiker for forskellige ting eks. udstyr udleveret til medarbejder(mobil, pc) hvis 
det må bruges privat. Man er nød til at tage stilling for der opstår tvivls spørgsmål og de bliver ikke mindre i 
fremtiden. 

Der mangler sammenhæng i HR og fokus på effektivitet. Der skal gøres op med "vi plejer". Medarbejderne 
skal udfordres på deres rutiner, og der skal sættes fokus på at tingene hænger sammen og er effektive i 
stedet for "plejer". Ledelsen skal være loyale overfor beslutninger. (Institutlederne har svært ved at forstå, 
hvorfor noget kan lade sig gøre på et institut og ikke på deres. Her var det lettere, hvis alle var loyale og tog 
beslutningerne til efterretning). Desuden kunne det være en fordel hvis HR kunne få opbygget en "lytte-
kultur" i stedet for en "forsvar/angrib" kultur. Hvis man kunne forestille sig, at ledelsen begyndte at lytte til 
det der blev sagt, i stedet for hele tiden at stå på spring til at angribe tilbage. Det kunne bestemt gøre noget 
godt for AU. 

Der mangles en kompetence profil for medarbejdere. Det er ikke muligt at få oplyst, hvilke kurser, den 
enkelte medarbejder har gennemført. 

Der skal sikres valide data og gode solide systemer, så institutsekretariaterne ikke fortsat skal validere HRs 
data. Mange opgaver løses fortsat i institutterne. Skabeloner/praktiske vejledninger til understøttelse af 
regler, fx ifm. personalesamtaler (seniorsamtale, sygefraværssamtale, etc.) Klar arbejdsfordeling mellem HR 
og GSST. Meget vigtig at partnermodel er robust. Muligvis behov for flere ressourcer til front-office. 

Der udbydes og indkaldes til interne kurser uden sammenhæng med behovet på institutterne. Kurserne 
kommer ofte ubelejligt i forhold til de mulige kursisters planlægning mht. tid og relevans. 
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Behovsidentifikationen bør vendes om, så den kommer nedefra og ikke oppefra. Det vil gøre kurserne mere 
relevante. Og så skal kvalitetsniveauet være højere. 

Det er en udbredt opfattelse, at AU's HR afdeling er til for ledelsen - ikke for medarbejdere. Denne 
opfattelse er et resultat af forskellige medarbejderes kontakt med HR-afdelingen. I forbindelse med 
ansættelser går der ofte lang tid, inden instituttet bliver informeret (= får ansættelsesbrevet). Da de nye 
medarbejdere skal have en mentor, have en lokal velkomstpakke, nøgler til instituttet, introduktion 
sikkerhed mv. er det vigtigt, at instituttet får hurtig besked, så modtagelsen kan tilrettelægges, FØR den nye 
medarbejder kommer. 

Det er for mange ansatte uklart, hvad back office beskæftiger sig med. Vægtningen af front og back 
forekommer skæv. Vi har behov for flere ressourcer til direkte støtte for institutterne. 
Kompetenceudvikling til menige medarbejdere efterspørges. En del ledelseskurser bør ikke være 
obligatoriske, men tilbydes i forskellige udgaver alt efter folks forudsætninger og behov. Fx vil det være 
meget forskelligt, hvad de kommende afdelingsledere har af kursusbehov, og det vil være spild af 
ressourcer og af deres tid, hvis de skal igennem det samme alle sammen - især hvis det er noget, de 
tidligere har været på kursus i eller har arbejdet med. Der er stort behov for grundlæggende kurser for 
administrative medarbejdere. På institutterne er vi så få tilbage, at sidemandsoplæring ofte ikke er en 
mulighed. Det er uholdbart, at institutterne ikke kan få de relevante adgange til AUHRA, og at vi - selv om vi 
ikke kan få adgang - gang på gang bliver bedt om at levere oplysninger, som vi formoder ville kunne findes i 
AUHRA. Der kan med fordel etableres et langt tættere samarbejde mellem HR og Økonomi. 

Det er ikke altid der er styr på lønreglerne især i forbindelse med elever. 

Det er ikke hensigtsmæssigt at man på Driftsområder uden for Campus er henvist til at bruge HR 
konsulenter der ikke er "dagligt tilgængelig" det giver alt for lang ekspeditionstid" og ofte går man alligevel 
til den "lokale HR" som kender til forholdene. Det er især løn der kan være problemet 

Det er pokkers svært at få nogen form for god kompetence udvikling inden for IT drift.  

Det er uoverskueligt at finde relevante kurser der opgraderer ens faglighed/giver reelt kompetenceløft og 
efterfølgende at få anerkendt kompetencen især hvis en TAP vil gå fra TAP til AC-TAP. Det bør ske 
automatisk når der opnås nye kompetencer! 

Det forlyder hele tiden, DRIFTEN er det vigtigste af alt. Alligevel er systemudviklingen ret nedprioriteret i 
forhold til de daglige brugere. Ledelsens ønsker bliver sat højest, fordi de skal "pleases" først. Trods store 
projekter for flere år siden, hvor brugere blev hørt, troede man at det var nice to have og ikke need to 
have. Derfor er der nu hængepartier, som betyder, at der mange steder føres dobbeltbogholderi 
(ansættelseshistorik, økonomi, funktionstillægsoversigter, løn ark osv.), så man er sikker på at have de 
rigtige data på håndholdte ark, fordi man enten ikke kan få de korrekte data, eller det ikke er muligt i 
systemet/systemerne. Økonomi- og HR-systemet spiller elendigt sammen. 

Det høflige svar er, kompetenceudviklingen halter. 

Det kunne være fint med mere HR støtte til den enkelte medarbejder og mere nærhed. Ligeledes kunne det 
være fint hvis HR kan levere tal og oversigter ifm. Lønforhandling. 

Det kunne være rart hvis der i kompetenceudvalget var en indikation af om der er penge til 
kompetenceudvikling eller ikke. Da man så var fri for at ansøge om penge, hvis der alligevel ikke er nogle til 
rådighed. 

Det sker ofte at en beslutning taget i det lokale SU, bliver overrulet af HR, jeg mener at det er det lokale SU 
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der bestemmer hvordan tingene skal køres i instituttet, og det er der ikke nogen i HR der skal gå ind og om 
beslutte. HR er til for at vejlede, og ikke bestemme!!!!!!! 

Det tager lang tid at få kontrakt efter ansættelse. Og efter sidste lønforhandling gik der 2½ måned før 
resultatet blev meldt ud. Der er utroligt lang sagsbehandlings tid. 

Det tog 3 forsøg før min ansættelseskontrakt var korrekt og det tog meget lang tid før jeg fik den! Ikke 
noget nok 

Det virker ikke til, at der er tradition for god og synlig ledelse eller kompetenceudvikling i 
studieadministrationen på AU. Jeg oplever, at ledelsen på alle niveauer lader enormt meget tilbage at 
ønske både hvad angår kommunikation og konflikthåndtering. Hvad angår kompetenceudvikling, så oplever 
jeg, at ledelsen slet ikke har dette fokus og i øvrigt heller ikke er klædt på til at coache eller vejlede i 
kompetenceudvikling. 

Det virker nogen gange til, at nye tiltag er meget længe om at slå igennem på AU f.eks. samtidighedsferie - 
måske kunne HR være mere proaktive ift. at komme med forslag til forenklinger af adm. arbejdsgange. 
Konkret er fortolkninger af barselsregler meget fleksible, hvilket giver meget arbejde i adm. (men meget 
fleksibilitet for den enkelte medarbejder på barsel). 

Det virker som et meget træt system 

Dette har måske ikke noget med administrationen at gøre, men tilbud om kompetenceudvikling er for få og 
ikke relevante. 

Efteruddannelse og kompetenceudvikling synes lidt en by i Rusland i forhold til andre statslige 
administrationer jeg har arbejdet i/haft kendskab til 

En kvindedomineret organisation, hvor der bruges for mange kræfter på intern uddannelse frem for 
support til AU enheder. 

En masse regler og direktiver, men til hvilken nytte? Mindre djøf og mere hjerne, tak. 

En mere nærværende HR, med mere relevant kompetenceudvikling eller hvor kompetenceudvikling 
tilbydes ved eksterne samarbejdspartnere 

Er der for mange? 

Er forbløffet over hvor mange ressourcer HR bruger på internt navlepilleri. Det virker som om HR ganske 
mangler forståelse for den forretning de skal understøtte. 

Et område der har grænseflader til mange andre VD-områder. Ifm. interne optimeringer har man ikke sikret 
sammenhængen til de øvrige VD-områder. Mere fokus på "kerneforretningen" i stedet for. at udvikle 
koncepter der kan købes ude i byen - eks. MUS-konceptet. Utilstrækkelig sammenhæng mellem BO og FO. 

F.eks. kan man bruge meget tid på at forsøge at sammensætte ansøgning til kompetenceudvikling, få 
bevilling på et mindre beløb end ansøgt så det hele falder til jorden og man ikke har en chance for at få det 
ønskede. Det burde være anderledes og pengene ryger tilbage i puljen og bruges af nogen, som får en 
bedre medfinansiering. Så er det svært at være med! 

Flere HR-opgaver bør lægges direkte på institutterne, herunder særligt HR-partneren. Det forvirrer mange, 
at Front Office ikke opfattes særlig "Front". Fint med god back-officefunktion til rådgivning i specielle sager 
samt håndtering af standard sager. 
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For langt respons tid ved sagsbehandling 

For megen utidig indblanding 

Forretningsgangene omkring ansættelse og fratrædelse af medarbejdere er alt for uklare og komplekse, 
hvilket arbejdet med medarbejderprocesser i SPARTO også viste. Vores nuværende organiseringssystem er 
utidssvarende og en udskiftning med et mere fleksibelt system (APOS2), der kan understøtte behovene på 
universitet i dag, vil være rigtig godt. Sammenhæng i processer og systemer omkring 
personaleadministrationen er i bedste fald usammenhængende og aktørerne der indgår har ofte ikke 
forståelse for, hvad deres handling (eller mangel på samme) har af konsekvenser andre steder i 
organisationen. Vi kunne slippe for mange frustrerede medarbejdere, hvis vi fik styr på dette område. 

FORSTÅELSE FOR KONTEKSTEN: HR-medarbejderne har ikke altid forståelse for den kontekst, deres opgaver 
udføres i, hvilket kan resultere i en fejlagtig udførelse af opgaven. En større viden om og forståelse for 
konteksten og for de personer, der er genstand for opgaven, ville formentlig højne kvaliteten og sænke 
tidsforbruget ved løsning af opgaven. 

Generelle regler, procedurer og vejledning for studentermedhjælpere; Det drejer sig om lønforhold, 
lønkontrakt, arbejdsopgaver, ansvarsområder, klagemuligheder. Alle disse punkter oplever jeg, har været 
mangelfuldt kommunikeret. 

Grundlæggende er der stadig uafklarede snitflader til HR og mangel på samarbejde til øvrige administrative 
områder og institutter. 

Har stadig en barselsorlov til gode hos kommunen: HR har glemt at få refunderet pengene, da jeg tog den. 
Kompetenceudvikling, det kunne jeg godt tænke mig... Hvordan kan man få det? 

Har svært ved at se hvordan HR yder indflydelse på min dagligdag. 

HR Snitflader mellem HR og Økonomi kan effektiviseres ved at kikke på skift i procesafviklingen og 
minimering af disse. 

 

When I first started at AU, I had absolutely no orientation whatsoever, from either my department nor 
from HR at a central level. I am an international employee and there were many basic features of working 
at AU (how the university is structured, how my department is structured, the particular benefits offered to 
AU employees) and in Denmark generally (feriepenge, flextid, pensions) with which I was unfamiliar, and 
that I have had to learn on my own along the way. It seems to me that every incoming employee should sit 
down with HR for a brief orientation and Q&A session in their first week (they started doing the big 
international employee welcome sessions after I started, and my impression is that those are far too 
general to be of much help anyway). My department should have done something similar as well: sit down 
with me and explain who does what, how the department is structured, etc. (This is the only complaint I 
have ever had about my department). 

 

 

Studerende 
[Uddannelse nævnt ved navn]:  
Her kan man ofte få fornemmelsen af at underviserne som har været der længst bliver koordinatorer for 
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fagene - selvom de ingen evner har for det 
 
Kompetenceudvikling:  
- Giv underviserne på [uddannelse nævnt ved navn] et kursus i hvordan de kan lave evalueringer 
elektronisk (der bliver ikke kigget på det når vi skriver det i hånden) 
- Pædagogisk kursus til underviserne (især i forhold til at forberede os studerende til eksamen - det er der 
stort set ikke noget af i de større fag) 
 
Administration:  
- Generelt fokus på at give mere feedback (flere ressourcer til det) 
- Overholdelse af tidsfrister fra instituttets side! 

Administrations kontoret på [institut nævnt ved navn] har brug for seriøs træning og udvekling mht. til 
offline og online administration 

Alt for ofte bliver undervisning, information og koordinering forringet af, at medarbejdere ikke 
samarbejder. 

AU drives i for høj grad som en privat virksomhed 

Besparelser gør altid (i min optik) HR et særlig vigtigt område at prioritere 

Del AU op i dem der forsker, dem der underviser og dem der gør begge dele - spar de studerende for de 
folk der "dræber" lysten, emnet, og undervisningen for de studerende fordi de ikke kan finde ud af at 
formidle deres fag til andre. 
 
Stop topstyringen af administrationen og drop "det skal være lige uretfærdigt for alle" mentaliteten - AU 
skal handle om viden og etableringen af den næste generation af tænkere - ikke regler og paragraffer. 
Da [uddannelse nævnt ved navn] havde en selvstændig administration virkede det forbløffende godt, og 
administrationen havde en "hvordan kan det lade sig gøre" mentalitet i stedet for at kaste så mange 
forhindringer i hovedet på folk som muligt - bl.a. pga. af klager fra andre institutter hvor de tolkede 
reglerne *meget* strengere har man i dag topstyret administrationen så det er lige uretfærdigt for alle, i 
stedet for at finde ud af hvad der virkede på de studier med god administration og så sprede det til de 
andre. 

der er alt for få undervisningstimer på [hovedområde nævnt ved navn]. 

Der er bare alt for mange folk ansat som bare flytter rundt på alle de papirer, vi skal udfylde for at få lov til 
at studere.  
 
Få opbygget et stabilt IT-system, som kan holde styr på hvem, der tager hvilke fag og eksamener, og send 
halvdelen af administrationen hjem. 

Der er for mig at se sket en dybt problematisk overprioritering af administrationen på bekostning af de 
mere fagnære områder. At man takket være det, mange vil kalde uansvarlig økonomisk styring, har måttet 
foretage store besparelser, er én ting, men at det er forskning og uddannelse, der har måttet bære disse 
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nedskæringer, mens administrationen selv er gået så godt som fri, er for mig at se udtryk for en syg kultur, 
hvor dem, der bestemmer, ikke har tillid til de kernemedarbejdere, der i sidste ende skal sikre, at 
universitetet fortsat fungerer som en dannende samfundsinstitution, og i stedet akkumulerer de høje 
lønninger hos sig selv.  Jeg anerkender fuldstændig, at administration er medvirkende til, at andre områder 
glider, men tingene må gå hånd i hånd. At jeg så muligvis tager fejl i flere af mine opfattelser, fordi jeg blot 
har en lægmands indsigt i tingene, gør det ikke mindre problematisk, at så mange studerende sidder tilbage 
med en dårlig smag i munden. 

Der er generelt lav tilfredshed blandt de ansatte og det påvirker deres engagement. Arbejdsmiljøet skal 
forbedres for at vi studerende kan få ordentlig og kompetent behandling fra de ansatte. 

Der er noget galt på en arbejdsplads når hverken professorer eller studiecentrets ansatte ved hvor man skal 
henvende sig med et simpelt spørgsmål om eksamen! 

Der er nogle undervisere på AU, der burde have et kursus i kommunikation. Når man går på et studie, der i 
så høj grad beskæftiger sig med kommunikation, er det simpelthen ikke i orden, at der er nogle der ikke kan 
kommunikere deres forskning videre til de studerende. Desuden føles det også nogle gange som et 
lærer/elev forhold, hvor "læreren" ikke behøver svare på "elevens" emails - den umyndiggørelse i vores 
alder og på vores uddannelsestrin er ikke OK 

Der er nogle undervisere som godt kunne trænge til et løft i deres kompetenceudvikling. Især i at undervise 
på engelsk og generelle undervisnings tekniker. 

Der er simpelthen alt for mange inkompetente mennesker ansat på AU. Specielt ift. underviserer. Det er 
"overraskende" at få en god underviser, grundet det kun er 1 ud af 6, der faktisk kan lære fra sig. 

Der kan godt gøres mere ud af at opkvalificere undervisere. Derudover synes jeg vi oplever manglende 
forståelse for, at der findes ret få undervisere på vores studie, og at det tager tid at de også skal lave 
administration. 

Der synes at være store problemer med at få ting til at ske pga. for lidt administrerende personale i 
[hovedområde nævnt ved navn]. 

Der var meget lidt styr på det, da jeg var underviser ved [institut nævnt ved navn]. Af samme grund, vil jeg 
ikke være det fremadrettet. 

Desuden satte jeg kryds ved "økonomi" og mener, at disse to i kombination trænger til et eftersyn. Jeg 
husker en af mine professorer nævne i sin forelæsning, at der var ansat "et hav af HR-folk, som ingen vidste 
hvor var, og hvor mange penge der gik til det". Desuden er det deprimerende læsning at opdage, at de 
højest lønnede på AU er administrative stillinger, når der er et akut behov for mere undervisning (udover 
den mængde af selvstudie der allerede bliver gjort!). Hvis ikke de studerende var der, var der ingen 
universitet. 

Det er et fundamentalt problem for universiteter verden over, at man ansætter dygtige forskere, ikke 
dygtige formidlere. Det er en bonus når de kan formidle, men der findes professorer/lektorer der ikke 
burde undervise, grundet manglende pædagogiske egenskaber og/eller administrative færdigheder. Der er 
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for mange sjuskemikler der ikke informerer kursusdeltagere rettidigt. Der er for mange undervisere der ikke 
formår at formidle undervisningsmateriale på konstruktiv vis. 

Det er ganske besværligt at finde frem til hvilken personale gruppe man skal snakke med 

Det er kommet mig for øre, at forskerne bruger uhensigtsmæssig meget tid på administration. 
Dertil kommer at undervisere gerne måtte kompetenceudvikles lidt. Der er meget få krav til 
undervisningen, så kvaliteten er meget svingende. 

Det kan mærkes at de mangler mennesker. Der er jo vildt dårlig planlægning oppefra 

Det lykkedes AUs administration, at smide ikke en men to ansættelses kontrakter væk for mig, det 
resulterede i en ventetid på næste tre måneder før første lønseddel, det er under AL form for kritik! 

Det må ikke være tilfældet at medarbejdere bliver parkeret i et hjørne af administrationen fordi de magter 
opgaven med at undervise. 

Det virker absurd, at der spares på ansatte forskere/undervisere, når der efterhånden er en hel hær af 
administrative arbejdere. Især når administrationen fungerer så elendigt, som den ofte gør 

Det virker simpelthen som om, at der er så vanvittigt mange hyggestillinger når man har sin daglige gang på 
[sted nævnt ved navn].  

Det virker som om, man sidder fast i gamle mønstre, og ikke ønsker at udvikle sig, selvom dette vil være til 
gavn for de studerende 

Dette vedgår nok også igen DFU og den administrative magtforskydning der er sket fra de enkelte 
institutter til en mere enstrenget, centraliseret personalepolitik . 

Efteruddannelse af studenterundervisere og lektorer virker fuldstændigt underprioriteret. Der tages kun 
initiativ fra underviserne selv - ikke fra universitetet. Desuden virker det til, set ud fra 
undervisningskvaliteten, at man er fuldstændig ligeglad med formidling fra universitetets side. 

Enkelte undervisere har alt for høje tanker om sig selv, og derunder virker det som om at til f.eks. eksamen 
at det er vigtigere at benytte denne undervisers egene modeller, frem for veldokumenteret 
forskning/litteratur. 

Enkelte undervisere på [institut nævnt ved navn] er fanget i en tidslomme, idet de har undervist i +30 år 
uden at tilegne sig særlig meget ny viden. Derved bliver man af og til undervist efter gammelt materiale 
indenfor [emner] som er i hastig udvikling, hvilket gør at man som færdiguddannet er håbløst bagefter 
branchens standarder. 

Er selv tidligere medarbejder i [vicedirektørområde nævnt ved navn] på AU og det er min klare opfattelse at 
der rundt omkring sidder folk, som ikke kan klare deres daglige arbejdsopgaver på grund af manglende 
kompetencer og uddannelse inden for området. Kurser m.v. Har der ikke været råd til efter den 
administrative forandringsproces og det har betydet et kæmpe sjusk med AU's ressourcer - dels i 
[vicedirektørområde nævnt ved navn] men også generelt. Havde man medarbejdere som var uddannet og 
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kompetente inden for det område, som de blev placeret ved, er jeg sikker på at man ville bruge 
ressourcerne meget mere fornuftigt. 

For mange ansatte. Mellemledere er roden til alt ondt - giv folk mulighed for at træffe en beslutning. P.t. 
sendes den videre og før den når en der kan tage en beslutning, så er sagen henlagt eller glemt 

Forelæserne skal blive meget dygtigere til at undervise. Der er langt i mellem de gode forelæsere. 

FÅ FINGEREN UD! 

Få styr på jeres berøringspunkter. 

Har hørt rygter om, at [navn] og [navn] flytter til [andet universitet i Danmark]. Dette er et kæmpe tab for 
[institut nævnt ved navn], hvorved jeg tror uddannelsen image ud af til vil svækkes over tid. Når flere af de 
dygtige og respektere professorer forlader Aarhus Universitet. Her skal der lyttes langt mere til de dygtige 
og bærende professorer, således de studerende stadig har professorer de bliver inspireret af, samt føler sig 
ydmyget over at kunne tilgå. 

Her burde der kunne spares en hel del. 

Hierarkiet på AU er bygget således at hvis en person (f. eks. en Studieleder) har taget en beslutning, så er 
der ingen andre at gå til hvis man leder efter at få den omstødt. Klager bliver primært ignoreret fordi at give 
ret i en klage vil betyde at AU som helhed har begået en fejl, og det vil ingen stå ved.  
 
Kompetenceudvikling er vigtigt således forkerte beslutninger ikke kan blive ignoreret af andre organer 
indenfor AU, og personaleadministrationen skal have et incitament til at tage klager seriøst. 

Hvis den skal være der, er det vigtigt, at den bliver brugt konstruktivt. 
 
Jeg har førhen været i en organisation, hvor HR funktionen blev nedlagt. I starten var man imod, men efter 
noget tid vænnede medarbejderne sig til det. HR funktionen blev især pålagt de enkelte ledere på de 
enkelte afdelinger. 
 
Således har man ikke så mange forskellige led. 

Hvorfor bruges der så mange penge på administrativt personale, når indtjeningen ligger i uddannelse af 
elever? Det kan vel ikke passe at en masse funktioner ikke kan automatiseres/varetages af eleverne selv? 
Flere midler til de uddannelser som giver værdi for samfundet! 

I bør ikke på om underviserne rent faktisk er i stand til at ikke undervise (for det er nok ikke standarten), 
men at give forelæsninger. Kvaliteten er alt for svingende og af og til er det dybt kritisabelt det vi bliver 
præsenteret for. Der bør indgå et kursus i basale undervisningsteknikker før de slippes løs foran 100 
håbefulde studerende. 

I forbindelse med fyringsrunden, hvor tillidsrepræsentanterne ikke fik navnene på de personer, det 
indebar, hvorfor de ikke kunne hjælpe og vejlede dem - det holder bare ikke! 
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I og med Aarhus Universitet nu synes det skal være så moderne, at alt skal foregå på engelsk, så finder jeg 
det mangelfuldt, at forelæseren knap nok kan udtale sig på engelsk. Derfor mener jeg, at personalets 
sproglige kompetencer burde forbedres. Det nytter heller ikke noget, at elever, der går på til engelske 
eksaminer, ikke bliver spurgt godt nok ned i pensum, fordi læreren ikke kan formulerer sig, hvorimod 
elever, der går til eksaminer på dansk, bliver stillet mere dybdegående spørgsmål, eftersom læreren bedre 
kan formulerer sig. 

I uddanner os til at være gode til kommunikation, effektivisering, HR, økonomi osv., men det er som om at 
så snart man bliver ansat på AU, så ryger man ind i en organisation der fratager de ansatte alle 
kompetencer eller muligheder for at udnytte de lærte kompetencer. hvordan kan et universitet der 
uddanner kommunikations folk til erhvervslivet, have SÅ elendig intern og ekstern kommunikation. hvordan 
kan man have en administration der sejler og begår så mange fejl, som aldrig bliver rapporteret fordi de 
studerende går ned i kampen. Jeg kunne på stående fod nævne 10-15 så groteske eksempler på fejl-
vejledning / fejl behandling af sager for studerende der har fået store konsekvenser for dem, hvor de 
studerende intet har kunne stille op, som hver i sær kunne lave en forside på Stiften. 

Ifm. nedskæringer af ansatte, har jeg hørt om flere fyringssager, som burde kigges efter i sømmene. 

Især det administrative personale har ofte virket til ikke at være helt klar over hvad der foregår andre 
steder i bygningerne eller andre administrationer, og skaber konflikt når to forskellige personer fra det 
administrative personale giver helt modsatrettede informationer. Dette hænder ofte 

Jeg er holdt op med at henvende mig til studieadministrationen fordi jeg sjældent har fået hjælp. 
Fair nok. De kan ikke svare på alt, men når standardsvaret bliver "ved ikke´" uden andre forslag til hvor man 
kan henvende sig så stopper man... 

Jeg har en fornemmelse af at dette område bliver større og større og koster Aarhus Universitet flere og 
flere penge, som kunne have blevet brugt på uddannelse og forskning. 

Jeg har en teori om, at der er mange administrativt ansatte ved AU, som kunne skæres væk (= 
pengebesparelse!)hvis man strukturerede undervisnings- og eksamensplanlægningen mere som man for 
eksempel gør på KU. Her ved man når studieåret starter hvilke fag der bliver udbudt det næste år, samt 
hvornår undervisningen kommer til at ligge, og vigtigst af alt hvornår eksamen med MEGET stor 
sandsynlighed vil finde sted. Jeg har fuld forståelse for, at det kan være meget krævende at sætte dette i et 
sådan system samt at det kan være krævende at opdaterer systemet før der er tilmelding til fag og 
eksaminer men jeg er overbevist om, at et sådan system ville gøre det meget mere overskueligt for de 
studerende hvordan den næste periode i deres studietid vil være skruet sammen. Den største stressfaktor 
ved at læse på AU har for mig (igennem de sidste 4 år) været ikke at kunne planlægge sin fritid, da man 
flere gange om året (=8) ikke ved hvordan enten ens skema kommer til at se ud før ugen lige op til 
studiestart, eller hvornår man har eksaminer og om man er i den situation at man rent faktisk får mulighed 
for at have nogle enkelte dage efter eksaminerne hvor man har FRI inden næste undervisningsperiode 
begynder.  
Altså: Meld ud når et fag udbydes hvornår der er eksamen og (hvis på nogen måde muligt) hvordan 
skemaet ser du for det enkelte fag. Så kan de studerende selv være opmærksomme på om der kan opstå 
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overlap, samt vælge fag efter at eksaminerne ikke overlapper. Om ikke andet ved de at de får overlappende 
timer, samt tætliggende eksaminer. 

Jeg har flere gange søgt job som studenterunderviser på AU, og er ofte ude for at få svar op til tre måneder 
efter at min ansøgning blev sendt - hvis jeg da overhovedet får svar. Når jeg svarer, at jeg synes det er spild 
af ressourcer at skrive til mig i december at man valgte ikke at ansætte mig i september, bliver jeg mødt 
med "Jamen vi følge jo bare vores retningslinjer." Flere funktioner opfører sig som ansvarsløse, 
apologetiske får, der ikke kan træffe en fornuftig beslutning uden at have en retningslinje for det. Konkret 
ændringsforslag: Fjern de rigide retningslinjer, og gør det til et krav at man kan tænke selv for at blive ansat 
på AU. 

Jeg har i flere omgange været ansat som instruktor i forskellige fag. Det har ikke altid været lige let at få 
ansættelseskontrakter inden ansættelsen starter og at få udbetalt løn til tiden. 
Det værste eksempel var dog da jeg sidste år skulle ansættes som instruktor på [fag nævnt ved navn]. Det 
tog flere måneders kamp og længere kontakt med fagforeninger, at blive ansat korrekt. Det overraskede 
mig meget, at dem der stod for ansættelserne ikke havde kendskab til overenskomsterne på området og at 
de efterfølgende havde store vanskeligheder med at finde ud af hvem der skulle udbetale vores løn. Men 
det er vel det der er konsekvensen når man sættes videnskabeligt personale til at varetage HR-arbejde. Så 
mit forslag er at man fritager lektorer andet videnskabeligt personale fra den slags opgaver. 

Jeg har oplevet adskillige ansatte (både undervisere og andre) der ikke i tilstrækkelig grad mestrer at 
udnytte de tilgængelige IT resurser i deres arbejde. 

Jeg har været ansat som Instruktor på Aarhus universitet, og oplevede at gå i 3 måneder uden at få 
udbetalt løn, alt imens jeg havde en korrespondance med personalet. 
 
Samme historie har jeg hørt fra mange andre Instruktorer, og ved at det stadig finder sted. Dette er i 
bogstavliste forstand noget svineri, især fordi i ansætter studerende som ofte er økonomisk afhængig af 
den løn de tjener. 
 
Derudover oplever jeg at Instruktorerne ikke bliver anset som "rigtige medarbejder" i systemet. F.eks. får 
de ingen invitation til nogen julefrokost eller andre personale aktiviteter, og de har også andre 
lønningsdatoer end det gængse personale. Systemet behandler generelt instruktorerne på en sådan måde, 
at de bliver skræmt væk, og ofte genovervejer om en karriere ved AU er noget for dem. 
 
Dette er en skam da instruktorer/hjælpeundervisere jo netop er ressourcestærke studerende, der 
sandsynligvis har god mulighed for at gøre karriere inden for universitetet. 

Jeg mener man bør satse mere på at efteruddanne undervisere så de får reelle undervisningskompetencer. 
Min oplevelse af undervisningen på AU er at kvaliteten er UTROLIG lav over hele linjen, og at det kun er 
enkelte meget engagerede undervisere der gør noget ud af det. 

Jeg mener, de burde være bedre til at formidle de ændringer det sker. 

Jeg synes at den seneste fyringsrunde blev håndteret meget uelegant! 
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Jeg synes det burde blive nemmere at slå medarbejdere op på AU’s hjemmeside.  
Derudover kunne det også være godt med lidt mere styr på ansættelser på au. 

Jeg synes man bør kigge på den ånd der hersker blandt medarbejderne i disse afdelinger. Som studerende 
på [sted nævnt ved navn], mærker man klart hvorledes der bliver set ned på en. Man føler næsten at man 
allerhelst burde smutte fra stedet og give dem arbejdsro. Der er nogen der nok bør fortælle dem, at 
universitetet primært lever (videre) på grund af de studerende og at de administrative medarbejdere 
næppe vil have et job i fremtiden, hvis vi ikke længere er til stede. 

Jeg synes, det er en ret sløv indstilling til undervisningen og studiet som uddannelsesinstitution. Der bør 
strammes op på formidlingskompetencerne og relationskompetencer for undervisere. Det ses meget ofte, 
at undervisere kommer for sent, eller at de læser op af et manuskript/powerpoint show, så man lige så 
godt bare kunne læse selv. Jeg mener ikke, at løsningen er mindre undervisning, hvor man  læser selv i 
stedet, men at formidlingsevnerne skal udvikles. 

Kerneproblemet ligger i at infoen er decentraliseret, hvilket reflekteres overalt. 

Man bør lære at administrere løn til ansatte bedre. Har gået 2 mdr. uden løn, da ingen magtede at udbetale 
min løn. Frygter bestemt at det samme vil gentage sig i år 

Mange TAP'er er stressede, trætte og udkørte. Det er ikke en holdbar situation på nogen arbejdsplads, 
heller ikke AU. Det er synd og skam, for de var søde og overskudsagtige før FUP 

Mange undervisere kunne have gavn af kurser i pædagogik og didaktik for at blive bedre til at engagere og 
inkludere de studerende mere i undervisningen. 
 
Derudover er det ikke altid man får indblik i den nyeste forskning, og selvom det er naturligt med et lag, kan 
man betvivle relevansen af lærerbøger fra 80'erne (selvom de er i en opdateret udgave). Det kræver mange 
ressourcer at ændre slides og fagbeskrivelser, men i så fald må man overveje om de ressourcer skal tilføres 
ovenfra. F.eks. lærer vi på [uddannelse nævnt ved navn] ikke meget om [to emner] 

Mange undervisere kunne have godt af lige at lære noget om formidling og pædagogik. 

Mange undervisere mangler kompetencer, her især engelske kompetencer!! 

Med personaleadministration mener jeg underviserne på studiet. Jeg synes, at alle underviserne skal 
bedømmes på deres pædagogiske og kommunikative evner, før de ansættes. I løbet af min studietid har jeg 
mødt for mange, som ikke har de nødvendige kompetencer for at undervise. Dette vil i sidste ende 
resultere i, at de studerende ikke dukker op, fx fordi underviseren er helt uforståelig.  
De studerende er her for at lære noget, og underviserne for at lære fra sig. Administrationen skal forholde 
sig mere kritisk til, hvem de ansætter og de skal lytte til os studerende, hvis vi har ris (eller ros) om en 
underviser. 

Mere faste personaleposter, hvor studerende ved hvem man skal snakke med vedrørende diverse 
dispensationer mm. 
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Min personlige oplevelse med kandidatniveauet på AU er, at det er alt for lavt. Pensum er ikke særlig 
udfordrende, og underviserne formår ikke at tage det skridtet ud over lærerbøgerne, hvilket jeg ellers 
havde forventet. 

Mit primære studie er [uddannelse nævnt ved navn]. Her fungerer alt godt, og der er dygtige lydhøre 
synlige undervisere. 
Mit tilvalg, [uddannelse nævnt ved navn] som jeg her skriver om er jeg en del mere negativ overfor.  
Der er mange undervisere der er upædagogiske - efteruddannelse ville være en god idé. Eller bare et enkelt 
kursus! 
Desuden er der ikke lydhørhed overfor vores forslag til ændringer. Sidste semester søgte vi ind på en 
studieordning som de havde ændret da vi startede så en skriftlig eksamen var skiftet ud med en mundtlig 
gruppe eksamen. (det virkede som om det var for at spare penge). Desuden er der mundtlige eksamener på 
[uddannelse nævnt ved navn] i fag som vi kun har forelæsninger i. Der burde også være holdundervisning! 
Som minimum instruktor undervisning. Vi var mange der foreslog at flytte instruktor undervisning fra et fag 
(med aktiv deltagelseseksamen) til den mundtlige eksamensfag [fag nævnt ved navn] men der bliver ikke 
lyttet og det ser ud til at der aldrig er sket ændringer! 

Måske man skulle ansætte kontoruddannet personale til at udføre kontorarbejde, i stedet for at hyre 
akademisk uddannet personale til kontorarbejdet. Eller i det mindste efteruddanne AC'erne i 
kontorarbejde. 

nogle af underviserne bør blive bedre til at formidle stoffet, og til at komme til tiden, og ikke melde syg 
konstant 

Når man spørger nogen om noget, så ved de ikke noget om det, og de ved ikke hvor man kan henvende sig 
- seriøst?  
Kender de overhovedet hinanden?  
 
Organisationen lugter langt væk af noget der har brug for afklaring og kendskab til hinanden og sig selv. 
Hvis de gjorde det, så ville det være nemmere at overskue at skulle derover 

Når så stor en del af personalet er stresset (jf. APV undersøgelsen), burde man overveje hvordan 
personaleadministrationen foregår. 

Ofte kan man henvende sig til AU's personale uden at få svar på det, som man kan efter. 

Ofte virker personalet ikke interesseret i problemet man fremlægger. Der holdes ofte kaffepauser, og 
produktiviteten er ikke voldsom høj i forhold til hvor mange personer man ser på de forskellige kontorer! 

Opkvalificering af undervisere kunne med fordel forbedres, således at undervisningskompetencer hele 
tiden opdateres. Der er stor variation imellem undervisernes kvalitet. 

Personalet er virkelig søde og venlige, men TOTALT inkompetente vedr. de spørgsmål som jeg stiller som 
studerende. Det er ikke fordi de er "dumme", men simpelthen fordi de ikke er orienterede om de 
muligheder/forandring mm. som sker. Det stiller personalet i en rigtig træls situation, da jeg som 
studerende retter mine frustrationer mod dem - og det er jo ikke deres skyld, at AU ikke fungerer!! 
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Professorernes evner til at undervise er ikke altid fyldestgørende. 

Projekt grupper i år har skulle bruge nogle timer på coaching.  Ideen er rigtig god og det har også være fint 
for mig selv, men utrolige mange på mit studie har haft problemer med aftaler der ikke er blevet holdt fra 
coachens side, og generelt ret rodet med informationerne. 

På [uddannelse nævnt ved navn] underviser en forelæser med navn [navn på underviser]. [Underviser] 
burde aldrig nogensinde blive sat i en position hvor [underviser] har magt over andre mennesker. 
[Underviser] bruger sin egen lærebog i undervisningen, den bog er ubrugelig. [Underviser] har lavet 
eksamensopgaver som er teoretisk fejl, og konfronteret med dette antyder [underviser] at alle de 
studerende og deres forældre er for dumme til at forstå at [undervisers] måde er den rigtige. [Underviser] 
bliver beskrevet, af sine kollegaer, som narcissistisk og som en psykopat. [Underviser] må væk! 

På grund af de dårlige oplevelser jeg har haft med informationsniveauet på AU, tænker jeg at det kunne 
være en idé at hjælpe personalet til at blive bedre til at møde den studerende der kommer og har brug for 
hjælp på en positiv måde. Dette både i forhold til hvordan man bedst rådgiver f.eks. hos studievejledere 
som selv er studerende (måske en idé med mere specifikt uddannede studievejledere), men også en bedre 
viden hos de enkelte instanser om hvor den studerende kan få hjælp til hvad. 

Sammensætningen mellem antallet af ph.d.'ere og lektorer er ikke super på mit studie, hvor vi har [antal] 
ph.d.-studerende ud af [antal] ansatte. 
 
flere VIP'ere er mindre modtagelige overfor feedback når det kommer til deres undervisningskompetencer. 
 
Ligeledes kan man overveje om nogle studier tilbyder for lidt undervisning til deres studerende, i forhold til 
hvor mange VIP'ere der er ansat – [Uddannelse nævnt ved navn] kunne måske godt levere lidt flere 
undervisningstimer for deres penge, sammenlignet med mit eget studie, som er et af de [hovedområde 
nævnt ved navn] studier med allerflest undervisningstimer (vel at mærker VIP-timer og ikke blot 
instruktorer). 

Sekretærer kan ikke finde ud af kommunikation. Den mangler også ofte (f.eks. fejl i fag tilmelding systemer 
osv. bliver ikke kommunikeret ud (det skal vi selv opdage) og alt kommunikation bliver MEGET dårlig 
formidlet. 
 
Derudover oplever vi ofte overlap af fag. 
 
f.eks. sidste år havde jeg kun 2 fag (et 20 og et 10 ects fag) begge af 3 timer om ugen hver. På trods af at jeg 
kun havde disse to fag, lagde de fagene oven i hinanden i ca. 30% af tiden. Det betød at altså at jeg mistede 
30% af alt undervisning i et fag! Set i lyset af at jeg i forvejen kun har 6 timers undervisning om ugen er det 
altså rigtig meget!  
 
Da jeg kontaktede dem om det, skrev de tilbage at jeg så skulle huske at udfylde, og sende en 
dispensationsansøgning om at få lov til ikke at komme på skærpede vilkår i eksamen pga. for meget 
udebleven undervisning. Ih tak, super service, at jeg skal sende ansøgning ang. at i ikke vil straffe mig for 
jeres egne logistik fejl. 
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Sekretærerne og studieadministrationen render alt hvad remmer og tøj kan holde, men kan stadig ikke nå 
alle deres opgaver - jeg har en idé om, at siden der bruges så mange penge på administration, så må der et 
eller andet sted være personale i overflod. 

Studiecenter [hovedområde nævnt ved navn]' administration har jeg oplevet flere gange, at de direkte 
modarbejder de studerende frem for at hjælpe. Det er til grin. Man bliver talt ned til, man bliver lagt 
nederst i bunken og jeg vil gøre så meget jeg kan for, at jeg ikke skal kontakte dem igen. 

Studiesekretærer der ikke kan lide de studerende skulle måske have et andet job, administreres væk fra 
skranken og give os hjælpsomme, glade og kompetente ansatte i stedet. 

Studievejledningen er ubrugelig så længe den drives af studerende 

Undervis underviserne i pædagogik. Bare fordi man har viden er det ikke det samme som man kan formidle 
viden. 

Undervis vores undervisere i hvordan man underviser, det er de meget dårlige til. 

Undervisere der simpelthen ikke kan tale engelsk bliver tvunget til at undervise på engelsk. Det er 
ubrugeligt for både udvekslingsstuderende og danske studerende, samt det er pinligt og uværdigt at tvinge 
en undervisere til dette. 

Undervisernes pædagogiske kompetencer er forældede. Standard forelæsningsform, som tilfældet er nu, er 
alt for gammeldags og kedelig 

Ved nogle af professorerne virker det som om de ikke har nogen interesse i at undervise, men at de gør det 
for at få lov til at forske... Det ville måske være rart hvis man kunne forklare dem det magiske ved 
undervisning (: 

Vejlederne har for stor arbejdsbyrde hvilket resulterer i at 
1) det er svært at lave en aftale med sin vejleder 
2) der går meget lang tid før man får bedømt sine opgaver 
3) feedback fra vejlederne er mangelfuld 

Vi har svært ved at forstå hvordan medarbejdere som der gentagende gange er blevet klaget over, kan blive 
ved med at være ansat på AU.  
Lederne på de forskellige [uddannelse nævnt ved navn] virker enden uinteresseret eller direkte ligeglade 
med de studerende. Når der stilles spørgsmål til dem, bliver man ofte fejet af bordet med et flappet svar, 
eller svaret udebliver simpelthen.  
Jeg kontakter simpelthen ikke lederen af uddannelsen da jeg ved at svaret jeg får ikke kan bruges. Der imod 
kontakter jeg studieservice som vil sende mig videre til lederen. Når man forklarer sin situation så nikker de 
forstående og tager hånd om ens problemet. Ros til studieservice på [institut nævnt ved navn]  

Vi mister på mit institut [institut nævnt ved navn] dygtige forelæsere til specielt CBS, hvilket gør, at jeg 
forestiller mig, at personaleadministrationen og kompetenceudviklingen bør kigges i sømmende. Hvad er 
det der gør, at vi ikke kan holde på de gode forelæsere? Hvorfor søger de væk? 



 208 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Vi oplever alt for meget holdundervisning på [uddannelse nævnt ved navn] af inkompetente og 
uengagerede ph.d. studerende eller andre forskere. 

Visse ansatte har i flere år været genstand for utallige klager fra de studerende, der føler sig ekstremt 
dårligt behandlet af visse individer. Alligevel lader denne feedback ikke til at have de mindste 
konsekvenser. 

økonomien må være i orden, så sørg for at de der at de ansatte der er på Universitet har de kompetencer 
og er mobile på sin arbejdsplads. 

År efter år har vi på [uddannelse nævnt ved navn] oplevet problemer med at få vores eksamensdatoer, 
fordi eksamenskontoret har været overbelastet. Det er virkelig et problem, at man ikke ved sådan noget før 
3 dage før, man skal op 

 

I am not completely satisfied by the organization of my course of studies. Sometimes people don't know to 
whom to address me and people I have been addressed to could not answer my questions concerning the 
study programme and other connected issues. 

I feel like the people at my department, who should help me in the choices I have to make study-wise, have 
absolutely no idea as to what my programme actually entails, nor as to what the official requirements are. 
Multiple times, we have gotten unclear messages about getting prior approval for instance, or the official 
requirements for an internship. Different people tell us different things, which sometimes ends up in a lot 
of stressful calling and visits to the study centre. 

I take competence development as the development of student's competences, if not ignore this: any sort 
of competence development occurs on the Business Academy. [Specific type of] students are completely 
ignored, and besides, every course/department [departments mentioned] are islands that do not 
communicate or interact AT ALL. 

I understand that your goal is to be a mass-university... but that REALLY means that it's hard for the 
administrative personnel to actually know the PEOPLE that they're working with, and not just the numbers 
and dates on a screen. Your administrative staff could furthermore really use a crash-course in common 
courtesy and politeness: when one has a question of any kind and approaches the administration, the 
feeling one gets is that of being in the way. 

It is tough to find any contact details to people responsible for certain things. Sometimes, when I make a 
mistake and contact somebody else, I do not even receive a message stating that it's the wrong person, 
that maybe instead I should contact... 

It seems that there is almost no difference in writing or complain about study/lecture/teacher as a student 
will be pushed down any way without any further explanations. 

My main issue in this regard is with the counseling and administrative staff. In a time when reassurance and 
help was the most needed, with all the changes happening within AU, I didn't feel like the personnel was 
well trained to handle the ensuing problems. At the counseling and administration offices the personnel 
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seemed incapable of answering clearly, offer useful guidance, and most of all taking a decision or taking 
responsibility. My conclusion was that they probably were just as lost as I was but it just seems they could 
have been trained a little better to handle the storm ahead of them. 

One time they told me that they didn't care about my problems because we are so many. I am a customer 
not an asset. Sometimes you forget it.  

Some of the teachers that are put to teach master level courses seem less competent than some of my 
pears. This should not be visible during studies. As well as to some courses there has been troubles even 
finding adequate teachers. 

The administration is very confusing and not too helping of students. 

there's a disconnect between good researchers and good teachers.  
you can't have both. 

we are unable to take courses outside of our study programme. For my 2 electives in the third semester we 
only had 3 possible choices, which is extremely limited. If we wanted to have other electives from other 
departments it was very difficult to get in 
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Økonomi 

Videnskabeligt personale 

(Det er muligvis en forkert rubrik, men jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal skrive det). I en tid, hvor der skal 
spares, og hvor vi på mit eget institut har været nødt til at spare på områder, der entydigt er "need-to-
have", har vi ingen indflydelse på at kunne foretage besparelser på udgifterne til centraladministrationen. 
For mig at se er der behov for at få beslutningskompetence omkring økonomien tilbage til fakulteterne og 
institutterne. Man får lyst til at spørge: "Hvem er til for hvem?" Er forskerne til for administrationens skyld, 
eller burde administrationen understøtte og hjælpe forskerne med dét, der vel af AUs kerneydelser, nemlig 
forskning og undervisning? Man har efterhånden fået det indtryk, at det første - helt fejlagtigt - er blevet 
normen. 

1. Alt for lidt økonomistøtte i dagligdagen. 2. Alt for meget økonomiarbejde ligger på den enkelte forsker i 
dagligdagen. 3. Alt for ineffektive økonomisystemer. 4. Alt for mange skal ind over, passwords, log-ins, på 
alle mulige niveauer. Ingen kobling mellem arbejdsprogram, økonomisystemer og tidsregistrering. Håbløst 
gammeldags dårlige IT-systemer. 5.Vi mangler i den grad lokal gammeldags effektiv og dygtig/dydig 
økonomi-sekretærer til rejseafregninger osv. 

1. AURUS er meget uigennemskueligt og ikke-intuitivt bygget op når man ikke bruger det hver dag. Jeg 
kommer meget tit til at lave fejl ved indberetningen og der går alt for meget tid med AURUS-afregning. 

A. Økonomistyring trænger til et løft. Som forsker med ansvar for forbrug af såvel timer som driftsudgifter 
har man brug for et redskab der hele tiden er ajour, så man kan se hvad der er forbrugt og hvad der er til 
rest. Uden dette redskab er det ikke muligt at styre projektøkonomien og dermed undgå overforbrug eller 
underforbrug. B. En bedre økonomistyring er også påkrævet på AU-niveau. Det er helt utilstedeligt og 
uansvarligt at AU har så stort et underskud som p.t. er tilfældet. Der må sidde nogle økonomiansvarlige 
som ikke er dygtige nok. Det skal der rettes op på. Der skal udskiftes i personalet og ansættes nogle med 
kompetence og kvalifikationer til styring af AU-økonomien. Det er væsentligt at der ikke blot ansættes flere, 
men at der ansættes bedre folk på disse poster. 

ABC metoden forekommer uoverskuelig - og meget svær at økonomistyre ud fra 

Administration skal beskæres, ikke mindst top-administrationen 

Adskillige DVIP ansatte har haft store problemer med at få deres løn udbetalt til tiden. Samtidig er det 
uklart hvor de mange millioner der mangler er blevet af - og det er "umuligt at opgøre" tilsyneladende. 
Indtil det er afklaret hvorfor vi pludselig skal spare en masse penge, altså hvad pengene er brugt på, er 
tilliden til ledelsen ikkeeksisterende. 

Afregning af udlæg for langsommelig. Forskningskonti håndteres forkert så forkerte midler udbetales i løn 
og konti ikke stemmer, så den enkelte forskergruppe står med underskud på konti. Ingen online opdatering 
af hvad der står på forskningskonti, så vi laver skufferegnskaber for at følge med i hvor mange penge de 
enkelte konti har stående. Det er absolut det værste og gør forskningsadministration i de lokale 
forskningsmiljøer tung og besværlig Udenlandske ph.d. / prof. bedømmere får refunderet udlæg efter 
måneder. 

Afskaf AURUS tyranniet. 

Al support mht. økonomi er katastrofalt dårligt og forringet siden sammenlægning 

Alle er vel enige om, at økonomisystemet på AU er aldeles håbløst elendigt! Det er under al kritik, at 
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budgetter ikke bliver lavet i så god tid, at de kan bruges som et beslutningsværkstøj. Desuden burde det 
naturligvis være sådan, at man meget nemt selv kunne gå ind på sine konti og i det mindste se posteringer 
og saldi. Ved mit institut [institut nævnt ved navn] foregår der for tiden en absurd konflikt, hvor [man ikke 
kan blive enige om hvem der skal betale for basale obligatoriske ph.d. kurser]. Det forventes åbenbart, at vi 
udfører denne undervisning i vores fritid til en latterlig betaling! Det må prioriteres meget højt, at activity 
based costing indføres fuldt ud, så instituttet er i stand til at disponere og planlægge fornuftigt. P.t. virker 
det groft sagt som om dette princip kun anvendes, når det passer universitetsledelsen. 

Alle river sig håret over den manglende/ubrugelige økonomistyring og -redskaber og ringe 
gennemsigtighed. Jeg forstår, forbedringer er undervejs, men går det hurtigt nok? 

Alt for besværlige arbejdsgange. F.eks.: 45 min undervisning på ph.d. kursus medfører udfyldning af blanket 
for afregning. Den skal derefter kontrasigneres af kursuslederen. Herefter skal en administrativ 
medarbejder sørge for at flytte betalingen fra fakultetets kasse til instituttets kasse (et sort hul til et andet). 
Derved skal flere personer bruge deres tid på noget de ikke får noget som helst ud af. Et forslag ville være 
at lave en opgørelse over de sidste par år og derefter lave en fast overførsel fra fakultet til institut. Det ville 
frigøre arbejdskraft både blandt forskere og administration. 

Alt for lange svartider på henvendelser. Det er blevet meget mere indviklet at oprette projekter eller stille 
regninger da de lokale økonomimedarbejdere har fået mindre rettigheder og mange ting skal forbi 
centraladministrationen. Systemerne (ARS / rapporterne) er nede eller meget langsomme 

Alt for meget fokus på økonomi i forhold til studerende og STÅ etc... selvfølgelig skal økonomien hænge 
sammen... men hey - universitetet er fuld af ildsjæle - vi har ikke brug for en overbetalt ledelse - i sidste 
ende kan og vil vi hellere administrere lokalt - og hvis det betyder at vi ikke har brug for den dyre ledelse - 
så er det nok egentligt meget billigere! 

At der ikke er gennemsigtighed i AU’s budget og økonomiske prioriteringer må falde tilbage til 
økonomiafdelingen 

AU dårlige økonomi taler vist for sig selv. Den ledelse der har forårsaget den, bør ændres. 

AU-ledelsen skal blive bedre til at håndtere økonomien i form af bedre kommunikation til medarbejderne 

AURUS 

AURUS - er det virkelig et effektivt system? Det er hverken helt digitalt eller ej. Man skal stadig lave 
rejsegodkendelsen ved at printe, udfylde og vandre til sin head of section for en underskrift og så scanne og 
gøre resten digitalt. Det virker som dobbeltarbejde at skulle gøre det både digitalt og på papir. Og er det 
virkelig efficient at alle skal gøre det selv. Jeg har endnu ikke lavet afregning uden, at jeg er blevet bedt om 
at lave noget om. Jeg mener ikke jeg er dum, men systemet er ikke brugervenligt, og jeg rejser ikke nok til, 
at jeg kan huske, hvad jeg skal fra gang til gang. Som minimum burde vi på institutniveau have et par 
specialister, som man bare kunne aflevere bilag til, og så klarede de resten. 

AURUS - Meget tidskrævende at indrapporter selv små poster. Supporten skyder helst problemet tilbage til 
den der forespørger om hjælp. Utrolig dårlig udnyttelse af den samlede AU tid, da det ender med at blive 
forskeren/underviseren der skal bruger MEGET tid i stedet for at en administrativ medarbejder som er inde 
i sagerne skal bruge lidt tid. 

Aurus er besværligt 

AURUS er besværligt. SKI aftaler og indkøb igennem au er langsomligt og besværligt 
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AURUS er en skandale. Man bruger frygteligt meget tid på at lave afregninger, som kunne klares langt 
hurtigere, hvis man kunne importere et Excel-ark i systemet. Som det er nu, er der store ventetider hver 
gang man skal skifte skærmbillede, og der sker hyppigt, at input forsvinder, selvom man har gemt, hvis man 
eks. sidder i udlandet under lange rejser med en ustabil forbindelse. For at føje spot til skade har der været 
en udpræget tendens til at afvise afregninger på et fejlagtigt grundlag. Fordi jeg har stor administrativ 
erfaring, har jeg ofte oplevet at være bedre inde i reglerne end de medarbejdere, der uden tanke for det 
tidstab de forårsager sender afregninger retur. Jeg har tillige oplevet at få afregninger afvist af praktikanter 
på et meget lemfældigt grundlag. Det er meget bekosteligt ift. forskningsproduktion, at forskere skal spilde 
dagevis af arbejde på et dårligt opsat system. Som sagt kunne det være en betydelig forbedring, hvis man 
lavede et system der kunne importere de fornødne oplysninger fra et regneark - en standardfunktion i de 
fleste databaser! 

Aurus har været og er ikke et brugervenlig system, og det ville være en fordel hvis support var knyttet til en 
person som kender det miljø en kommer i fra 

AUs økonomiske situation bør sige alt... Hertil kommer, hvordan det økonomiske overblik generelt har 
sejlet (i hvert fald på Arts), budgetter har manglet, tal og opgørelser har været forkerte etc. 

Automatisk halvårlige møder med den der står for økonomien udvikling af aurus så alle kan udfylde det 

Bedre budget må kunne laves. Mulighed for at institutterne kan "opspare midler" hvis de har styr på 
økonomien. 

Bedre budgettering og øget ansvarlighed, navnlig i henseende til igangsættelse af kostbare 
omorganiseringer og centraliseringer 

Bedre kvalificeret arbejdskraft 

Bedre mulighed for at få opdateringer om status for ens egen økonomi og fondskonti. Forbedret betalings 
system. 

Bedre overblik, så institutter ikke med kort varsel og inden for få år bliver kastet ud i 3-4 ekstreme 
sparerunder. Det er i øvrigt umuligt at pege på enkelte områder der skal have "særligt" eftersyn. Nogle ting 
fungerer inden for en enhed og nogle ting fungerer slet ikke. Urimeligt at institutter skal tvangsbidrage til al 
administration. Økonomien på mit institut var ikke dårlig før fusionen, men det er den nu i ekstrem grad 
pga. store tvangsbidrag til fælles AU-administration 

Bedre overskuelighed og mindre bureaukrati 

Bedre styr overblik over og bedre styr på den overordnede økonomi. En mere lokal fordeling af pengene, så 
en der bliver en mere selvstændig økonomi i mindre enheder. 

Bedre styr på at pengene er der før de bruges. Mere gennemsigtighed i regnskaber. 

Bedre vejledning indenfor løn/skatteregler med fokus på den ph.d. -studerendes situation 

Behøver det område uddybning? Jeg vil hellere bare gerne vide hvem der kan skaffe en posteringsoversigt 
over mine konti. At lave skufferegnskaber lyder jo sådan lidt fordækt - men desværre nødvendigt. (At de 
enkelte konti tilsyneladende er så svære at skabe overblik over skaber jo en vis beundring over at vores nye 
rektor har været i stand til at beregne AU's samlede underskud - alternativt et gæt på at de ekstra 100 mio. 
han afsætter ganske enkelt er en buffer til fejlberegninger) 
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Behøver jeg virkelig forklare hvorfor? 

Budgetter og regnskaber sejler på AU. De fleste som har eksterne bevillinger oplever at de økonomisk må 
styre i blinde. Alle bevillingshavere burde have online adgang til deres konti så de kunne checke status. 

Budgetter og årsresultater som kommer langt inde i den periode som de dækker. Oplagt ingen styr på 
udgifter siden vi lige har været igennem en større sparerunde, som vi nu får at vide kunne være forudset. 
Eksplosion i antallet af MEGET højtlønnede konsulenter hvis uundværlighed ikke er oplagt for en menig 
ansat. Økonomiområdet burde tage hånd om indkøb og rejseafregninger igen så de videnskabelige 
medarbejdere kunne koncentrere sig om at varetage universitetets kerneydelser. 

Budgetter til tiden. Beslutninger uden underskud. 

Budgetterne for AU bør være realistiske. De nuværende besparelser tager ikke hensyn til de meget aktive 
medarbejdere, som trækker store midler til. 

Budgetterne kommer ekstremt sent. Der har gang på gang været tvivl om vores tal nu også var rigtige - om 
der simpelthen var lavet fejl fra Regnskabs side. Umuligt at lave langsigtet planlægning, hvilket er 
nødvendigt, når vi arbejder med ECTS-belagt undervisning, når vi ikke aner, om/hvilken grundbevilling vi 
har om et år. 

Budgettet for universitetets administration synes at vokse langt hurtigere end det generelle budget, 
samtidig med at de administrative opgaver alligevel bliver større for fx forskere. En mere strømlinet 
administration kunne frigive flere midler og mere tid til forskerne. 

Centraliseringen af økonomi har gjort det særdeles vanskeligt at gennemskue, hvordan det foregår. Min 
sektion har oplevet en del problemer i forhold til økonomi. For det første virker det fuldstændig umuligt at 
få oplyst, hvilke midler man har tilbage i indeværende år. Ofte får man først alt for sent at vide, hvor mange 
penge man har til rådighed for resten af året. Det betyder, at man ikke tør købe relevante varer, før man er 
sikker på, at man har pengene til rådighed; og når man endelig får besked kan man ikke nå at bestille 
varerne. Vi har også ofte oplevet at udgifter er posteret forkert. Derfor fører vi på sektionen et 
skyggeregnskab, som jo egentlig ikke burde være nødvendigt. Mht. til forskningskonti går det lidt bedre. 
Desuden er det svært at vide, hvem det er vi skal kontakte ved tvivlspørgsmål. Sidst skulle vi lave et budget 
i forbindelse med et samarbejdsprojekt med industrien. Det virkede fuldstændigt umuligt at finde ud, hvem 
man skulle tale med. I disse tider, hvor det gælder om at søge eksterne forskningsmidler, burde der være 
nogle helt klare retningslinjer for, hvad et sådant budget skal indeholde (moms? overhead? etc.). Vi har 
stort set kun dårlige oplevelser efter at de økonomiansvarlige rykkede ud af vores institut. 

Centraliseringen af økonomimedarbejderne har i lang tid medført kaos i forhold til styring af økonomien 
f.eks. i eksternt finansierede forskningsprojekter, og vi har i grupperne oplevet at der i forhold til at løse 
problemerne i høj grad blev ansat personer til at koordinere, supervisere og kontrollere processen end 
investeret i konkret arbejde 

Centraliseringen af økonomimedarbejderne har været en katastrofe. Vi har behov for at have 
økonomimedarbejderne ude på institutterne så vi nemt kan kommunikere. 

De for mig nye administrative systemer ift. tidsregistrering, rejseregninger, økonomiportaler og måder at 
håndtere dem på er meget lidt brugervenlige og virker udelukkende at være designet for det administrative 
system og ikke for de medarbejdere der skal anvende dem i praksis. Det vanskeliggør hverdagen 
betragteligt og giver et "dem" og "os" opfattelse. Kritisk og forslag til forbedringer virker slet ikke at kunne 
trænge igennem systemet. 
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De kan de vist ikke styre siden vi endnu engang har en "tilpasningsrunde" - den anden i mine tre år på 
stedet. Der var nemlig en lige inden jeg startede her... 

De sidste måneder har givet en fornemmelse af at der ikke er overblik over økonomien i AU og at 
konsekvenserne nu viser sig i form af fyringsrunder mv. 

De sidste par år har mit center fået et budget lige før sommerferien. Og ingen har en fornemmelse af at der 
ligger strategiske overvejelser bag budgettet. Diskussionen om i hvilke parametre der skal styre tildelingen 
af midler til h-områder, institutter og centre er helt igennem uklar og jeg føler mig slet ikke oplyst. Efter 
udmeldingen om underskud på driften har jeg ikke tillid til at nogen kan overskue penge flowet på AU, eller 
er i stand til at skaffe sig overblikket. 

De sidste års økonomistyring har været under al kritik. Processen med at indføre nye økonomiske 
styringsredskaber har været ekstremt dårligt udført. Det har været en betydende hindring for at kunne 
udføre kerneopgaver i mit arbejde. 

De økonomiske styringsprincipper er uklare og gør det vanskeligt at styre eksternt finansierede projekter 

De økonomiske værktøjer for projektledere, herunder IT, er elendige og på det nærmeste ikke-
eksisterende. Projektopfølgning er stærkt hæmmet af uigennemskuelige økonomisystemer. Meget uens 
forhold mht. tidsregistrering og økonomiske vilkår for forskellige personalegrupper. 

Den daglige økonomi funktion fungere fint med økonomimedarbejder i huset, problemet er når ting skal 
ske ud af huset f.eks. AU, så tager det enormt lang tid. I lukkede f.eks. betaling af regninger ned i en 
længere periode, pga. omlægning af it system. Vi skulle så forklare de firmaer vi arbejder tæt sammen med, 
at de ikke kunne få deres penge pga. omlægning. det kunne de selvfølgelig ikke forstå, og det kan jeg heller 
ikke. Hvordan kan man blot lukke ned for betaling af regninger? Der sidder mennesker i den anden ende 
som skal have pengene!!! Vi har fået at vide, at det koster ca. 1100 kr. at betale en faktura, jeg håber 
selvfølgelig at det ikke passer, men vil ikke blive overrasket. Faktura til betaling cykler rundt i systemet. 

Den daglige økonomistyring af projekter er blevet stærkt forringet. Vi havde velfungerende systemer og 
administrative medarbejdere, der kunne håndtere disse værktøjer ned i detaljen. Nu er der tendens til, at 
alt flyder og at det tager evigheder inden selv banale ting (for eksempel et regneark til budgettering et år 
længere frem i tiden) bliver tilgængeligt. Det er også min opfattelse, at de medarbejdere, der tidligere 
udførte disse opgaver mens de sad i vores Institut, nu er blevet stressede og utilfredse over, at de ikke kan 
levere, hvad vi gerne vil have. 

Den enkelte projektleder og det enkelte projekts økonomi skal understøttes mere smidigt og direkte. Det 
gælder både i budgetfasen, i forbrugsfasen (kr. og tid)og ved status. Der mangler en institutnær 
økonomifunktion der kan arbejde ud fra lokalt tilpassede redskaber til håndtering af bemandingsplaner, af 
tildelte basismidler til medfinansiering, osv. 

Den interne økonomiske model er helt uoverskuelig, og de voldsomme fradrag til rektorpulje, dekanpulje 
og fælles ydelser (bygninger, administration, HR, it) gør institutternes selvstændighed til en illusion. 

Den måde det er bygget op på er alt for tungt og utilfredsstillende for økonomipersoner og modtagere. Det 
er langsomt i bedring. 

Den nye økonomimodel med selvstændigt regnskab for hvert institut er en katastrofe som dagligt lægger 
forhindringer i vejen for mit arbejde. F.eks. leder jeg tværfaglige projekter mellem to institutter. Hvor der 
før var fri leg mellem institutterne skal jeg nu manuelt sørge for at overhead og inddækning fordeles 
mellem institutterne. Jeg skal forhandle med to institutledere og jeg opfordres til meget kreativ bogføring 
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(f.eks. fiktive køb af TAP ydelser) for at overføre inddækning fra et institut til et andet. Efter alt dette 
arbejde flyder pengene i øvrigt sammen igen i en kasse på [hovedområde nævnt ved navn]. 

Den prioriteres forkert, der bruges for mange penge på administration og for få til kerneområderne 
(forskning og undervisning) 

Den seneste turbulens viser desværre, at der ikke er tilstrækkelig styr på økonomi. 

Den økonomiske administration har udviklet til en parodi efter at vi blev fusioneret ind i AU, og det er kun 
blevet værre efter de mange administrative reformer. Fx havde vi før en nogenlunde velfungerende 
projektstyring, men det har i de senere år været meget svært at få opdaterede økonomital for de projekter 
man leder, og vi har stadig ikke mulighed for at følge forbruget af arbejdsmåneder selv om der jo sker en 
detaljeret tidsregistrering på alle medarbejdere. Ved overgangen til AURUS blev den reelle administrative 
byrde i stort omfang flyttet over på den enkelte forsker, idet vi selv skal skanne bilag ind og uploade dem de 
helt rigtige steder i systemet, selv kende diverse koder til projekterne (og uden mulighed for at søge frem til 
dem). Vi har imidlertid ikke nogen mulighed for at tidsregistrere denne administrative byrde, og vupti er 
disse administrationsomkostninger forsvundet - ude af syne, ude af sind. For at gøre ondt værre ser det ud 
til at vores indberetninger i AURUS først tjekkes af administrative medarbejdere centralt i Au, som ingen 
indsigt har i vores arbejde og projekter (og først i anden omgang af en lokalkendt økonomimedarbejder), og 
det fører ofte til at indberetningen returneres - formentlig med det sigte at optræne os forskere i at udføre 
dette skjulte administrative arbejde. 

Der blev brugt en masse ressourcer på en kæmpe administrativ omlægning, som efter min overbevisning 
hverken er kommet forskere, undervisere eller studerende til gode - tværtimod!!! 

Der bør sikres bedre muligheder for løbende overblik over budgetter og forbrug på flere niveauer, så som 
institutniveau og forskningsprojektniveau. De projektøkonomer, der betjener mig og mine kolleger fra 
"front office" arbejder hårdt, men har svært ved at levere et fuldt overblik. 

Der er alt for lidt samarbejde mellem de enkelte personer i økonomiadministrationen, hvilket bevirker at 
forskere gang på gang får mails med spørgsmål fra en økonomimedabejder, som vedkommende kunne 
have fået svar på hos den administrative medarbejder der sidder ved naboskrivebordet i samme kontor. 
Det virker som om hver enkel medarbejder i administrationen har sine egne systemer/skemaer f.eks. i 
forbindelse med oprettelse af projekter. Det er grotesk at vi skal rejseafregne i et system hvor man skal 
kende betydningen af en helt masse aktivitetsnumre. 

Der er brug for simpelt system hvor man som fondshaver let kan få adgang til oversigt over bevillinger. Der 
skal IKKE udvikles nyt system, idet bankerne for længst har 'opfundet' systemer, der kan det jeg her 
efterspørger. Det hedder *home banking'. Ifm postering i det nuværende system virker det forkert at man 
kan vælge andre konti end dem man har råderet over. Det er fejlgenerende. Og dermed tidskrævende. Der 
er stadigvæk lagt for meget adm. arbejde over på VIP/TAP i produktionen (undervisning/forskning). 

Der er brugt for mange penge på meningsløs administration. 

Der er da noget helt galt når man pludselig slet ikke kan få noget for stipendiat til f.eks. sin ph.d.. Synes der 
har været mange store besparelser meldt ud det sidste års tid. Som om en langsigtet holdbar plan 
mangler....?? 

Der er efter en meget kaotisk periode kommet bedre styr på tingene, men jeg oplever i høj grad, at det på 
en række områder er et system, der er indrettet efter administrative behov frem for brugere, og at 
forsøgene på at have systemer, der kan håndtere alle situationer, bliver meget tunge. Det er en konstant 
udfordring at finde ud af, hvem man skal have fat i til konkrete opgaver. Der er meget, meget begrænset 
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decentral understøtning af administrative opgaver på økonomien - reelt oplever jeg et større administrativt 
tidsforbrug på økonomihåndtering efter FUP pga. de ret tunge systemer og vanskeligheder med at 
identificere relevante kontaktpersoner i problemsituationer og særtilfælde. 

Der er en katastrofal mangel på økonomistyrring. Det er skandaløst at der ikke kan lægges fornuftige og 
troværdige budgetter på institutterne selv 3 år efter den faglige udviklingsproces blev påbegyndt. Der 
mangler et økonomistyringsværktøj (i form af rapporter) som projektledere kan benytte til at styre deres 
projekter og som medarbejdere der arbejder på flere projekter kan bruge til at tilrettelægge deres arbejde. 
De elektroniske "hjælpeværktøjer" (fx AURUS of IndFak) opleves ikke som brugervenlige. Når man bruger 
dem sjældent er det besværligt at sætte sig ind i procedurerne og der opstår mange fejl i indtastningen. 
Processen med flere tjek-stationer for om medarbejderen nu har udfyldt skemaerne ordentligt virker alt for 
omstændelig. En større brugervenlighed må kunne føre til færre fejl og et mindre behov for tjek, og dermed 
frigørelse af ressourcer der kan bruges mere fornuftigt. Der savnes en klar opdeling af hvilke ydelser der 
kan forventes af økonomimedarbejderne. 

Der er en uklar arbejdsdeling mellem de decentrale og operative enheder og økonomiforvaltningen. Den er 
træg og uigennemsigtig. 

Der er igangsat alt for mange nye styringssystemer på en gang, som gør at hele økonomien har været et 
stor kaos i løbet af de sidste par år. Konsekvensen har jo så været massefyringer, selv om det ikke på sigt er 
det rigtige sted at spare.... 

Der er ikke adgang til essentielle økonomiske nøgletal. De økonomiske administrative systemer fungerer 
dårligere end de gjorde på DMU. 

Der er ikke gode muligheder for økonomistyring af projekter, løbende økonomiopfølgninger mm, oversigt 
over institutøkonomi mm. Det skal være mere som en virksomhed med gennemskuelighed i økonomien. 
Der flyder en masse ansvar rundt som giver sjusk med penge og beslutninger. 

Der er ikke styr på økonomien for de enkelte projekter/konti. Vi har ingen mulighed for indsigt i, hvor 
mange penge der er brugt af en bevilling - eller rettere - vi kan ikke se af udskrifterne, hvad pengene er 
brugt til og HVEM der har foretaget indkøbene. Listerne over indkøb på de forskellige konti, som vi får 
adgang til, er stort set ubrugelige. 

Der er ikke tilstrækkelig fokus på særlige forhold i kontrakter mv. i den økonomiske administration, det 
bevirker en række fejl (f.eks. forkerte regninger)i forhold til kunder og ekstra tidsforbrug hos forskere til 
udredning og lukning af sager. Det opleves som helt forkert med en søjleopdeling fremfor at få den 
økonomiske medarbejder integreret i instituttets projekter med opbygning af indsigt i de økonomiske 
konstruktioner 

Der er ingen gennemskuelighed 

Der er ingen synlighed i økonomien og ingen gennemsigtighed institutter/fakulteter imellem. I de seneste 
nedskæringsrunder burde økonomien i de enkelte institutter have været prioriteret højere og en del af en 
fremadrettet strategi 

Der er jo ingen gennemsigtighed i økonomien. Der mangler i høj grad kompetencer i økonomistyring. 

Der er mange ting her der ikke er styr på, det kræver jo ikke den store forklaring. Se på tallene. 

Der er rigtigt mange rigide regler for hvordan og hvor mange penge, der må bruges selv for eksterne 
finansierede forskningsprojekter. De er bestemt "oppefra" og disse regler hæmmer den handlefrihed som 
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man har som forskningsleder og hæmmer dermed også forskningsprojekterne. 

Der er tilsyneladende ikke styr på økonomien, og det koster blandt de ansatte 

Der er uhensigtsmæssigheder i hvordan fx en forsker og en AC medarbejder ser på økonomi. Deres behov 
er forskellige. Understøttelsen af forskerne skal hele tiden optimeres, så de har de bedste værktøjer og får 
den bedste hjælp til styring af projektøkonomi. 

Der er åbenbart et behov for bedre styring af økonomien. Det ses i lyset af de store besparelser, der 
pludseligt skulle gennemføres. 

Der forekommer at være alt for lidt styr på den løbende udvikling i universitetets udgifter og indtægter, 
herunder simpelthen manglende overblik. Den gennemførte fyrings- og besparelsesrunde kan i nogen grad 
forklares med politisk betingede faldende indtægter, men manglende styring og overblik forekommer at 
være en (stærkt) medvirkende årsag. For store ambitioner hos ledelsen i de foregående år, og for 
overdreven optimisme, er måske en del af forklaringen på AU's økonomiske problemer, men et større 
økonomisk overblik og en stærke økonomisk styring vil alt andet lige virke som en barriere mod uføre. Mere 
præcise budgetter og større økonomisk åbenhed vil således også være en gavnlig form for checks and 
balances. 

Der går alt for lang tid i behandling af regninger. Der kommer ofte rykkere fra firmaer så vi står som dårlige 
betalere. Meget svært at navigere rundt i økonomi og finde frem til en person der kan hjælpe med 
specifikke problemer. 

Der har mig bekendt flere gange været fejl i vores regnskaber og man kan ikke følge budget og regnskab 
nøje. Det er problematisk ved større projekter hvor pengene skal bruges hen mod slutningen af et projekt, 
at man kun kan få regnskab tre måneder bagud i tid. Det fører til at vi selv må lave "lommeregnskab" for at 
være sikre på at alt forløber som det skal. 

Der manglede 200 mil... 

Der mangler helt fundamentale funktioner såsom periodevis budgetopfølgning. System til 
fakturagodkendelse er nærmest ikke-funktionelt. 

Der mangler i den grad hjælp til økonomistyring ude i de enkelte enheder - også til projektlederne! 

Der mangler overblik, har haft en ekstern bevilling, hvor det var helt umuligt at få de informationer, vi 
havde behov for, for at holde styr på bevillingen. 

Der mangler retvisende og tydelige budgetter og regnskaber for afgrænsede enheder, som kan gøres 
tilgængelige for alle. Økonomisk ansvarlighed hos den enkelte medarbejder er helt afhængig af, at man kan 
gennemskue økonomien for de aktiviteter man deltager i. Administrativt er der brug for decentralisering, 
for at sikre agilitet og effektiv udnyttelse af ressourcer. Den nuværende centralt dominerede administration 
er i mange tilfælde alt for langt væk fra de miljøer de administrerer. Resultatet er bl.a. uhensigtsmæssige 
ensartede rutiner på tværs af et ellers meget diverst universitet, og en tendens til, at administrationen 
styrer i stedet for at servicere de egentlige aktiviteter, som er uddannelse og forskning. 

Der mangler sammenhæng i økonomi. Hvis en medarbejder er syg, hvilket sker tit og i længere perioder, er 
der ingen til at tage over og vi må arbejde uden at kende vores projektøkonomi og uden mulighed for at 
afrapportere til donorer indenfor deadline. 

Der publiceres ikke oplysninger (tal), som kan give reel indsigt i Universitetets økonomi. "AU i tal" er en hån 
mod alle anerkendte regnskabsprincipper og forekommer at være konstrueret med misinformation som 
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formål. 

Der skal flere ressourcer til (frem til en der er implementeret et økonomistyringssystem) og en ændret 
organisering - uniledelsen er ikke klar over hvor galt det er gået. Det er et system som er helt forkert 
sammensat kompetencemæssigt og med fokus på bevillingskontrol uden at kunne levere den nødvendige 
løbende økonomistyringssupport til de ansvarlige ledelser, herunder projektledelse. Redskaberne er ikke 
brugervenlige, og rettigheder i systemet er rigide, men alligevel fuldstændigt hullede, så de ansvarlige kan 
ikke reelt tage ansvar for transaktioner på eget ansvarsområde. 

Der skal spares 220 millioner kr. Det giver sig selv hvorfor dette trænger til eftersyn. 

Der skal tages hensyn til medarbejderne, de er universitetets værdi, ikke et problem 

Der skal være en velfungerende mulighed for at følge med i forbrug, som ikke er væsentlig forsinket i 
forhold til faktureringsdato. Budgetter skal kunne ses af medarbejdere og de skal være opdaterede så man 
kan agere efter korrekte budget og restbudgetter. Økonomisk oversigt og opfølgning skal ikke gøres 
afhængig af økonomimedarbejdere, men skal kunne tilgås direkte af faglig (og budget) ansvarlig person. 
Mindre budget og forbrugsopdateringer skal kunne gøres af medarbejder, evt. med godkendelse i et 
workflow, men således at der ikke skal ventes på godkendelser senere i workflowet. Der skal kunne laves 
økonomi og budget ændringer som umiddelbart kan effektueres på projektniveau af projektleder og 
projektmedarbejdere. Økonomien skal således knyttes til den del af værdikæden, der faktisk er afhængig af 
et effektivt flow, dvs. på projektniveau og ikke times efter administrative arbejdsgange der ligger udenfor 
forskning, undervisning og rådgivningsaktiviteten. 

Der var vel ikke helt styr på det, når der pludselig mangler 200 mil.? Men faktisk mener jeg ikke, at eftersyn 
hjælper noget eller nogen, andet en eksterne konsulentfirmaers bankkonto. 

Det behøver vist ikke uddybes. 

Det burde give sig selv 

Det er blevet bedre synes jeg faktisk. Jeg har håb. 

Det er efter 3 år endnu ikke lykkedes at få budgetter samt økonomisk over blik og transparens. Selv simple 
regninger betales ikke til tiden. Det er meget svært at få svar på egne løn- og pensionsvilkår. Der er de facto 
ikke sket nogen effektivisering af økonomi styring ( set fra brugerside) - snarere tværtimod og det er ikke 
betryggende. 

Det er efter min mening problematisk at så mange centrale økonomifunktioner er centraliserede væk fra 
hvor projektøkonomer og forskere sidder. Det gør arbejdsgangene unødvendigt længere, der kommer flere 
og der kommer flere og flere it-systemer styrings/kontrol systemer til som man bør overveje om de virkelig 
giver et merudbytte vidensmæssigt og økonomisk. 

Det er for mig uforståeligt at regnskaberne flyder og at det tilsyneladende ikke er muligt at få et entydigt 
svar på om der er over eller underskud på instituttet. I tidsregistrering er det ikke muligt at se hvor mange 
timer der forbrugt på et projekt. Derfor er det nødvendigt at lave et skyggeregnskab for selv at kunne tøjle 
timeforbruget. Det virker som en unødig chikane at skulle registrere det samme to steder. 

Det er foruroligende at føle der ikke er styr på økonomien og budgetterne hele vejen op igennem AU. Mit 
Fakultet har før overrasket sig selv med uforudsete underskud i millionklassen dage efter at have meldt 
tilsvarende ud på plussiden. Er der mulighed for bedre økonomistyring fra administrativt hold så bragende 
underskud i det mindste ikke dukker op på grund af fejl i budgetterne. 
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Det er fuldstændig uforståeligt, hvorfor afvikling af betalinger via AURUS er så kompliceret. Jeg spilder 
masser af tid med at lede/spørge efter projektkode/stedkode, som ingen nogen kender, når jeg skal 
afregne f.eks. udgifter for en ekskursion eller en konference. Jeg vil gerne have en fungerende liste med alle 
koder jeg har brug for - eller vil have helst, at sekretær overtager afregnings funktion og leder efter koder.... 
Desuden er det fuldstændig træls, at ingen nogen har overblik f.eks. over budget af forskningsrejsekonto 
eller forskningsprogramkonto, så at alle skal gætte, om der er stadigvæk penge ind i kassen eller ej. Her 
mangler en fungerende økonomistyrelse, helst på afdelingsniveau! 

Det er først nu at der er udsigt til at vi kan få økonomiopgørelser. Det er en katastrofe. Jeg ved ikke om det 
er relevant i denne sammenhæng men den overordnede beslutning om at overgå til en projektøkonomi må 
være udtænkt af nogen som ikke har den mindste indsigt i hvordan forskning, - og tildeles undervisning - 
foregår. Vores kerneydelser skal nu tilpasses et økonomisystem i stedet for at tilpasse økonomisystemerne 
til de kerneydelser vi skal levere. 

Det er grotesk at man over en periode på næsten to år ikke har kunnet få status på projektmidler. Dette er 
ikke medarbejderne på økonomis skyld, som er søde og prøver på at være hjælpsomme, men 
implementeringen af en masse nye styresystemer som ikke fungerer - heller ikke i dag. 

Det er gået for langsomt med at etablere styringsredskaber til institutter og sektioner efter ensretning 
økonomisystemerne. Det er uhensigtsmæssigt at overskud hhv. underskud på fx institut niveau ikke kan 
overføres mellem år hvilket ville lette økonomi styring ift. løbende hjemtag af nye eksterne projektmidler. 
Dette har fungeret godt i mindst ti år i tidl. sektorforskningen så virker meget gammeldags at gå tilbage til 
situation hvor midler skal bruges i hast i sidste kvartal for ikke miste dem. Omkostninger til især bygninger 
og bygningsdrift er meget uklare og trods flere forsøg umuligt at få seriøse dokumentation for og evt. 
besparelser godskrives ikke institutter som effektiviserer. 

Det er helt afgørende for at håndtere mange projekter, som er et vilkår for ansatte i [institut som 
beskæftiger sig meget me myndighedsbetjening nævnt ved navn] som skal tjene hele deres løn, at man har 
en lokal projektøkonom som er underlagt ens lokale leder. Det er rystende, når men igennem flere år har 
siddet til møder med dekan og institutledere som helt åbent siger at de ikke har nogen føling med udgifter-
budget. AU er trods alt en offentlig institution med en milliardomsætning. Udgifterne til administration er 
mangedoblet efter vi er blevet en del af AU (var tidligere på i [institut som beskæftiger sig meget med 
myndighedsbetjening nævnt ved navn]) De nuværende administrationsudgifter er så store at vores 
forretningsmodel ikke er bæredygtig. Vi kan ikke få opgaver med de priser vi skal tage når alt OH går til 
administration, og der ikke tilbageføres OH-midler til faglig udvikling. 

Det er helt galt at økonomimedarbejderne er fjernet fra institutterne. Styring af økonomi i projekter er helt 
overdrevet besværligt, dels på grund af denne afstand og dels på grund af dårlige eller helt fraværende 
styringsværktøjer. 

Det er helt uacceptabelt at vi som brugere og ansvarlige over for fonde har haft endda meget vanskeligt 
ved at få overblik over vores fondskonti. Grotesk at vi ikke selv kan se hvad der er på vores konti, grotesk, at 
vi har adgang til alle universitetets konti, når vi selv skal kontere (hvad jeg som er ansat til at undervise og 
forske slet ikke skulle), grotesk at udskrifter er skrevet I et sprog som økonomer muligvis burger, men som 
ikke er brugervenligt osv. Økonomi administrationen har virkelig stjålet min tid til de opgaver jeg egentlig er 
ansat til, har forstand på og har lyst til. 

Det er ikke min erfaring, at økonomi er kommet på plads efter strukturændringerne. Mine erfaringer er 
begrænsede og kan skyldes enkeltpersoner, men jeg har desværre ikke oplevet en professionel økonomi-
administration. Det har været vanskeligt at finde de rette medarbejdere, at få hjælp, og endelig har jeg fået 
leveret forkerte oplysninger. Jeg har ikke tilstrækkelig indsigt i organiseringen af "Økonomi" til at komme 
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med forslag til ændringer. 

Det er jo utroligt at man ikke kan få besked om de mest basale oplysninger eller overblik over et forbrug. 
Der laves for mange fejl, som vi selv skal finde og løse. Ansættelser og udbetaling af første løn tager ofte 
mange mdr. Der er mangelfuld support. 

Det er klart at økonomi-administrationen ikke har gjort deres arbejde. I 2013 måtte vores institut vente i 
månedsvis på at få et budget. 

Det er lidt noget rod 

Det er meget svært at få ordentlige og løbende udskrifter vedr. projekters timeforbrug og resurseforbrug. 

Det er meget svært at få overskuelige rapport, for mit vedkommende omkring forskningsprojekter. Alt for 
mange irrelevante tekniske posteringer. Mangle analysenumre Løn og andre udgifter er dårligt integreret 
Når man ser på rejseudgifter får man kun et auid, som så manuelt skal slås op til navn etc. etc. 

Det er meget tilfældigt hvor godt økonomiadministratorerne fungerer for de enkelte forskningsgrupper. De 
har deres egne målsætninger, hvor tilfredsheden fra deres "kunder" burde være målsætning. Jeg har været 
heldig og har en rigtig god administrator, men nogle af mine kolleger er mindre heldige, hvilket bl.a. har 
kostet fondspenge, der har måttet sendes retur til fondene. 

Det er min opfattelse at området fungerede bedre før den "faglige udviklingsproces" 

Det er ofte svært at få et præcise tal for forbruget på bevillinger, og oversigterne er som regel unødvendigt 
komplicerede. 

Det er primært efter skandalen med de mange dygtige og centrale videnskabelige/tekniske medarbejdere 
der måtte forlade biksen pga. rod med økonomien. Der er noget helt galt. 

Det er ret klart, er det ikke? AU har brugt for mange penge på en stor forandring, som har gjort ting værre 
for de ansatte og de studerende. Og der har tydeligvis ikke været nogen i "Økonomi" der har sat hælene i 
og fx informeret bestyrelsen om at den var gal. Heller ikke nu får man en fornemmelse af at der er helt styr 
på økonomien. Konkret har jeg oplevet at dele af den økonomiske administration slet ikke har svaret på 
henvendelser og at en meget simpel overførelse af penge mellem institutter tog et halvt år. 

Det er RYSTENDE at vi i snart tre år ikke har haft overblik over økonomien i [institut nævnt ved navn]. 
Projektøkonomerne er fjernet fra instituttet, de fungerende styringssystemer og -redskaber er fjernet og 
der er IKKE implementeret noget brugbart endnu tre år efter!! Decentralisér projektøkonomerne og 
implementér de gamle redskaber igen ville hjælpe men det er jo nok desværre for sent. Næstbedste løsning 
er at invitere institutledelsen til at deltage i udarbejdelsen af en løsning. Det er vores medarbejdere der 
flygter, bliver fyret og får stress! Kan ikke understrege nok hvor grotesk denne situation føles!!!! 

Det er simpelthen ikke muligt at styre projekter med den økonomi-støtte vi har i dag. Der mangler generel 
opfølgning af input, samt rapporter til udtræk af relevant info for projektansvarlige samt ikke mindst 
sektionsledere 

Det er stadigvæk - desværre for de speciel indviede at finde ud af den måde man styrer økonomien / 
forskning støttemidlerne på. Kan man ikke tænke i en mere demokratisk forsimpling i den måde man 
arbejder på her? 

Det er svært at gennemskue hvem der kan assistere med hvad osv. når man ganske simpelt bare forsøger 
at udføre sine arbejdsopgaver. Det virker som om at man skal vide alt selv på forhånd og så kan man 
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risikere at blive skældt ud og noget som man ikke vidst, at man selv burde have vidst for længst - men som 
ingen har gjort én opmærksom på. Føles ekstremt ensomt og ubehageligt! 

Det er svært at have styr på delregnskab i det nuværende system 

Det er tilsyneladende overordentligt svært at få overblik over økonomien under det nye AU. Stort problem, 
naturligvis. Og formodentlig også årsag til en del af den manglende vilje til integration. 

Det er tungt og ufleksibelt at arbejde med økonomiområdet 

Det er uacceptabelt at der stadig ikke er kommet fornuftige økonomirapporter. Der kommer hele tiden nye 
administrative retningslinjer som de lokale PØ'er skal forholde sig og som ofte giver dobbeltarbejde. De 
lokale PØ er stressede forvirrede og overbelastede. 

Det er uforståeligt, at budgettal for et institut kan svinge så meget over året, som tilfældet er. Det gør det 
svært at anvende som ledelsesinstrument 

Det er uforståeligt, hvordan universitetet og instituttet er i så meget økonomisk uføre at der 
gennemtrumfes besparelser, som i visse tilfælde får følger der grænser til det uansvarlige. Ganske mange 
føler, at universitetet i generelt bløder på grund af den tidligere ledelses dispositioner. 

Det er uklart om dette omfatter bevillings administrering. Der er som det ser ud i dag ingen mulighed for at 
få adgang til egne konti. Det må være ekstremt fordyrende, at der sidder en person fysisk og formidler 
information om bevillingskonti, når dette kunne varetages af forskeren selv. Hele denne del af universitetet 
kunne bortskaffes hvis hver enkelt forsker havde en "netbank" og hvert år sendte sin sit kontoudtog til et 
revisionsfirma. Det er blevet oplyst at det koster 300 kr. at betale en regning med det nuværende system. 

Det er ulogisk at når man bruger CWT til at bestille en rejse (via telefonen) så skal man efterfølgende ind og 
godkende betalingerne i indfark. Så kan man lige så godt bestille rejsen selv fra start og i øvrigt ofte få det 
til en bedre pris. Der mangler på dette område tillid til de enkelte medarbejdere, som ofte selv har skaffet 
bevillingerne som de har svært ved at råde over. Det er f.eks., ikke muligt at vurdere hvor mange penge 
man har tilbage på sin konto som ph.d. studerende og hvor mange man har brugt. Det burde derudover 
være muligt at have en platform som kan håndtere de opgaver som Aurus of indfark har. 

Det er uprofessionelt at man ikke kan overvåge bevægelserne på ens forskningskonti. Det er uprofessionelt 
at universitetsledelsen har ladet visse områder vokse hæmningsløst og at overforbruget derpå tværes af på 
dem der udfører kernefunktionerne på universitetet (forskning og undervisning). 

Det er vanskeligt at få oversigt over forbrug på projekter. AURUS er unødig kompliceret. 

Det er vigtigt at der bliver skabt en arbejdsånd i ØC der gør at medarbejderne opfatter sig selv som 
hjælpere og ikke som kontrollanter. Dvs. at medarbejderne har en forståelse for den virksomhed de er en 
del af. 

Det er åbenbart, at både tidligere og nuværende økonomisk ledelse mangler overblik og kyndighed. 

Det finansielle underskud ovenpå den fejlslagne strukturreform vidner om, at økonomien ikke har været 
administreret ordentligt. Indfør demokratiske feedback-mekanismer ledsaget af sund professionel 
vurdering, der kan forhindre den slags fejltagelser i fremtiden. Ledelsens tårnhøje lønninger bør også 
reduceres og afstemmes i forhold til de menige medarbejderes. Ledernes tvangstanker om innovation og 
handlekraft kan i sig selv ses som resultat af, at de forsøger at være deres høje lønninger værd. 

Det forekommer besynderligt, at udgifterne til den øverste del af administrationen er steget væsentligt 
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over en relativt kort årrække. 

Det giver vist sig selv efter fyringsrunden!!! 

Det har hjulpet meget at Arts administreres af BSS – det er meget professionelt  

Det har i en periode være ganske vanskeligt at få overblik over, økonomien selv i egne bevillinger. Det har 
specielt været kritisk for bevillinger der er ved at udløbe, hvor man ikke har anet om der er massevis af 
penge tilbage, eller om man står med et hul i regnskabet der skal dækkes ind fra anden side. Flere 
bevillingshavere har set sig nødsaget til at føre skygge regnskab for at havde pålidelige tal. Det er dog 
muligt at det er blevet udbedret. Efter sommerferien står jeg til at finde ud af det. Hvis det har været et 
problem for enkelte bevillinger, så kan det jo ikke overraske at hele AU har gravet sig selv ned i et 
økonomisk hul. 

Det har i min enhed i flere år ikke været muligt at følge op på projektøkonomi. Det er som om råbene op 
gennem vores egen søjle aldrig når rigtigt ned i økonomi-søjlen. Heraf følger at problemer ikke løses og at 
der opstår gnidninger mellem institut-medarbejdere og medarbejdere i økonomi-søjlen - problemer som 
ofte reelt er en følge af mangelfulde værktøjer til økonomiadministration. Fordelingen af opgaver på flere 
søjler fremmer formentlig ansvarsforflygtigelse 

Det har jeg faktisk skrevet lige ovenfor. Jeg har gennemført et projekt, hvor jeg skaffede [over 1 mill]. På 
intet tidspunkt var der nogen, der havde overblik over budgettet og de sidste indtægter kom aldrig med i 
regnskabet. Jeg oplevede i flere år, at når jeg havde "tjent" for mange timer, måtte jeg kun overføre 25% til 
næste år, hvorfor jeg gav timer væk. Senere har jeg erfaret, kollegaer der har optjent så mange timer, at de 
kan holde orlov i flere måneder. Det forstår jeg ikke. 

Det har længe været svært at få økonomirapporter, og systemet er ikke så godt som det tidligere. 

Det har været rasende vanskeligt at gennemskue økonomien på [hovedområde nævnt ved navn], og i nogle 
tilfælde er det mit indtryk at bevillinger ikke er hjemskrevet rettidigt. Jeg kunne også godt bruge en 
optimering af visse IT-systemer (IndFak) og en forklaring på hvad der er vigtigt når man konterer. Det virker 
meget tilfældigt og nærmest ligegyldigt hvilke konti man bruger hvornår, og det kan jo ikke passe. 

Det kan ikke passe, at universitetet ikke kan få betalt sine regninger til tiden for indkøb af materialer og 
arbejdsopgaver. Det er for dårligt, at mit institut ikke har mulighed for løbende at have et ajourført 
regnskab. Det er ikke til at planlægge, når man ikke ved, hvor mange penge, der er til rådighed. 

Det kan siges meget kort: http://medarbejdere.au.dk/strategi/oekonomiproces-2014/forside/ 

Det kunne være en fordel hvis de havde styr på økonomien, og gerne lidt før det går galt. 

ARTS økonomiafd. er endelig slået sammen med BSS og fungerer bedre. Men ingen har i årevis haft styr på 
økonomien, det viser det store underskud jo tydeligt. Hvordan kan man generere så stort et underskud på 
så kort tid, og det så kommer som et chok for dem. Og hvad med at der er brugt nogenlunde samme beløb 
ca. 200 mil til eksterne konsulenter. Det tyder ikke på tjek på økonomien. Igen skal pengene spares ind bl.a. 
på kerneydelser, fordi der er brugt for mange penge på "nice to have". 

Det manglende økonomiske overblik der førte til fyringsrunden var katastrofalt, men nok en naturlig 
konsekvens af den administrative kaotiske faglige omviklingsproces. Den økonomiske centralisering gør 
procedurer unødigt tunge og der er ikke noget der ser ud til at blive lettere eller mere smidigt. 
Subsidiaritetsprincippet burde indføres alle steder! 

Det nuværende økonomisystem er ekstrem kompliceret og virker ikke. Det er ikke muligt for den enkelte 
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forsker at vide hvor mange penge blev brugt på de enkelte bevillinger. Det er jo åbenbart heller ikke muligt 
for den centrale ledelse! Der bliver altid flere økonomiske opgaver flyttet til forskere på trods af de mange 
økonomiansatte vi har. Det stjæler tid fra de vigtige opgaver. Det er også klar at de økonomimedarbejdere 
udfører helt overflødige opgaver. Er det virkelig nødvendig at registrere alle eksterne ansøgninger og også 
indtaste et budget for dem? De centrale indkøbsaftaler bør afskaffes eller i det mindste gøre frivillige. Min 
gruppe spilder enormt mange penge ved at følge aftalerne hvor vi kunne få varerne langt billigere andre 
steder hen. Men kunne sikkert spare flere penge ved at nedlægge den afdeling som laver indkøbsaftaler. 

Det opleves som en kvalitetsforringelse at økonomiske funktioner i højere grad er centraliserede og trukket 
op på fakultetsniveau. Økonomiske funktioner fungerer bedre i tæt integration og samarbejde med de 
lokale projekter og institutter. At det så samtidigt med centraliseringen af de økonomiske funktioner virker 
som om, man centralt har mindre og mindre styr på og overblik over selv kortsigtede budgetter og 
forecasts, vækker så yderligere grund til underen. 

Det sejler fuldstændigt 

Det siger næsten sig selv Hvad et kunstværk til over 1 mio. laver på et institut ingen alligevel ved hvad er 
eller hvad bidrager med - det kræver en økonomisk hovedrengøring 

Det siger sig selv - helt fejlslagen...og nogle, der kører parallelt og hytter deres egne - læs sidste 
Forskerforum 

Det siger sig selv... det er jo et stort rod og man har taget nogle katastrofale beslutninger ved at lægge 
ekstra skat på eksterne bevillinger. Dygtige folk overvejer at forlade stedet, da det ikke længere giver 
mening at bruge sin tid på at skaffe forskningsmidler, når det hele skal beskattes. 

Det siger vist sig selv som følge af den situation, vi står i, at der er behov for at gøre noget ved økonomien. 

Det siger vist sig selv... 

Det taler næsten for sig selv. Men mange har advaret mod omkostningerne ved reformprocessen, allerede 
siden 2005, men også ved accelerationen af den "faglige udviklingsproces" i marts 2011. Derudover er 
omkostningerne givetvis en del større, end ledelsen antager, fordi alle reformer har det med at fordoble 
(eller mangedoble) deres omkostninger, når de gentages længere nede i hierarkiet: Et banalt eksempel er 
et møde med en rektor, hvor 500 medarbejdere a 1000 kroner i timen mødes med ham; så har vi rektors 
synlige løn (2000 kr. i timen) + 500.000 kroner i (usynlig) aflønning til de ansatte. 

DET taler vist for sig selv... i disse tider! De enormt mange 'ledere' skal reduceres i antal. De kan jo 
stadigvæk godt udfylde deres job alligevel. Det må kunne lade sig gøre med fordel af slå nogle vicedirektør 
funktioner sammen. Det har jo kunnet fungere tidligere. For slet ikke at tale om "Controller"-funktionen. 
Her føles virkelig, at der er tale om en helt ny grad af MISTILLID !! Også det fungerede jo tidligere på 
udmærket vis. 

Det tog et år at få et projektnummer. Mangelfuld rådgivning om udgiftstyper fra firskellige fondsbevillinger. 
Manglende transparens i projektforbrug. Institutledelsen påstår ikke at kende hverken budget eller 
regnskab (dpu) 

Det upersonlige flow i økonomisystemet er en stor anledning til stress og modvilje. AURUS er ikke ret 
brugervenligt, og den tid jeg bruger på simple økonomitransaktioner står slet ikke mål med hvor let det ville 
være hvis systemet var bedre og økonomifolkene mere hjælpsomme. De er så men søde nok, men 
oplevelsen er ofte at man får en afvisning uden den fornødne hjælp til at løse problemet med dataene, så 
det bliver skruen uden ende. "Dem i den anden ende" burde gøre mere for aktivt at hjælpe med at rette fejl 
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og løse problemer. Og så er CWT generelt tunge og dyre at arbejde med. 

Det ville være ønskværdigt om man kunne bestille designede rapporter på alle niveauer. Det ville være 
dejligt med et regnskab man kunne styre efter 

Det virker fuldstændigt forkert, at instituttet ikke har sin egen økonomimedarbejder når hele økonomien er 
udlagt til instituttet. Mulighederne for en professionel og adækvat økonomiopfølgning er elendige med den 
nuværende ordning. Det er urimeligt, når instituttet har det økonomiske ansvar. 

Det virker som om der ikke er styr på en .... 

Det virker som om, at der ikke er tilstrækkeligt styr på budgettering og regnskabsopgørelse. Det kan være, 
at det ikke kan lade sig gøre at gøre det bedre, men processen med besparelse har vist, at 
økonomistyringen lader noget tilbage at ønske 

Det virker som om, økonomien er fuldstændig afkoblet fra resten af universitetet. Der mangler overblik 
over alt fra uddannelsesbudgetter og udgifter til forskningsindtjening. Det er ikke muligt for den enkelte at 
få support, og vi måles og trues hele tiden på økonomi, samtidig med at vi ikke kan agere som 
medansvarlige, fordi der ikke gives konkrete oplysninger og udregninger. 

Det virker til at der altid er nyansættelser på vej her. Det er ikke helt til at gennemskue hvad grunden er til 
det. 

Det virker tosset at vi bruger et tidsregistreringsprogram, der ikke kan håndtere en saldo for projekterne på 
selve brugersiden. Det virker også tilfældigt hvilke projekter der overhovedet er muligt at registrere på, 
afsluttede projekter er stadig på listen. 

Det økonomiske kaos på hele universitetet taler vist for sig selv - det er skandaløst at økonomien kan sejle i 
så lang tid uden at nogen tilsyneladende ved hvad der foregår. 

Dette behøver egentlig ingen nærmere begrundelse. Den aktuelle AU-krise må i betydelig grad bero på 
manglende økonomistyring. Følgerne heraf blev forstærket af universitetsledelsens manipulation i form af 
bevidst strategisk tilbageholdelse af informationer indtil ultimo november 2013, hvilket gjorde 
nødopbremsningen markant værre. 

Dette er et helt centralt område for AU. Der skal være et løbende eftersyn for at sikre at dette område 
fungerer. Her tænkes både på forvaltningen af forskningsressourcer så vel som AUs overordnede økonomi. 
Økonomien i og konsekvenserne af store tiltag som f.eks. fornyelsen af bygningerne skal kunne tilgås af 
medarbejderne. 

Dette område har ikke fungeret i årevis. Der er ikke blevet leveret noget brugbart overblik over de enkelte 
gruppelederes økonomiske status. Vi har kørt totalt i blinde ... men stadig med det fulde ansvar. 

Dette punkt er det næppe nødvendigt kommentere! 

Dårlig økonomiplanlægning betyder ingen nødvendige ansættelser og dermed overarbejdet til de ansatte. 
Overarbejdet kan ikke afspadseres el. kompenseres økonomisk. 

Dårlig økonomisk styring. De sidste tre år har vi ikke kunnet få pålidelige budgetter. 

Dårlig økonomistyring har ført til den nuværende situation, hvor VIP'er og TAP'er er blevet fyret. Det skaber 
en meget stor mistillid til den måde, økonomien er blevet håndteret på. Det kunne i den forbindelse være 
interessant at se, hvad den Faglige Udviklingsproces har kostet. Bl.a. flyttefirmaet må have haft kronede 
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dage - de har uafbrudt flyttet rundt på de samme møbler internt i Nobelparken i 6 måneder eller mere... 

En fast økonomimedarbejder på hvert institut 

En stærkere controller-funktion og bedre interaktion med ministerier og øvrige offentlige myndigheder, så 
disse "uforudsete" økonomiske konsekvenser af handlinger i højere grad kan undgås. 

Er blevet væsentligt bedre. Men support til projekthavere har været yderst mangelfuld og halter stadig. 

Er meget tungt og langsom arbejdende 

Et eksempel. Jeg havde en simpel opgave med at udbetale honorar til en udenlandsk professor fra en 
bevillingskonto. Jeg blev bedt om at skrive til ham for at få hans fødselsdato, da jeg havde skaffet det fik jeg 
en e-mail om at jeg også skulle tilvejebringe konteringen igen, nu inklusiv stillingstypen, enhed, sted, 
projekt og aktivitets nr. For at finde et aktivitetsnummer måtte jeg kontakte en anden økonomiansvarlig, da 
dette ikke er oplysninger jeg selv sidder med. I min inbox kan jeg se, at jeg har modtaget 15 e-mails om 
denne sag, før honoraret blev udbetalt. 

Et kæmpeproblem, at de økonomiske forudsigelser har været så dårlige. Budgetansvaret bør 
decentraliseres, og decentraliseringen tages alvorligt. Magt skal følge ansvar! 

Et pludseligt underskud på et trecifret mio.-beløb og efterfølgende afskedigelser taler vist sit tydelige sprog. 

Fakturasystemet er tungt og langsomt, og der sker ofte fejl, da personerne, som konterer fakturaer ikke ved 
hvorfra og hvordan varerne bliver sendt ud og brugt.  Rejseafregninger , går altid galt, pga. bagateller. 

For langsomt og alt for bureaukratisk. Der bliver krævet alt for meget i "skat" fra ledelse når økonomi skal 
varetage ekstern fonde. Absurde tilstande hvor succes med ekstern bevillinger, betyder at vi på vores 
institut skal spare mere pga. merbetaling til økonomistyring. Denne struktur SKAL omlægges 

For mange penge brugt uden klar positiv effekt på kerneydelserne: undervisning og forskning 

For ph.d. -studerende på [hovedområde nævnt ved navn]er det næsten umuligt at indhente en oversigt 
over brugte og resterende rejsemidler. Det er svært at finde den rette person, og dernæst kan 
vedkommende sjældent give en oversigt over mere end det forgangne år, eller også bliver det udtræk over 
alle udgifter den respektive ph.d. -studerende har konteret i AURUS (dvs. inkl. eksterne bevillinger m.m.). 
Denne forvirring gør det overordentligt svært at planlægge konferencedeltagelse og udlandsophold m.m. 

Formentlig ikke det rette sted, men nogen har i hvert fald ikke styr på økonomien, og hvis "økonomi" kun 
står for lønudbetaling og ikke for budget-overblik, og budgetstyringsredskaber, så er kritikken ramt forbi. 
MEN hvis de står for sidstnævnte så bør de få opdateret deres regneark, da det virker mildest talt 
bemærkelsesværdigt at den økonomiske styring har været så ringe på universitetet. Men det er nok lidt i 
tidsånden når man kigger på blandt andet AAU, KU og RUC som står lidt i samme situation. 

Funktionen af økonomiområdet har efter centraliseringen fungeret meget dårligt. Det har ikke været muligt 
at få overblik over ens egen økonomi (skiftende beløb er blevet meldt ud, så man helt har mistet tilliden til 
systemet). Også på institutniveau har det i lange perioder været helt umuligt at kende økonomien. 
Skiftende beløbsstørrelser for underskud er blevet meldt ud. Når økonomiansvaret flyttes flere niveauer op 
falder den enkelte medarbejders ansvarsfølelse i forhold til dispositioner, hvilket kan føre til øgede udgifter. 

Fx årsagen til et underskud på 200 mil. Hvordan og hvor er dette blevet genereret? 

Fyringsrunden og vore manglende økonomiværktøjer (fx. projektøkonomiopfølgning) har vist at vi åbenlyst 
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ikke havde styr på økonomien med fatale konsekvenser. Jeg spekulerer på om vi så har fået/får styr på 
økonomien? Det har jeg ikke set overbevisende redegørelser for. Vi knokler med forskning, undervisning og 
myndighedsbetjening og den ene ansøgning efter den anden for at skrabe penge hjem, men strukturelle 
problemer (?) gør at økonomien IKKE hænger sammen. Dette må der rettes op på, så vi kan få ordentlige 
vilkår (og sammenlignelige vilkår)til at levere på vore kerneydelser. 

Færre flaskehalse i forskningstracks og mindre af det her brugen måneder på at skrive projektansøgninger 
hvoraf 80 % alligevel bliver afvist. Det tager tid fra de vigtige områder som forskning og undervisning. Nogle 
gange ved man simpelthen godt, at en ph.d. eller post doc er god nok til at fortsætte og så skal de have lov 
dertil og ikke spilde måneder på at søge penge dertil. 

Få det nu til at virke! Det er et service område der skal servicere forskere og undervisere. Det skal ikke blive 
ved med at give os nye opgaver. 

Generelt skal alle blive bedre til at tænke økonomisk. 

Gennemsigtighed af indtægter og udgifter mangler. Vi er i så store grupperinger (uddannelses og 
forskningsmæssigt), at store ujævnheder iblandt f.eks. uddannelserne (STÅ) slet ikke er synlige eller 
afspejles i de ressourcer som er til rådighed for de enkelte uddannelsesgrupper. 

Gennemsigtighed i økonomi på såvel institut niveau som på generelt universitetsniveau er fuldstændig 
fraværende. Der er ingen klar økonomisk incitamentsstruktur til at fremme universitetets målsætninger. 

Gennemsigtigheden bør øges, ligesom kompetencen (forstået som dygtighed). 

Gode erfaringer - men afdelingen synes at være stærkt underbemandet. 

Har vi en økonomi? Der er meget der mangler her. Langsomlighed, budgetstyring, redskaber til overvågning 
af forbrug af timer og ressourcer. Det er chokerende dårligt. Det er jo en af årsagerne til den aktuelle krise, 
når man ikke aner hvor mange penge man har eller bruger. Et skib i høj sø uden ror. 

Har været en stor udfordring ikke at vide hvad man havde på kontoen men vi går nu mod lysere tider 

Hele fyringsrunden taler for sig selv. Der er åbenbart mangel på overblik over økonomien. 

Helt fint med numre til projekter og aktiviteter, også OK at de ændres, men det er ikke i orden, at der ikke 
er en ordentlig søgefunktion i AURUS 

Helt generelt er der et troværdighedsproblem med økonomi. 

Helt generelt utroligt dårligt fungerende, hvis man overhovedet kan tale om fungerende. 

Helt vildt at det er endt der, hvor det er endt. Selvfølgelig skal det ses efter. 

Helt ærligt. Det er da logik for perlehøns at dette område trænger til eftersyn. Ledelsen har ikke haft styr på 
udgifter og indtægter.(Eller man har skjult det) Man har ikke indført anvendelige systemer så almindelige 
forskere, der har ansvaret for de bevillinger, de har fået hjem, kan se hvad der står på kontiene. De har i 1½ 
år handlet i blinde og de stakkels medarbejdere, der skal servicere forskerne, har heller ikke kunnet se hvad 
der stod på konti, og hvad der var betalt eller ej. (Ikke underligt at der er personaleflugt og dårligt 
arbejdsmiljø i de serviceafdelinger der har med økonomi at gøre- de har da deres faglighed og den har 
ledelsen gjort det umuligt at bibeholde). Der bør ikke indføres systemer der ikke kan magte de opgaver der 
skal anvendes. Og man bør ALDRIG sætte forskere med ansvar for pengene i den situation at de ikke har 
adgang til at tjekke deres egne bevillingskonti. Det svare jo til, at du går ned i banken og siger tja- jeg ved 
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godt nok ikke, om jeg har penge på kontoen- men mon ikke det går.....bare betal mine faste udgifter i 
blinde. Usandsynligt pinligt at en virksomhed af denne kaliber har budt medarbejdere de forhold i så lang 
tid. Og så tager man i øvrigt overhead penge i et totalt urimeligt niveau. De penge skal gå til det mest 
nødvendige og ikke til administration- den bør skæres ind til benet. Ydermere synes jeg, det er totalt 
horribelt at man har bildt almindelige mennesker og ansatte ind at alle de fusioner og sammenlægninger 
ikke har kostet noget. Det har da selvfølgelig været dyrt og kostet mange penge. Man har bare gemt det i 
regnskaberne. Pinligt at det store underskud først findes så sent og pinligt at man stadig kan finde på at 
smide konsulent penge efter tidligere medarbejdere- der har gjort et så dårligt stykke arbejde. Utrolig 
sørgeligt at man bruger at give "gyldne håndtryk" til folk som kører skibet i sænk. Det giver virkelig en 
samme følelse som når bankerne giver afsatte ledere store afskedslønninger som belønning for at banken 
gik bankerot. 

Historien skræmmer mht. den overordnede økonomiske ledelse - og AU's ledelse tager allerede hånd om 
problemerne på højt niveau. De decentrale økonomi-medarbejdere gør et godt og påskønnet arbejde - ofte 
under svære betingelser. 

Hmm der var vist noget med underskud og fyringsrunde 

Hvis man kan lave et underskud i den størrelsesorden, som AU magter, er det uprofessionelt "pludselig" at 
opdage, at man er i krise. Det er derfor uforståeligt, at det er "indianerne", der skal undgælde, medens 
"høvdingene" beholder deres job. Bestyrelse og ledelse må tænke synkront! 

Hvordan det hænger sammen er umuligt at forstå. 

Hvordan kan AU pludselig mangle 200 mio. uden nogen har opdaget det. I det private var de ansvarlige 
blevet afskediget med det samme. Det burde også ske her.  

Hvordan kan det være, at man som forsker ikke har adgang til at se sine bevillinger direkte og især status på 
sine bevillinger. Hvordan kan det være tidshorisonten for oprettelse af projekter og fakturering er utrolig 
tidskrævende? 

Hvordan synes I selv det går? 

hHvorfor er faktureringssystemet så tungt? Det er næsten umuligt at få udleveret et posteringsark, noget 
som man selv burde kunne gå ind og se. 

Hvorfor kunne man ikke forudse de økonomiske vanskeligheder, der blev tydelige i efteråret 2013? Hvad 
skal gøres bedre? 

Hører rigtigt mange negative historier om at man ikke kan få oplyst saldo på konti, ikke kan få kontoudtog 
etc. Der tegner sig et billede af en økonomi i frit fald - giver virkeligt mange frustrationer hos mine VIP'er, 
da de ikke har fuldt overblik over deres økonomi og de bruger enormt meget tid på at skabe dette overblik. 
Tid der går fra deres primære opgaver - forskning og undervisning. Har indtryk af, at der bliver ført mange 
parallelregnskaber, for ikke helt at miste overblikket over saldo på forskningskonti - det er da spild af tid. 

I den store fyringsrunde vi netop har oplevet, har det grundet de sidste par års store struktur ændringer 
ikke været muligt at få konkrete tal for hvor AU mere præcist producerer underskud. Nødvendigheden af 
massefyringer, samt hvilke sektioner, institutter og uddannelser, der skal reduceres, bør baseres på 
statistisk valide regnskaber og ikke "skud i mørket", "solidaritetsprincipper" eller andre vage procedurer, 
der medfører risiko for at profitabel forskning og uddannelser nedskæres, og uundværlige medarbejdere 
fyres eller fratræder som "hovsaløsninger". Det er under al kritik. 



 228 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

I det tidligere [fusioneret enhed nævnt ved navn] havde vi et ualmindeligt velsmurt bogholderi; jeg kendte 
ingen steder i verden, hvor jeg mødte en lignende effektivitet og service. På det gamle AU var bogholderiet 
vist noget værre rod. I det nye AU er bogholderiet blevet et gennemsnit, så vi gamle [fusioneret enhed 
nævnt ved navn] oplever en forringelse og en fordyrelse. Samtidigt er regnskabsmedarbejderne blevet 
"specialiserede"; det betyder, at de kun må udføre én type opgave. Fra at have et spændende og alsidigt 
job, hvor de kunne indgå aktivt og kreativt i projektadministrationen, har de nu fået et monotont, kvælende 
job som brik i en atomiseret koncern. 

I [institut nævnt ved navn] har vi mange mindre projekter/opgaver med korte deadlines - det økonomiske 
system er slet ikke gearet til dette. Ofte er deadline overskredet inden projektet er oprettet i systemet. 
Systemet er meget ufleksibelt f.eks. mht. forlængelse af projekter, andre OH satser mm. I MEGET lang tid 
har vi ikke haft overblik over økonomien - det er meget frustrerende at være projektleder/have ansvar for 
et projekt uden at kende forbrug af timer/drift. Der har længe været meget lang ventetid på at få hjælp til 
regnskab/betaling af regninger mm fra vores økonomimedarbejder. 

I flere år har diverse folk på instituttet ikke haft mulighed for at vide hvor stort et forbrug de har haft af 
deres forskningsmidler -- medført manglende inddækning og overhead. 

I forbindelse med fondssøgning, og særligt administration af de opnåede midler, oplevede jeg meget lange 
svartider, hvilket gav problemer med tilbagemelding til de fonde der havde tilbudt midler. 

I forbindelse med møderne omkring fyring fik vi indtryk af, at [institut nævnt ved navns] økonomi er i rod. 

I lyset af den seneste 'skamplet' i form af fyringsrunde på AU, er det åbenbart at økonomien trænger til et 
særligt eftersyn. 

I mit arbejde har jeg stiftet bekendtskab med en række processer i Økonomi og Planlægning, som virker 
særdeles firkantede og gammeldags, og som ofte bremser mit arbejde. Det gør processerne langsomme og 
betyder en del ventetid for mit vedkommende. Samtidig oplever jeg ofte hos medarbejderne der, at der 
ikke er forståelse for, at mit område er ganske anderledes end deres og på nogle områder kræver noget 
mere fleksibilitet. 

I virkeligheden er det nok ledelsen, der trænger til et eftersyn, men med de besparelser der netop er 
gennemført, må der have været en brist et sted. 

Igen, jeg møder dygtige medarbejdere i forhold til den personlige kontakt. Men det er svært at være helt 
tilfreds. 1. Som ekstern bevillingshaver er der ekstrem uklar over hvad man har at gøre med. Manglende 
tydelige oversigter. Så bliver man jo nødt til at bruge des mere personlige kontakt til sin rare 
budgetansvarlige. Det er ligeledes sært at det er så vigtigt for instituttets økonomi nøjagtig hvornår jeg 
bruger mine penge. 2. Jeg hører rygter om at der på hele AU er hundredvis er økonomimedarbejdere. 
Svært at forstå, i forhold til de andre pointer her. 3. Jeg har siddet i instituttets forretningsudvalg. Om 
økonomistyring og gennemskuelighed i forhold til at drive et institut har været rystende. Budgetterne og 
forecast oscillerede vildt. Og vi skulle rådgive i forhold til gennemførsel af besparelsesproces. Måske er der 
ved at komme mere styr på det. Men jeg tænker selve den måde penge flyder til institut på i forhold til 
forbrug på eksterne, giver fluktuationer og uklarhed. Jeg tænker en del af usikkerheden er "Intern AU 
politisk" i forhold til fordeling imellem institutter, men der har man ofte tænkt, gad vide om der er helt styr 
på det på næste niveau. 4. Med den kultur vi har haft med merforbrug på mærkelige projekter der er off-
target i forhold til forskning og undervisning, som er vores centrale mission (og indtægtskilde) og, 
fornemmer jeg, ringe økonomiske overblik mange steder, er det ikke overraskende at vi er i økonomiske 
problemer. Jeg ved at vi laver flere STÅ, kandidater, ph.d. og har del første tror jeg mht. eksterne bevillinger 
i forhold til lignende institutter på andre danske universiteter, og vi har forholdsvis meget færre ansatte. 
Alligevel er vi rodet ind i en økonomisk krise. Jeg er nødt til at konkludere at det er pga. det universitet vi er 
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inde i, og specielt 1. økonomistyring; 2. manglende check på forbrug/loft på budgettet i forhold til forbrug. 

Ikke gennemskueligt nok, massiv top-down styring. 

Ikke styr på økonomien i tide. 

Inden for forskning helt ekstremt detailstyret og utrolig tungt system, også ift. andre universiteter og 
regionerne. Her kunne med stor fordel slankes og decentraliseres. 

Inden vi som [fusioneret enhed nævnt ved navn] blev lagt sammen med AU havde vi et velfungerende 
økonomistyringssystem hvor vi som projektledere kunne følge med I det løbende forbrug på projekterne og 
hvad der resterede. Det gav overblik og tilskyndelse til at anvende ressourcerne på en fornuftig måde. 
Dette system blev skrottet inden AU havde fået opbygget et tilsvarende funktionelt system. Dette er ikke 
mindre end en katastrofe. Der er vist nu omsider noget på vej, men vi har ikke set noget konkret endnu. Vi 
som projektet ledere fægter i blinde på fjerde år. Det må vist nærmere betegnes som en faglig 
afviklingsproces. 

Indfak og Aurus er tunge systemer, som man nemt kan bruge for meget tid på. 

Ingen 

IT systemerne på økonomi er ret håbløse og uforståelige. En modning af disse ville være på sin plads. Som 
en person der ofte har særlige sager oplever jeg en meget dedikeret, men ofte desværre også overbelastet 
økonomiafdeling, der har meget vanskeligt ved at håndtere sager der ikke følger de normale skemaer. 
Dette er frustrerende og tidsrøvende for mig i hverdagen. 

IT systemerne som støtten for os projektledere har været meget ekstrem mangelfuld i 2 år, men er nu 
langsomt ved at blive bedre. Man føler dog fortsat at IT systemerne er tip-down da det kun støtter 
afrapporteringen opad mens jeg ikke får støtte til at styre min projektøkonomi. Jeg kører fortsat med egne 
Excel regneark for have overblik over hvad jeg har på budgettet og har forbrugt på delbudgetter ift. det jeg 
har aftalt med "kunden". 

Ja - det siger vist sig selv. Og det tror jeg også foregår. Her har jeg afkrydset, fordi jeg synes at have forstået, 
at AU er i økonomiske vanskeligheder? 

Jeg efterlyser systemer som bedre end nu muliggør gennemførelse af eksternt finansierede projekter. Det 
er mit indtryk at personalet under økonomi lider under håbløse regnskabssystemer 

Jeg er bange for, at dele af de nuværende økonomiske problemer skyldes manglende økonomisk overblik 
gennem en lang periode. Dette skyldes måske delvist overgang til nye systemer, men det har været 
særdeles utilfredsstillende og nu sikkert også bekosteligt for hele AU. Der er endvidere bundet mange 
skjulte ressourcer op på uhensigtsmæssige systemer som IndFak og AURUS. Disse systemer er typiske 
eksempler på software tænkt ud fra et systembehov, ikke fra et brugerbehov. Der kunne spares mange 
mandår på AU, hvis der investeredes i at få kvalificeret IT-designhjælp, som kunne udarbejde 
brugergrænseflade, der gjorde systemerne meget lettere at anvende. Disse systemer skal ikke forudsætte, 
at man kender til økonomisystemet, de skal optimalt bare spørge efter de oplysninger, der er nødvendige. 
Som det fungerer nu skjules de reelle omkostninger ved inddatering af data, fordi, hver enkelt medarbejder 
bruger for meget tid til processen, som er unødigt kringlet og tidskrævende. 

Jeg er chokeret over de elendige økonomisystemer, AU anvender, og systemernes manglende evne til at 
tale sammen. Jeg fornemmer, at Økonomi-ledelsen ikke ved, hvordan systemerne virker set fra brugernes 
synspunkt. De menige økonomimedarbejdere knokler og er utroligt hjælpsomme, men jeg oplever ikke, at 
de får meget hjælp fra selve IT-økonomisystemerne. Brugerinddragelse før igangsætning har vi bedt om 
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mange gange, men det bliver glemt hver gang 

Jeg er meget bekymret for om økonomisystemerne nogensinde kommer til at virke. Har nu været medlem 
af et LSU i to år uden at se et institutregnskab 

Jeg er sjældent i kontakt med økonomi afdelingen, men hver gang jeg afregner i aurus er det et værre hyr 
med at få det hele indtastet og som regel ender jeg alligevel med at skrive frem og tilbage med 
kontrollørerne fordi jeg ikke får angivet de rigtige kontrollører, numre eller lignende. En afregning på et par 
tusinde kr. tager timer af mit arbejde og sandsynligvis noget nær det samme hos økonomi. Jeg tror det var 
nemmere og billigere for alle, hvis der sad nogle lokal man kunne give en stak kvitteringer og et 
kontonummer, som til gengæld kunne kende systemet og gøre det rigtigt fremfor at jeg 2-3 gange om året 
skal sætte mig ind i systemet og de ændringer i kontonumre, kontrollører osv. der er sket i de 
mellemliggende måneder. Sidst jeg var i kontakt med økonomi blev jeg stillet om 4-5 gange før jeg fandt ud 
af hvem der ved en fejl havde annulleret mit mastercard... Nu ser jeg frem til snart at bruge et par timer på 
at finde ud af hvorfor jeg ikke har fået et nyt... 

Jeg er som medarbejder blevet pålagt en række aktiviteter, som skal varetages ved anvendelse af IKT 
programmer, som tidligere blev varetaget af administrative medarbejdere. Da brug af disse programmer 
ikke sker hyppigt, skal funktionaliteterne i programmerne "brushes up" hver gang de skal anvendes, hvilket 
jeg betragter som en unødvendig og dyr anvendelse af underviserressourcer. Administration er ikke en 
kerneydelse for en underviser. 

Jeg fatter ikke at vores bidrag (bidragsprocent) til økonomien er så høj. Enten er det administrative område 
komplet dysfunktionelt eller også dækker vores bidrag til økonomien over noget andet 

Jeg finder det meget tankevækkende og besynderligt, at man kan gå fra i 2012 at have et, hvad der i 
referater fra bestyrelsesmøder blev kaldt 'ubetydeligt underskud' det næste år at skulle ud i en historisk 
fyringsrunde. Det er mildest talt ikke tryghedsskabende ift. økonomi. På [institut nævnt ved navn] har vi i 
flere år bedt om budgetter og regnskaber, men efter vi er blevet en del af AU, så mener man åbenbart ikke, 
at vi har krav på detail indsigt i økonomien. Der synes at være store styringsambitioner, men meget små 
styringskompetencer ift. økonomi. Som uddannelsesleder oplever jeg absolut ingen direkte støtte eller 
opbakning fra økonomi - og min uddannelse indtjener [mange millioner] om året. De systemer vi hidtil har 
brugt fx til timeregnskaber, har vi selv måttet opfinde. Nu hører jeg på gangene, at vi skal bruge noget der 
hedder 'vip-o-matic- - men igen og symptomatisk nok, så mener man ikke vi behøver orienteres før. Så 
grundlæggende må jeg konkludere, at vi som enhed - [institut nævnt ved navn]- før vi blev en del af Århus 
universitet - havde overskud på vores forretning. Efter vi er blevet en del af Århus Universitet får vi at vide 
at vi er en underskudsforretning. Det er meget svært at forholde sig positivt til. 

Jeg forstår ikke og føler mig ikke orienteret om hvad den nye opdeling i back office og front office egentligt 
har betydet. Vi er som alm. VIP kommet endnu længere væk fra de økonomiske beslutninger og principper 
på AU 

Jeg har afkrydset at "økonomi" trænger til et særligt eftersyn, fordi systemerne indtil nu ikke har fungeret 
særlig godt. Det er dog meget muligt at der er mere brug for ro omkring området, så systemerne kan blive 
indkørt uden endnu mere turbulens end der har været. 

Jeg har afkrydset det, fordi der på et tidspunkt var rygter om at man ville fjerne de projektøkonomer, som 
sidder lokalt ude på institutterne. Det vil være en katastrofe på et institut som mit, hvor vi har et stort antal 
forskningsprojektbevillinger. Som projektleder er jeg dybt afhængig af at kunne gå hen til en 
projektøkonom og kigge regnskaberne igennem sammen. Med andre ord - fjern ikke projektøkonomerne 
fra institutterne. 
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Jeg har endnu ikke set et budget, der er både forståeligt og retvisende. Afstanden er blevet for stor. 

Jeg har fået fornemmelsen af, at der ikke altid var/er klarhed omkring, hvad udgiftsposter i regnskabet er 
blevet brugt til. Jeg har det indtryk, at der ikke er klarhed over omfanget af rejseudgifter. Det virker 
besynderligt. 

Jeg har haft en række oplevelser med økonomifunktionen, som afslørede en eklatant mangel på viden om 
regnskab og afskrivningsregler, samt dårlig håndtering af kontakten til dem de betjener. Det har kostet mig 
meget spildtid og unødigt arbejde. Jeg har generelt oplevet imødekommenhed og forståelse, men også en 
holdning til at deres interne procedurer er vigtigere end at universitetet kan udføre sine primære opgaver 
som forskning og uddannelse tilfredsstillende. Et arbejde med nye procedurer til understøttelse af 
forskningsopgaver, som blev igangsat for ca. halvandet år siden er stadig ikke afsluttet. 

Jeg har haft flere eksterne bevillinger i den forgangne periode, og især administrationen af en større 
projektbevilling har været problematisk. Jeg har ikke kunnet få statusopgørelser når jeg havde behov for 
det, og de rapporter der kunne trækkes var helt ubrugelige da de kun tilgodeser "systemets" behov, ikke 
bevillingshavers behov for overblik. 

Jeg har oplevet at skulle vente 3-4 måneder på at få tildelt et projektnummer - så vi skulle regnskabsføre i 
skufferegnskaber indtil vi kom igennem. Der er en høj grad af manglende indsigt i hvad der arbejdes med 
og denne afkobling koster i det daglige. 

Jeg har oplevet et stort fald i kvaliteten af den støtte vi som projektledere får til at styre den økonomiske 
del af forskningsprojekterne. Kvalitetsfaldet skyldes dels de manglende styringssystemer (især 
økonomirapporter) og at projektøkonomerne er flyttet væk fra det faglige miljø, hvorved de ikke længere 
"har fingeren på pulsen". 

Jeg har været ude for at økonomi ikke har fået skrevet fakturaer af sted til ekstern bevillingsgiver i så lang 
tid at vi blev bange for om vi nogen sinde ville få pengene betalt - i den forbindelse har jeg hørt fra kolleger 
at det sker ind i mellem at penge fra eksterne bevillinger ikke kræves ind eller kræves ind meget sent. 

Jeg havde fornøjelse af at være centerleder i tre år. Desværre var servicen fra økonomiafdelingen ekstremt 
mangelfuld. Aftaler blev ikke holdt - ting blev ofte først færdige måneder efter den aftalt deadline og efter 
at man havde rykket flere gange. Der var også eksempler på, at regninger ikke blev betalt til tiden og at der 
derfor kom rykkere med rykkergebyrer. Penge blev bogført på forkerte konti og glemt. Det mest absurde 
var, da min kontakt i økonomisekretariatet undskyldte, at han havde bogført [et anseeligt beløb] forkert. 
Det fik jeg så at vide i begyndelsen af december og beskeden var her ud over, at pengene skulle bruges 
inden årets udgang. Ellers ville de være tabt. Ud over sjuskeri, som nok primært kan forklares med 
udgangspunkt i personlige faktorer, så synes jeg, at det forhold, at man ikke kan overføre penge fra år til år, 
giver et utroligt rigidt system og en uhensigtsmæssig adfærd, hvor folk skal brænde penge af i slutningen af 
året. 

Jeg kender slet ikke alle områder, så jeg har ikke forudsætninger for at forholde mig til alle områder. Jeg 
savner et felt, hvor jeg kunne afkrydse dette. Det er meget vanskeligt at gennemskue økonomien. Bekymret 
for at AU er blevet for stor til at overskue det. One size does not fit all..... Den erkendelse kom meget sent. 
Men tager vi ved lære af det? Større brugerinddragelse (de daglige brugere) skal i fokus. System og brugere 
arbejder sig væk fra hinanden, som det er nu... 

Jeg kommer fra [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] og har savnet (det er vistnok lige kommet) gode 
muligheder for at trække projekttal ud (tidsregistrering, indkøb, faktura mv.). 

Jeg mener at alle admin.områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
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som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg mener det er et urimeligt tidsspilde, at hver medarbejder skal afregne i AURUS. De fleste af os bruger 
systemet to til tre gange om året, og har derfor glemt halvdelen fra gang til gang. Hvis afregningen var 
samlet, fx hos institutsekretærerne, ville man kunne spare megen tid. Afstanden til økonomiafdelingen 
giver også en forringet service, fordi den gensidige forståelse og kendskabet til hinanden er væk. Hvor jeg 
altid oplever institutsekretærerne som imødekommende, hjælpsomme og venlige, har jeg ved et par 
lejligheder oplevet en temmelig træls behandling fra den centrale funktion. Ja, i et enkelt tilfælde faktisk 
nedladende og uforskammet. 

Jeg må desværre konstatere, at i alle de år, jeg har arbejdet ved AU, har jeg aldrig oplevet så ringe 
information om budgetter og regnskaber. Som mellemleder må jeg selv rykke for budgetter og regnskaber, 
som samtidig først modtages et langt stykke inde i kalenderåret, hvorefter man kan begynde forfra med at 
lægge budget og samtidig må skuffe kolleger med, at flere af de initiativer, som er planlagt søsat, nu 
mangler økonomisk fundering. 

Jeg oplever at skulle lave mere og mere arbejde selv - rejseafregninger, bestilling af billetter i et 
bureaukratisk system, hvor administrationen tjekker om jeg gør det godt nok. Afdelingen er fysisk for langt 
væk, jeg kender dem ikke og det er alt for bureaukratisk at få fat på den relevante medarbejder 

Jeg oplever ikke, at økonomi leverer data, som er brugbare som styringsværktøjer 

Jeg oplever konstant usikkerhed mht. hvem jeg skal henvende mig til når jeg har spørgsmål til økonomi. Det 
har været ekstremt mærkeligt at være ansat og have ansvar for en enhed uden at have et budget og 
mulighed for at følge op på reelle udgifter og indtægter. Det ser dog ud til at være blevet bedre. Men nu 
har vi igen oplevet en studentermedhjælp som har fået udbetalt en fuld månedsløn i to måneder på trods 
af at hun er timeansat - og det er anden gang hun skal betale en ret stor sum tilbage til AU. Det er 
simpelthen meget uprofessionelt. 

Jeg oplever, at kommunikationsstrømmen ang. økonomi i for høj grad er "bagudrettet". Frem for at blive 
inddraget som medansvarlige og med-kompetente aktører stilles medarbejderne over for afsluttede 
kendsgerninger, hvis konsekvenser, disse så har til opgave at afbøde (i form af undervisningsomlægning, 
beskårede rejsebudgetter mv.). Dette skaber en følelse af magtesløshed - medarbejdernes vigtigste 
funktion bliver at rette op på ledelsens fejlslagne styring af økonomien. 

Jeg synes det er dybt problematisk at afdelingsledere (professorer) med et "eget budget", personaleansvar, 
patientansvar osv. ikke kan få adgang til dette budget. Desuden at det er meget uigennemsigtigt hvad 
eksterne midler til uddannelse bliver brugt til. På "min" sektion er dette betydelige midler som 
(sandsynligvis) ikke bliver brugt korrekt og derfor medfører dårligere uddannelse end det var tænkt fra 
Sundhedsstyrelsen. Noget helt andet: også et stort problem at regninger man skal have betalt kan ligge i 
månedsvist uden at blive betalt. Det skader i den grad omdømmet for universitet og vanskeliggør arbejdet 
for de ansatte. 

Jeg synes det er for ringe at lønkontoret tilsyneladende kører så dårligt, at det blandt medarbejdere 
generelt (VIP'er og ph.d.-studerende) forventes at der optræder fejl i udbetalinger, f. eks. i forbindelse med 
overgang fra del A til del B på ph.d.-studierne (som burde være en standardoperation). Desuden virker 
medarbejderne på lønkontoret ikke servicemindede når man kontakter dem. 

Jeg synes man som AU medarbejder er berettiget til at stille spørgsmålet: Hvordan kunne det gå så galt? 



 233 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Jeg undrer mig over, hvor pengene bliver af. F.eks. indenfor STÅ, hvor sekretærer på instituttet har fundet 
STÅ, der ellers var gået tabt. Indtægter og udgifter der følger studerende kunne måske være mere tydelig. 
Det samme for forskning og publicering, som er vanskelig at se værdisættelsen af. 

Jeg vil gerne kunne se min forbrug ligesom jeg kan se min privat forbrug. e-læring kunne hjælpe mig bruge 
systemet i stedet for upersonlige kommentar fra administratorer. 

Kommer an på eftersynets resultater 

Kompetencerne i både IT og økonomisektionen er meget dårligt fordelt. Kompetencerne bør søges højnet i 
vores enhed 

Koster det virkeligt ca. 500kr i administration at køre en regning gennem systemet fordi mange forskellige 
skal chekke, kontrollere og dobbeltchekke. Har oplevet en klage over at der var brugt penge på en 
plastikpose ved indkøb af vare til instituttet - den kunne man jo selv bruge efterfølgende. Men det er 
muligvis højere oppe problemet er, der hvor reglerne bliver udstukket fra 

Kritikken drejer sig om såvel overordnede økonomiske prioriteringer som lokal ressourcetildeling. Der bør 
især gives større råderum til lokal administration af økonomi inden for de overordnede prioriteringer. Men 
måske menes der noget helt andet med økonomi som "administrativt" område? 

Kræver næppe uddybning 

Langsigtet satsning på kvalitetsrig forskning og undervisning, snarere end kortsigtet satsning på øget 
produktivitet og besparelser 

Ledelsen har kendt til at vi vil have et underskud på 200 mio. kr. i 2 år og vi har først hørt det for ½ år siden. 
Hver krone der bruges af 1 VIP vendes af 2-3 andre personer hvis det ikke går 100 % op. Også hvis det blot 
drejer sig om små beløb på 200 kr. Med andre ord der bruges nogle gange flere penge i arbejdsløn på at 
administrere de penge som er brugt på fx materiale indkøb end selve indkøbet. 

Lokalt på institutterne fungerer den økonomiske administration ok, men der er langt til AU's centrale 
økonomiske administration når der er problemer. 

Lønningsniveauet i ledelseslaget på AU er kommet langt hinsides, hvad der er rimeligt set i forhold til 
professorlønninger. Ligeledes bør rimeligheden af dekanernes puljer ses efter i sømmene. 

Man har brugt for mange penge, men samtidigt for vi at vide at økonomisystemet på AU ikke er i stand til at 
udtale sig om forholdet mellem indtægter og udgifter gennem året. Der bør indføres et fungerende 
projektsystem, som kan holde styr på ressourcerne. 

Man har efterhånden indtryk af at økonomisk drift. er vigtigere end videnskab og uddannelse - midlet er 
blevet opgraderet til mål, men uden tanke på at markedsføring og koncerndannelse er omkostningsfyldt 

Man har opfattelsen af at nogle økonomimedarbejdere ikke selv forstår det (komplicerede) system. 
Koordinering mellem forskellige funktioner på AU synes mangelfuld (fx ph.d. skole - økonomi). 

Man kan ikke lede et Universitet uden viden om, hvad ting koster og hvor vi tjener pengene. 
Økonomifunktionen på alt for højt et aggregeringsniveau til at det bliver operativt. 

Mange AU medarbejdere er frustrerede over den totale mangel på indsigt. Hvorfor er det gået så galt? 
Hvem har ansvaret? Hvorfor førte "reformerne" til en administrativ og økonomisk katastrofe på 
universitetet? 
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Mangel på transparens, leverer ikke overblik eller indsigt (budgetter): Støtte til økonomidelen af 
projektledelse er tvangsfjernet fra instituttet. Hallo, det er der den kan støtte. Nu støtter 
økonomiadministrationen kun dekanens ego 

mangelfuld transparens 

Manglen på indsigt i økonomi og budgetter de sidste par år har været katastrofal. Den manglende mulighed 
for indblik i regnskaber og budgetter var ALDRIG gået i en privat virksomhed. Det har været aldeles 
UPROFESSIONELT håndteret. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke for længst har haft konsekvenser for ledende 
medarbejdere i Økonomi. 

Manglende gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcer på det administrative og hvad universitetet og 
medarbejder får ud af det - 

Manglende tilgængelighed af Økonomirapporter og timeforbrug på projekter. 

Manglende transparens på forskellige niveauer i AU. Dette er blevet meget dårligere efter 
omstruktureringen 

Manglende økonomisk oversigt og styring på Arts - noget der vanskeliggør ledelse og planlægning 

Mangler information om aunum 

Masser af dyre chefer, absurde systemer som AURUS, og forkerte dispositioner. Samt manglende rettidig 
omhu ift. problemerne omkring den forrige rektors og ledelsesgruppes dispositioner 

Med et universitet med en omsætning i omegnen af 6-7 milliarder kroner, og som har været på landkortet i 
mange år, så er det mig en gåde at man stadig arbejder med systemer m.m. som enten er utilsvarende eller 
ikke fungere sammen, og som ikke (har været) er i stand til at give økonomi-projektstatus, og forecast 
bedre. Der er sket forbedringer indenfor den sidste tid, men jeg oplever stadig at ting skal håndholdes eller 
data skal trækkes ud og manuelt efterbehandles. Dagligt drift samt strategiske tiltag skal funderes på bl.a. 
økonomiske data inputs. 

Med vores "lille" sparerunde i baghovedet er det jo åbenlyst at der skal MEGET fokus på økonomi. Der skal 
helt styr på budget og regnskab. Jeg er meget i tvivl om den nuværende ledelse magter denne opgave. 
Meget kort har jeg 2 ting der i udpræget grad ryster mig i forhold til dette. 1. Man har i fyringsrunden ikke 
fyret en eneste person på mellemleder niveau eller derover. Men hvor er det lige ansvaret for den elendige 
budgetlægning ligger ?? Det er jo ikke hos os på gulvet vel !!!! Det kan vel ikke undre at man ikke har tillid 
til ledelsen. 2. Når man nu mangler penge - forklar mig så lige, hvordan man kan udbetale 60 millioner 
kroner til VIP’er for ikke afholdt ferie ...... tror bare vi lader den stå uden at kommenterer yderligere! 

Med økonomi mener jeg fakturabetaling og kontooverblik, men faktisk er det ikke nødvendigt at gøre noget 
ved de ting - jeg og mine kolleger har lært at bruge systemet på en måde, der gør det næsten ligeså 
effektivt som i "gamle dage" (læs: "før den faglige udhulningsproces"). Anyway, i gamle dage kunne jeg 
bestille en vare, modtage en faktura og derefter have et eller andet rimeligt antal dage til at gå ned til vores 
alvidende institutsekretær (som bl.a. kendte alle vore leverandører og alle vore konti), som derefter ville 
have et rimeligt antal dage til at betale; i alle årene under det system modtog jeg aldrig en rykker. I dag får 
jeg en mail om, at der er kommet en faktura til mig. 3 dage senere får jeg en rykker. I det fine nye online-
fakturabetalingssystem (dyb sarkasme! - det system har den ringeste front end brugervenlighed, man kan 
forestille sig) kan jeg se, at regnskab har haft fakturaen i over 2 uger. Efter at have bekræftet 
varemodtagelse går jeg på jagt i mappen med gamle mails fra regnskab for at finde ud af, hvem jeg skal 
vælge i disponent-drop down-listen; i starten prøvede jeg at huske navnet, men opgav, fordi der hele tiden 
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blev skiftet ud på den plads (og så er jeg, indrømmet, elendig til at huske navne på mennesker, jeg aldrig 
har mødt og aldrig kommer til at møde). Stednummer er nemt nok, fordi det trods alt ikke har ændret sig, 
siden vi fik det. Kontonummer er også OK, for heldigvis har jeg selv holdt kr.-og-øre-styr på mine konti, 
efter at det i halvandet år ikke var muligt at få oplyst saldi fra regnskab. Aktivitetsnummer er sværere, og 
den af vore institutsekretærer, der har styr på aktivitetsnumre, er først tilbage om to dage. Efter to dage, 
hvor jeg så for øvrigt har modtaget 2. rykker, får jeg et aktivitetsnummer og ekspederer fornøjet fakturaen 
tilbage til regnskab. To dage efter er der mail fra regnskab med link til fakturaen. Umiddelbart ser den ud 
som tidligere, men ved minutiøs nærlæsning ser jeg, at der et stykke nede står "Bemærk besked i 
beskedfeltet". Efter at have fundet beskedfeltet, kan jeg så forstå, at jeg valgte forkert disponent. Hmmmm 
... tror sgu lige, jeg ringer til regnskab og bliver guidet igennem det her. Jeg får en superflink 
regnskabsmedarbejder i røret, som efter 2 minutter har ordnet det hele for mig, og dermed indirekte fået 
mig til at indse, at det selvfølgelig aldrig har været meningen, at tusindvis af menige medarbejdere skal 
bruge adskillige timer på hver enkelt faktura, så når jeg nu modtager mail fra regnskab, ringer jeg 
omgående til dem og siger "Hej, jeg har modtaget en mail fra jer med et link til en faktura - hvad skal jeg 
gøre"; anvendt på den måde, er det nye systems effektivitet og brugervenlighed næsten på højde med det 
gamle. 

Medarbejderen skal kunne danne sig et billede af et projekts økonomi og timeforbrug, som til enhver tid er 
opdateret 

Medarbejderne er generelt dygtige og hjælpsomme. Der har dog været manglende orientering om 
instituttets økonomi, hvilket havde betydelig indflydelse på forskernes bevillinger, som blev inddraget til 
dækning af instituttets underskud. Hvorvidt dette skyldes fejl fra Institutlederens eller Økonomi-områdets 
personale, er dog uklart. Computersystemerne har været håbløse, så bevillingshavere ikke har kunnet få 
økonomirapporter gennem flere år. 

Meget arbejde er flyttet til indkøberne, uden at det samlede resultat kommer hurtigere tilbage til 
bevillingshaveren. 

Meget bureaukratisk og uigennemskueligt. 

Meget økonomi er blevet samlet, men den det er blevet langt tungere og meget sværere at gennemskue. 
Meget langt mellem økonomi og dens bruger. 

Mere hjælp og vejledning til håndtering af midler som ph.d. studerende søger penge hjem til 
udlandsophold, forsknings osv. 

Nedskæring af ph.d. -stipendier samtidigt med "udsmøring af midler i tyndt lag" i hele regionen og til MVU 
forskning kan få alvorlige konsekvenser for niveauet og resultaterne ved AU 

Noget må jo være galt i Økonomi siden universitetet har opnået et markant underskud som alle afdelinger 
nu bliver straffet for i form af besparelser. 

Noget må jo være gået galt med økonomistyringen... 

Nødvendigheden af de seneste afskedigelser viser, at økonomien trænger til et særligt eftersyn. Det burde 
have været undgået. 

Nå man pludselig opdatere at man har betalt 33 mio. for meget i løn (jvt. regnskab 2013), så er der noget 
økonomistyring der ikke virker. 

Når instituttets regnskab først kommer med et års forsinkelse og er fuld af fejl, når budgettet også kommer 
for sent og indeholder uigennemskuelige poster som ikke kan diskuteres og det i øvrigt ikke er muligt 
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løbende at holde øje med økonomien i de enkelte projekter -så giver det ligesom sig selv at der er plads til 
forbedring. 

Når universitet kan ende i den økonomiske situation, at der er behov for, at skille sig af med 400 kolleger, 
så kan det alene være fordi, der undervejs i forløbet ikke har været tilstrækkelig klarhed over den samlede 
økonomi. Det er selvfølgelig uacceptabelt. 

Også her mangler der hænder "på gulvet". De økonomimedarbejdere der varetager forskernes økonomi 
knokler og er dygtige men de er underbemandede, mange er sygemeldte pga. stress hvilket gør problemet 
større. Derudover mangler der gennemskuelighed i økonomien på AU. Aarhus universitet har haft et 
kæmpe underskud som ingen i de forskellige samarbejdsudvalg har været klar over fordi ingen har kunnet 
få adgang til tallene. Det er et meget alvorligt problem. 

Oplagt 

Oplever at økonomifolkene skal slide dobbelt, men har mindre styr på økonomien end tidligere ([fusioneret 
enhed nævnt ved navn]) 

Opleves som gammeldags tung utidssvarende økonomihåndtering, konstant fyldt med overraskelser pga. 
manglende overblik. Institutledelsen har ringe faglig baggrund og interesse for den økonomiske 
varetagelse, derfor konstante overskridelser og nedskæringer 

Overheads har nået helt uantagelige størrelser; forhold, som man kan fornemme, både forskere og fonde 
har tiltagende fokus på. Man kan frygte, at AU ved dette skyder sig selv i foden. 

Overordnet er det er helt håbløst at man har brugt så mange penge på at indføre ”new public 
management?” som økonomisk styringsmodel. Det er tåbeligt at tro at man får videns medarbejdere 
drevet af nysgerrighed og faglige ambitioner til at arbejde hårdere ud fra simple og ”dumme” kvantitative 
indikatorer. Universiteters medarbejdere er universiteters ressource og ikke et styringsproblem!!! Et 
konkret eksempel på stupiditeten er rejseafregningssystemet AURUS. Den enkelte medarbejder skal nu 
bruge op til flere timer for at få alle detaljer i AURUS på plads, inklusiv skanning af alle dokumenter, finde 
de forskellige numre, etc. Og det vel at mærke kun hvis man er rutineret bruger. Hertil kommer så de gange 
man skal ind at rette fordi der alligevel var et forkert aktivitetsnummer. Den enkelte medarbejders 
tidsforbrug registreres ingen steder, det eneste der er synlig for ledelsessystemet er den reduktion i de 
administrative omkostninger som systemet kan præstere. Og det er problemstillingen i en nøddeskal, fokus 
bliver stille og roligt flyttet fra at administrationen er en service for forskningsaktiviteterne til at 
forskningsaktiviteterne er en nødvendig onde for administration og ledelse, så de har noget at lede. 

Pengestrømmen på AU er helt uigennemskuelig for de almindelige medarbejdere. Hvordan kunne det gå så 
galt? Hvordan kan vi få det dobbelte antal studerende og belønnes med nedskæringer og afskedigelser? 

Pludselig mangler der 300 mio. om året i vores samlede budget, og selvom fremdriftsreformen ændrer på 
nogle forudsætninger så står man alligevel som medarbejder tilbage med en oplevelse af at økonomien 
sejler, eller har sejlet. Og man må sige at konsekvenserne, jamen dem er der jo kun os til at tage ansvar for, 
for den tidl. rektor er sejlet videre. 

Principielt handler det om det skal bringes til at fungere (troværdigt, simpelt og hurtigt), så det kan fungere 
for den daglige projektstyring. 

Prioriteringen af hvad de økonomiske muligheder burde anvendes til er en lukket proces. Der burde 
løbende offentliggøres hvilke overvejelser man på ledelsesplan gør sig om de økonomiske muligheder eller 
umuligheder. Hermed kunne man sikre sig større chancer for at medarbejderne rent faktisk forstod hvorfor 
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og hvordan økonomiske overvejelser og indsatser kan bruges i den strategiske planlægning - og måske 
undgå for mange hovsa løsninger. 

Processen med at få samlet AU's økonomi har taget for lang tid. Det giver indtryk af et fuldstændigt fravær 
af professionalisme i ledelsen af AU økonomi, når der i flere år ikke har været et egentligt overblik over 
økonomien. Der har ikke manglet løfter om at "nu kommer der snart overblik", men man har ikke leveret. 

Projektøkonomistyringsværktøjer meget utilfredsstillende for den enkelte projektleder 

 aldrig så store uforudsete underskud mere 

AU og fakultetsbudgetter synes at være lukket land; samtidig er projektøkonomi opfølgning fjernet fra 
institutterne og fungerer ikke som admin støtte 

AURUS AURUS AURUS 'No reply' funktionen gør det umuligt at løse småproblemer på en effektiv måde. 
Drop no reply og giv hellere direkte støtte. Lige nu går 25 kr. problemer gennem en sekretær! 

Den nuværende spareøvelse siger vel det meste. En økonomi-administration der har så dårligt styr på 
indtægter og udgifter, som det tilsyneladende har været tilfældet, bør ses grundigt efter. 

Der er 1)tunge arbejdsgange, 2) mangel på gennemsigtighed i forholdet mellem decentral og central 
økonomi, og 3)mangel på symmetri mellem kompetence- og ansvarsfordeling 

Hvordan kan det lade sig gøre, at ikke alle institutter har budgetter? Hvorfor samles sådanne budgetter ikke 
ind i god tid, så en faktisk økonomistyring bliver mulig? 

Jeg er meget glad for [person nævnt ved navn] der har været meget hjælpsom, men har også til tider været 
tilegnet en anden økonomimedarbejder der ikke har været sin opgave voksen. Økonomidelen er således 
under pres da den synes at mangle gode medarbejdere 

Jeg har ofte behov for at anvise løn til studentermedhjælpere og honorar til forsøgsdeltagere i 
eksperimenter. Der synes at være meget lange og tunge forretningsgange der gør at de oftest må vente 
meget længe på at få deres penge. 

Jeg oplever ikke kompetent sparing og information vedr. administration af forskningsbevillinger 

Kommer an på resultatet af eftersynet 

Når universitetet i løbet af kort tid kan oparbejde et underskud på 200 mio. kr., uden at nogen 
tilsyneladende opdager, hvad der er ved at ske, antyder det alvorlige problemer med økonomistyringen og 
-rapporteringen. 

På BSS ser det ud til at "Økonomi" administrationen virker så nogenlunde, for resten af AU er der ikke 
overblik over den økonomiske situation. Administrationen skal have VIP chef, eks dekan eller prodekan, 
dobbelt-ophæng tilbage. 

Regnskaber bør være mere forståren for personalet på gulvet hvis man skal have muglighed for at være 
med og de skal ikke være fortrolige i LSU ikke gode tegn for medindflydelse 

Regnskabsfunktionen har fungeret dårligt. Det har været vanskeligt at få opdateret overblik over 
projektøkonomien. De implementerede regnskabsprogrammer fungerer fortsat dårligt og er behæftet med 
fejl. Det her var ikke gået i et stort privat firma. 
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Rejseafregning er overdrevet kompliceret og burde drastisk reduceres i omfang. Det virker f.eks. latterligt 
at der er 3 kontrol instanser til et internet baseret afregnings system hvor jeg selv skal finde ud af hvordan 
systemet virker. Ved fejl henvises der så til ministerielle regler for rejse med fagsprog som kræver tolkning 
og gennemlæsning af 20-30 siders regler. Med mindre man har jævnlig rejseaktivitet burde det være 
hurtigere og mere effektivt at kunne snakke med nogen personligt for at udfylde det korrekt første gang- og 
så måske sløjfe et par kontrol instanser. 

Rejseafregningssystemet. Tidligere var pointen med administrationen at den kunne hjælpe personalet med 
at indsende papirer så man kunne få penge for sine rejser. Nu har man i stedet lagt arbejdsbyrden med at 
registrere papirerne over på det videnskabelige personale, som vha. AURUS selv skal lave arbejdet. 
Administrationen kontrollerer nu i stedet for at indrapportere selv. Det er et fjollet dobbeltarbejde, som 
tager alt for lang tid (og rejseafregninger er jo kun et eksempel på, at administrationen er gået fra at hjælpe 
til at kontrollere). Hvad er statistikken på, hvor tit en AURUS-rejseafregning kan godkendes i første forsøg? 
Jeg har prøvet det 1 gang ud af ~15 forsøg. Det tager alt for lang tid at lade VIP'er slås med det system, i 
stedet burde man have folk som var eksperter i at bruge det til at indrapportere. Altså som i gamle dage: 
man aflevere en konvolut med ens regninger, og så bliver resten udført at en administrationsekspert, og 
ikke af en forsker. Apply to all areas. 

Rigid håndtering af forskningskonti. Den tvungne rejsearrangør (CWT) er dyr. Rigid håndtering af 
rejseafregning. 

Samme som nævnt for HR - alt for tungt og pseudo-topstyret system. Konstrueret som om universitetets 
sjæl er en topstyret koncern 

Se forrige 

Se tidl. 

Selv om medarbejderne er hjælpsomme, dygtige og tjenstvillige opleves "Økonomi" i en række situationer 
som en isoleret ø/en fjern enhed, der ikke i tilstrækkeligt omfang kender forhold og behov hos institutter 
og centre. Der opleves at være opbygget et ganske omfattende bureaukrati med en række ret firkantede 
regler og indført en række principper (som kan opleves som værende for princippernes skyld) som bare ikke 
er hensigtsmæssige i hverdagen og som ikke opleves at tilfredsstille de behov institutter og centre har. 
Regler og procedure skal naturligvis overholde juridiske regler og skabe en hensigtsmæssig standardisering, 
men det er altafgørende at de skal understøtte de praktiske behov institutter har for at kunne kende. Følge 
og styre deres indtægter og udgifter, deres rammer, tidsforbrug ikke kun på overordnet niveau til Dekan og 
ledelse, men også på projektniveau, så der er en smidig hverdag med løsninger, der kan fungere i praksis 
for medarbejderne. Man skal ikke opleve at løbe panden imod en mur når man har behov for hjælp. Det er 
ikke hensigtsmæssigt at der i snart flere år ikke har kunne gives projektleder og institutlederen fornuftig 
overblik over indtægter og udgifter, fornuftige økonomirapporter, besværliggøre procedure, når der skal 
oprettes nye projekter, ikke stilles faciliteter til rådighed der kan sikre betryggende økonomiopfølgning når 
man har eksterne indtægter, ikke sikre der er overblik over tids- og ressourceforbrug m.v. Man skal også 
sikre at opgaverne specialiseres så meget på få personer, at når en-to personer er væk så kan der ikke 
foretages noget. Det er vigtigt at vælge fremtidssikrede løsninger og systemer, der imødekommer og 
dækker de behov der er og kan forudses at komme. Økonomi bør være en funktion til betjening af ledelse 
(herunder den øverste) og institutterne - og institutterne betjenes ikke optimalt ved at der både fysisk og til 
dels mentalt er stor afstand mellem brugerne og dem der sidder med behov. Det virker ikke forståeligt 
hvorfor vil man ikke giver projektlederne de redskaber de har behov for, herunder det erkendes at 
universitet har blevet fusioneret med en række institutioner, der ikke kan dækkes af det man havde før 
2007 - der skal forhåbentligt ikke mistes en masse mio. kr. før man vil finde hensigtsmæssig løsninger. Det 
er helt oplagt der skal være fælles overordnede centrale systemer, men tilpasset de lokale behov og med 
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nogle administrative medarbejdere der sidder nær brugerne. 

Selvom jeg er økonom og har arbejdet med økonomistyring, kan jeg ikke finde ud af, hvordan projekt-
økonomistyring foregår eller ikke foregår på AU 

Selvsagt - vi skal spare helt uhyrligt mange penge allerede i 2014. Hvordan kunne det gå så galt? Det virker 
som om at der på mit institut ikke er styr på indtægter og udgifter. Bare på noget så relativt simpelt som 
estimeringen af STÅ-indtægter er vi blevet overraskede: hov, ud af en pulje på 200 er de 100 studerende 
vist droppet ud for længe siden. 

Servicen er meget langsom. Økonomimedarbejderen synes at have for meget at lave. 

Set fra min stol, bør man på tværs af administrationsområderne Intern kommunikation, Økonomi og 
Forskningsstøtteenheden øge samarbejdet og integrere opgaveløsningen, hvis man skal understøtte AU's 
mål om øget tilgang af eksternt finansierede forskningsakt 

Set i lyset af de nylige fyringer fremstår AU's økonomi som utroværdig. Åbenhed omkring institutternes/de 
administrative enheders budgetter er nødvendigt. 

Siden økonomiadministrationen blev overført til AU fra [fusioneret enhed nævnt ved navn], har det været 
meget svært at styre og håndtere økonomien i [fusioneret enhed nævnt ved navn]. Det har været svært at 
få overblik over vores arbejdsprogrammer, der har været problemer med at betale regninger og inddrive 
betalinger. Som en midlertidig løsning på disse problemer er vi begyndt at føre skyggeregnskaber i egne 
Excel ark, og vores viceinstitutledere har påtaget sig opgaven som økonomiske controllere i mangel af hjælp 
fra Århus adm. Fuldstændigt absurde forhold taget i betragtning at fusionen skulle effektivisere 
administrationen på AU. Jeg håber at disse problemer på sigt kan løses af økonomiadm. i Århus. Men med 
udgangspunkt i den nuværende langsomme udvikling kan jeg have min begrundede tvivl. Derfor mener jeg 
at man seriøst bør overveje at tage konsekvensen at det fortsatte kaos, og tilbageføre resurser til 
økonomiadministrationen på det gamle [fusioneret enhed nævnt ved navn]som har en ganske anderledes 
og tilsyneladende mere kompleks økonomisk opbygning, og derfor har brug for medarbejdere med særlig 
forståelse af disse. Hvis ikke der snart sker en markant forbedring, kan jeg frygte at vi vil opleve flere 
fyringsrunder fordi vi ikke har styr på vores forretning. 

Skemalægning og planlægning af eksamen kan nok gøres nemmere. 

Som almindelig medarbejder er det mit indtryk at økonomien sejler. 

Som forsker har jeg brug for at have oversigt over mine bevillinger og dette er meget afhængigt af 
kvaliteten af ens tilknyttede økonomimedarbejder. Disse har endvidere rygende travlt og ikke alle er lige 
gode. 

Som følge af de organisatoriske og administrative forandringer, der siden 2011 er gennemført på Aarhus 
Universitet er oplevelsen at kvaliteten og servicen fra det administrative område ”Økonomi”, er gået fra at 
være af en høj kvalitet med en god betjening til lav kvalitet med ringe centralt leveret service. Det skal 
bemærkes at jeg kommer fra en af de tidligere sektorforskningsinstitutioner. At AU kom i økonomisk uføre, 
der medførte masseafskedigelser, må tildeles skyldtes manglende rettidig økonomiske styring. 

Som indehaver af eksterne forskningsbevillinger føler man sig ofte underlagt uigennemskuelige, ufleksible 
og meget besværlige regler Aurus fungerer skandaløst dårligt 

Som jeg ser det, skyldes den meget dårlige økonomi på universitetet forkerte dispositioner taget på højeste 
ledelsesniveau, men betalt af medarbejdere i form af afskedigelser. Der bør være meget mere demokratisk 
kontrol med udgiftskrævende ledelsesdispositioner, så man kan bremse den slags FØR der skal fyres flere 
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hundrede VIP'ere og TAP'ere. At man så ydermere efterfølgende kan læse i "Forskere" at det dyre 
administrationsled er blevet mangedoblet (24 gange, som jeg læste det) mens VIP og studentertallet kun 
ca. fordoblet, ja, så er det svært ikke at mene, at økonomien tilsyneladende trænger til, ikke blot et 
eftersyn, men til et helt nyt blik på, hvad der skal prioriteres. 

Som medarbejder er det svært at forstå, at AU ikke har mere styr på økonomien. I flere år har vi efterspurgt 
budgetter og forekast. Da der så endelig kommer noget der ligner et budget, så er "fanden løs i laksegade". 
Mærkeligt, at man ikke anvender de gode systemer som sektorforsknings institutioner og andre havde, 
eller i det mindste tog det bedste fra dem man fusionerede med. 

Som medlem af institutforum skulle man få indsigt i budget og økonomi. Der var bare intet (intet) i flere år. 
Først efter vores ledelse fortalte om 200 millioner i underskud, fik vi noget at se på institutniveau. De 
oplysninger der kommer frem er ofte så generelle og ugennemskuelige at ledelsen kan gøre alt de vil. Det 
er umuligt at få oplysninger om fx. hvor mange medarbejdere der er på forskellige dele af AU, og i min 
erfaring giver ledelsen nogle gange forkerte tal. Ønsket: mere åbenhed. Mer klarhed. Mere ærlighed. 
Mindre enheder. 

Som ovenstående - især er der totalt rod på lønkontoret som præsterede at lave en fejl der betød at jeg 
blev beskyldt for at skylde AU penge, som de trak fra min løn, så jeg ikke havde nogen indtægt i månedsvis. 
Det lykkedes dem først at rette fejlen efter 8 måneder. Det er totalt uacceptabelt! - inklusiv den måde de 
svarede mig på undervejs 

Som ph.d. -stipendiat er det frustrerende at få stillet en rejsekonto til rådighed, som man ikke kan få et 
klart overblik over, hvad der er trukket på. Hvis det er meningen, at ph.d. -stipendiater (og vel andre 
ansatte?) skal sidde og lave skufferegnskaber, som der lægges op til, og hermed reelt overtage opgaver fra 
økonomiafdelingen, burde man som minimum have et netbanks-lignende system, hvor man elektronisk 
kunne tilgå sin rejsekonto. At vi sidder med hver vores Excel-ark og kopier af bilag er vist en temmelig 
uholdbar løsning i det lange løb, både juridisk set og hvad angår fordelingerne af arbejdsopgaverne på AU. 

Som projektleder oplever jeg, at der ikke er de tilstrækkelige brugervenlige redskaber til at styre 
økonomien. Der mangler lokal administrativ støtte. Dele af økonomifunktionen skal flyttes tilbage til 
institutterne. 

Sommetider forsvinder der identifikation af den person der har bestilt varen  

Strækker sig muligvis ud til institutterne: Meget bureaukratisk og omstændeligt at foretage selv små indkøb 
(bøger, indenrigsrejser). Det er uholdbart at budgetterne er relativt kortsigtede og medarbejdere i 
tidsbegrænsede stillinger ikke ved i rimelig tid hvad der kommer af fremtidige opslag. Vi risikerer at miste 
vores bedste unge medarbejdere. 

Styringen og hjælpen til styring har været rigtig dårlig. Måske en bedring nu 

Større dele af økonomiopgaven kunne med fordel ligge hos institutterne 

Større overblik over indtægter, udgifter og dækningsbidrag og reelt overskud/underskud 

Support indenfor projektøkonomi halter temmeligt meget. Projektøkonomer er svære at få fat i, de er ikke 
særligt service minded, de rapporter de kan give er særdeles mangelfulde, så det er svært at styre sine 
projekter professionelt. Der er en holdning at vi er til for projektøkonomerne og ikke omvendt. 

svært at finde ud af hvem man skal henvende sig til med f.eks. projektøkonomi - der synes at have været 
stor udskiftning i staben 
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Synes det er forkert at forskerne "straffes" for at være dygtige til at skaffe eksterne midler med at de skal 
betale så store andele af "deres ”penge til administration. 

Synes kun økonomien er blevet dårligere de sidste 3-4 år. På ALLE områder!! Ved ikke hvad der skal 
ændres, men der er en forkert prioritering af midler på AU. 

Systemerne skal indrettes så de servicerer medarbejderne snarere end topledelsen. De er fuldkomment 
ubrugelige for os der har eksterne bevillinger, fordi ingen gider lytte. Alle refererer opadtil, og de er 
fuldstændigt ignorante overfor medarbejdernes behov - med dekanernes velsignelse. Jeg har væreT til 
møder, hvor dekanen bare har siddet og klappet økonomi folkene på ryggen, når vi har søgt at få løst vore 
problemer. 

Systemerne til rapportering af rejseudgifter og indkøb er så besværlige, at jeg får en sekretær til det. 

Systemet med en blanding af central placeret økonomiafdeling der skal godkende lokalt placerede 
aktiviteter fører til helt groteske situationer, da vi lever i 100 % forskellige verdener. Det gør godkendelse af 
simple indkøb og rejser til en unødig tung og ressourcekrævende ting. Denne konstruktion fører til 
ressourcespil på alle niveauer! 

Så vidt jeg kan forstå bagrunden for den seneste fyringsrunde, så spiller dårlig økonomistyring en rolle. Det 
må undgås i fremtiden. Jeg er forvirret over de interne pengestrømme på universitetet. Underskud bliver til 
og forsvinder ved interne transaktioner, men giver min enhed reelt overskud eller underskud? Min 
institutleder kunne svare på dette. 

Såvel som sektionsleder som projektleder har jeg i de seneste år oplevet en total mangel på redskaber til 
økonomisk projektstyring og overblik. Noget er på vej nu, men jeg har ikke oplevet nogen dialog med 
brugerne hos os, ift. behovet - udover hvad vi har af daglig dialog med egne projektøkonomer. 

Tidligere styredes økonomi af én medarbejder på et institut med 50 ansatte. Man vidste hvor man kunne få 
adgang til tidligere bilag m.v. Nu styres økonomi for de samme 50 medarbejdere af en række skiftende 
personer. Man har ingen daglig adgang til budgetter og regnskaber og slet ikke til tidligere bilag. Det er ikke 
ressourcemæssigt effektivt. Det opleves unødigt bureaukratisk. 

Tidsregistreringssystem har fungeret dårligt eller ikke i det hele taget 

Timeregistrering, indkøb af udstyr, rejsegodtgørelse, mm har opnået et bizart detaljeringsniveau hvor der 
skal indtastes unødigt mange oplysninger i ofte flere redundante systemer. Det er endvidere min opfattelse 
at mange kollegaer må bruge mindre tid på fagligt arbejde da administrative opgaver som projektstyring, 
ansøgninger og interne møder med administrativt indhold er vokset eksplosivt. 

Tjah, det ligger ligesom i situationen, at der enten er grund til at se Økonomi efter i sømmene eller at 
overveje, om den øverste ledelse lider af nedsat reaktionshastighed. 

Tjah, hvis man i 9 måneder ikke har kunnet trække økonomirapporter så er der måske et problem. Når 
instituttets årsregnskab for 2013 først foreligger efter fyringsrunden er overstået er der måske også et 
problem. 

Tror ikke det skal uddybes alle bør kende problemerne. 

Udbetaling af løn til timelærer fungerer ikke. Man ved ikke hvem kontaktpersonen er. Der svares ikke på 
mails - døde adresser? Løn kommer over et år efter arbejdet er udført 

Uden at det nødvendigvis er deres skyld så halter økonomi afdelingen voldsomt bagefter, vi får ofte vores 
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regninger sammen med den første rykker. 

Uden tvivl er mange ressourcer og gode folk for længst kastet hovedkuls ind i dette felt. Men afskedigelser i 
stor skala og røde tal på bundlinjen i disse år taler for sig selv. FUP var - ja fup. 

Udgifterne til administration stiger og stiger, mens forskningspengene svinder støt (overhead-procenten er 
efterhånden tæt på halvdelen af hver krone bevilget til forskning). Der er åbenlyst noget helt galt med 
prioriteringen. 

Udtræk af web-økonomirapporter, tidsregistrering, ReAP har været meget problemfyldte, langsomme og 
ikke virket I lange perioder. Instituttet kunne i et lang tid ikke få noget budget og måtte arbejde i blinde. 
Desuden mangler AU en fælles portal, hvor man kan logge ind én gang og derefter kunne få adgang til alle 
web services (AULA, AURUS, PURE, bibliotek, tidsreg, osv.). Hvorfor skal vi bruge så mange forskellige 
indgange og PW, der ændres asynkront? 

Uhm... vi har lige fyret 200+ medarbejdere fordi der ikke var orden i økonomien. Behøver jeg virkelig 
uddybe? Ok, spøj til side. Fra økonomiafdelingen mangler jeg fx mere åbenhed om hvordan tingene 
fungerer. Jeg tvivler på at der er mere end 5 % af medarbejderne (ikke-ledere) som har nogen indsigt i 
hvordan økonomi på AU fungerer. Dertil kommer at alt hvad der fx hedder indkøb og regnskab hænger lidt i 
tågerne. Projekt-numre m.v. skal findes i en PDF fil med en GOOGLE søgning; og de præcise procedurer 
overbringes som mundtlige anekdoter. "Jeg plejer bare at ..." 

Uigennemsigtigt. Alt for meget hemmelighedskræmmeri - uden nogen god grund i min optik. Alt for stor 
usikkerhed om budgetter - enkelte poster såvel som samlet resultat. Ikke muligt at sætte sig ind i. Svært at 
have tiltro til at der er styr på økonomi og budgetter 

Uigennemskuelig og kaotisk (i hver fald hos [hovedområde nævnt ved navn]) 

Uigennemskuelig økonomiskemaer for medarbejdere, selv om jeg f.eks. har været vant til at se 
økonomiskemaer de sidste 15 år i forbindelse med FSU og LSU. Dårligt overblik over løn og medarbejdere - 
utrolig mange fejl i lønudmeldinger i forbindelse med lønforhandling. Hele håndteringen af AURUS er 
utrolig stiv - og der bruges mange ressourcer på at dobbelttjekke om vi nu har kørt den korteste vej - 
megen mistro - som om vi vil snyde ... 

Uigennemskueligt og uhyggeligt tungt! 

Uklare tilhørsforhold. For meget centralisering 

Understøttelse af projektledere til økonomisk styring af projekter har gennem det seneste halvandet år 
været fra "fraværende" til "mangelfuld". Det ser dog ud til at der er bedring på vej. Det er horribelt, at man 
ændrede økonomisystemerne uden at have den nye løsning klar. Det har givet anledning til meget stress 
personligt og i organisationen. 

Usikkerhed i ansættelsen. Der går lang tid, hvor vi ikke ved, om dem i fortsættelsesstillinger kan fortsætte. 
Aftrædelser af gode kollegaer uden afklaring af, hvad der skal ske. Vi skal selv få det til at hænge sammen. 

Ved afregninger i AURUS, sidder jeg altid med følelsen af at være mistænkt for snyd. Med diverse bonner 
og kvitteringer, (trods det tydeligt kan ses at pengene er brugt forskningsrelevant), skal jeg nu bevise at jeg 
ikke har snydt (med mine egne forskningsmidler). Jeg føler generelt jeg er anklaget, indtil det andet er 
modbevist.. Underligt system, for afregningen går direkte ind, hvorfor så alle de ekstra bilag. Jeg mener det 
i høj grad giver ekstra arbejde til de adm.arbejdere der sidder og godkender. Hvilket leder mig til næste 
emne: antallet af godkendere/kontrollanter pr afregning?? Hvorfor er der op til flere personer der skal 
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kigge en afregning igennem, det er i mine øjne et kæmpe ressourcespild. 

Ved at fjerne økonomifunktion fra [fusioneret enhed nævnt ved navn] er det blevet meget svært at holde 
styr på den økonomiske status i vores projekter. Institutlederen har ikke nogen mulighed for at skabe 
klarhed, da han ikke er leder for økonomerne. Desuden er der ikke systemer der gør det muligt løbende at 
holde styr på indtægter, udgifter og timeforbrug i vores projekter, så vi oplever at økonomien sejler -- både 
i projekterne og på instituttet. 

Vedvarende problemer med at få opdateret, forståelig og håndterlig økonomiinformation 

Vi er heldigvis på vej i den rigtige retning, men det kan ikke siges for tit, at det vi som videnskabelige 
medarbejdere har brug for er nærhed. At der er én enkelt person der tager sig af administrationen af vores 
projekter, som har et overblik over de projekter vi har. Og som faktisk befinder sig på instituttet så tit det 
lader sig gøre. 

Vi er presset for at skabe indtægt og betale overhead til AU i stedet for at AU støtte forskning/undervisning. 

Vi har alt for lidt mulighed for at følge med i status og forbrug på vores bevillinger, herunder om de poster 
der er trukket, faktisk er nogen vi skal betale for, eller de er tale om en fejl. Fakturasystemet er fyldt med 
talkoder, der for os VIP’ere er meningsløse og som vi alligevel altid skal spørge økonomimedarbejderne til 
råds om. Hvorfor kan økonomi så ikke selv udfylde disse talkoder? Økonomis procedurer indeholder alt for 
mange overførsler af administrative opgaver til VIP’ere. 

Vi har en længere periode ikke kunnet få budgetter og regnskab at se. Noget tyder på at dette bliver bedre i 
fremtiden, idet dekanen har meddelt at det er et område som der prioriteres højt. 

Vi har et system hvor lokale regnskabsfolk ikke selv kan udskrive regninger men skal have det clearet 
centralt. Jeg har været ansat i det offentlige i 30 år. Jeg er pt. i det mest bureaukratiske og tunge system jeg 
har oplevet 

Vi har fået mange smarte "gør det selv tiltag" på det økonomiske område - men det er efterhånden meget 
svært for den enkelte at skabe sig enkle overblik over egne projekter. Konteringsnumre er uens mellem 
forskellige projekter. Nogle steder betyder 3310 rejser andre steder noget andet. Man kan ikke se en tekst 
der forklarer disse, når man skal afregne i Aurus. Fatter ikke hvordan det kan være man skal logge sig ind på 
ARS INDFAK AURUS AULA osv. med forskellige brugernavne og koder - og at de forskellige systemer er 
optimeret til forskellige typer af browsere, frem for vi har en standard. Adgangskoder nulstilles utroligt ofte 
i fx aurus - og det er ikke fordi jeg fjumrer. Jeg har ALDRIG problemer med koder til fx private services som 
gmail, hotmail, facebook osv. 

Vi har igennem hele 2013 oplevet noget, som virker som et totalt økonomisk kaos. Det har været næsten 
umuligt at hente oplysninger om ens egne eksterne midler med det resultat, at vi dels har underforbrugt 
dels har truffet overilede beslutningsret. Økonomi skal decentraliseres! 

Vi har lige været igennem besparelser og personreduktioner, som ikke ville have været så alvorlige, hvis der 
var blevet grebet ind i tide. 

Vi har mange meget dygtige økonomimedarbejdere, som vi heldigvis kender fra før centraliseringen. 
Mange af disse kæmper en brav kamp for at kunne levere en tilfredsstillende service eks. i forbindelse med 
styring af forskningsprojekters økonomi. Der har dog været lange perioder, hvor de ikke har været i stand til 
at levere det vi (og de selv) gerne ville have. 

Vi har nu siden efterårsferien 2012 stort set været uden økonomistyring. Det har ikke været muligt for den 
enkelte projektleder at trække en rapport, der viser forbruget på hvert enkelt projekt. Det er mig en gåde, 
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hvordan man kan skifte til et økonomisystem, der åbenlyst ikke fungerer og ikke kan levere blot de mest 
basale styringsredskaber for projektledere, institutledere etc.  

Vi har stærkt behov for at vores økonomistyring er ukompliceret og nem at tilgå for vores 
forskningsprojekter. Sådan har det ikke været i en nu temmelig lang periode. 

Vi mangler 200 mio. Det burde nogen i Økonomi måske have forudset noget før. Jeg ved ikke, om det er 
dette områdes problem, men det er helt urimeligt, at vi nu i flere år reelt har kørt uden budgetter for 
institutter og afdelinger. 

Vi mangler ordentlige værktøjer for at lave budgetopfølgninger ude i de enkelte enheder, vi håber det 
arbejde der foregår i øjeblikket vil forbedre det. Og så er det noget rod at tidsregistreringssystemerne ikke 
er blevet forbedret!! 

Vi oplever meget vanskelige forhold omkring vores økonomiske administration, som tidligere har fungeret 
eksemplarisk. Centraliseringen og sammenkørsel af systemer har foreløbigt gjort alt tungt og forsinket. Igen 
har nærhed stor betydning. 

Vi var ikke blevet ramt af noget udefra kommende. Alligevel var vi i økonomiske vanskeligheder. 
Uprofessionelt. 

Virker underbemandet - har flere gange måttet opgive at få klare forbrugstal frem på fx. forskningskonti, 
Får at vide, at det skyldes IT-problemer - som så meget andet inden for det administrative område generelt. 

Vores instituts nuværende alvorlige økonomiske problemer skyldes i høj grad at man ved fusionen fratog os 
vores relativt velfungerende økonomisystem og tvang os over i et ikke færdigudviklet system, der slet ikke 
er i stand til at levere de oplysninger vi har brug for og som vi har været vant til at kunne få. At man ved 
samme lejlighed centraliserede en række funktioner og lagde dem til Århus (i hænderne på personer, vi 
aldrig har set) har kun gjort det værre. 

Økonomi .... der er forbløffende mange i administrationen i forhold til den arbejdstid vi alle skal lægge i 
administrative opgaver. Kan ikke helt forstå hvordan dét hænger sammen. 

Økonomi administrationen er blevet alt for centraliseret! Før sad økonomimedarbejderne lokalt og viste 
hvad der foregik (og kendte folk). Nu aner de ikke hvad der foregår eller hvem folk er. Den manglende 
nærhed betyder også at administrationen "arbejder opad" i stedet for "nedad" - altså prioriter 
ledelsessupport langt over medarbejdersupport, ligesom den i langt højere grad end tidligere er en 
"kontrol-administration" i stedet for en "support- administration". Alt i alt giver det betydelig frustration og 
ekstraarbejder! 

Økonomi administrationen er virkelig dårligt fungerende med utallige IT systemer der ikke virker, så 
overblik over forbrug og budget i projekter er umulig at følge i årevis; ubetalte regninger skaber rigtig dårlig 
PR hos samarbejdspartnere; tidsregistreringssystem der ikke er til at stole på osv. - en helt uholdbar 
situation! Det allervigtigste område der bør fungerer bedre. 

Økonomi er en meget vigtig del af styringen på AU. Men der er stadig ikke et tilstrækkeligt overblik og 
transparens i økonomien til at vi kan bruge det meningsfuldt i styringen. 

Økonomi er katastrofal: ingen budgetter og konti-oversigter. Og når der endelig foreligger nogle tal, er de 
tydeligvis ikke til at stole på! Jeg aner ikke, hvorledes det er muligt at forbedre økonomi, for det burde efter 
min opfattelse ikke være så vanskeligt - når det nu kunne køre før i tiden... 

Økonomi fungerer jo slet ikke. Jeg har kontakt til en meget kompetent økonomi medarbejder, men hendes 
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beføjelser er yderst begrænsede og det medfører at hun ikke kan følge sagerne til dørs og sikre at alt er 
som det skal være. Ingen har dermed ansvar for om en opgave løses eller ej. Det har ført til horrible 
situationer: Jeg afsluttede en fond på [et millionbeløb, hvor regnskab var]  i 0 og afslutningsrapport 
indsendt. Så modtager jeg et brev fra fonden om at de vil indsætte sidste rate på min konto!!!! Det betyder 
at fakturaen for sidste rate IKKE er afsendt fra AU (det har min økonomi medarbejder ikke beføjelse til, hun 
kan kun sende anmodningen videre) og jeg kan kun spørge mig selv, hvordan i alverden min konto er gået i 
0? Hvor er de penge kommet fra? Er der overhovedet styr på pengestrømmene på AU? Måske er der her en 
forklaring på et stort AU underskud. Organisationen er alt for stor. Disse ting forløb perfekt før 
omorganiseringen. 

Økonomi funktionen virker meget tung - ikke på grund af de medarbejdere der varetager det - men på 
grund af den EDB systemer de er underlagt! 

Økonomi kan ikke overkomme at give de enkelte institutter og afdelinger et budget i ordentligt tid, og 
derved fejler de fuldstændigt deres opgave overfor deres underlagt enheder. 

Økonomi opgaver bør drives af instituttet - den fælles system er forfærdeligt. Afskaf INDFAK, AARUS. 

Økonomi på [hovedområde nævnt ved navn]har haft store problemer med at implementere den nye 
økonomimodel hvilket har efterladt institutter mv. uden mulighed for effektivt at styre økonomien 

Økonomi styring på AU er en katastrofe. Man kan ikke få tal, men får dem meget sent og de er ofte 
forkerte. Der trænger i den grad til en ny direktør og en økonomi direktør. Økonomi styreingen er blevet 
LANGT dårligere i NEW AU. 

Økonomi styringen matcher ikke projektlederes behov - alt for meget lander på projektlederes bord i stedet 
for at være en støtte. Hvorfor er det vigtigt at ALLE AU's medarbejdere skal kende alle detaljer vedr. 
kontoplan - forskellige nummere for samme aktivitet for forskellige typer af projekter etc. Det er pudsigt at 
der vedr. økonomi helt ses bort fra effektivisering ved specialisering af opgave løsning - Omvendt er 
bestilling af rejser omgærdet af meget ekstra administrations specialisering - en opgave som enhver der 
skal kommunikere med f.eks. offentlig myndigheder er fuldt ud klar til at håndtere i dagligdagen 

Økonomiadm. er urimeligt længe om at udbetale honorar og rejseafregninger for eksterne forskere og 
bedømmere, der laver arbejde for AU. Det er blevet langt værre end tidligere og minder om 'græske 
tilstande' 

Økonomiafdelingen bør bliver bedre til at ramme bedre plet, eller i hvert tilfælde ikke at ramme så 
voldsomt ved siden af med sine prognoser. 

Økonomiafdelingen virker meget presset og det mærkes på betjeningen og de services de kan yde. Fx har 
flere firmaer fjernet muligheden for at bestille via rekvisition for hele AU fordi afdelingen ikke har formået 
at betale regninger til tiden. Derudover er der mange IT-mæssige udfordringer med relativt simple ting som 
at få overblik over indestående på konti m.m. 

Økonomien bliver kommunikeret som en mystisk størrelse, selv om det er det modsatte. Vi skal spare, 
hvilket vi altid har skullet. Det er der intet nyt i. Hvori består det nye? Og hvorfor er det ikke lykkedes os at 
forklare hinanden, hvilke områder eller tiltag der har skabt de forrige og kommende års forventede 
underskud? Det ville være rart med en økonomisk analyse af en økonom, der er forsker. 

Økonomien er kommet alt for langt væk fra institutterne. Den daglige kontakt med de økonomianvarlige er 
desværre blevet en saga blot. Centralisering og top down styring kan i dette tilfælde ses som "et onde". 
Ingen ved hvor mange penge der er brugt på de enkelte projekter - da økonomistyringen er meget 
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centraliseret, stiv, tung, ineffektiv og langsommelig. 

Økonomien har alt for længe været overskuelig på alle niveauer. Økonomihjælpen forekommer, trods 
ihærdighed fra de medarbejdere, der betjener den fagnære kontakt at være blevet mere besværlig. 

Økonomien sejler - det er en skandale, at velfungerende institutter skal lukke hullerne efter en hovedløs 
bruge penge med alt muligt fancy markedsføring om at AU er verdens bedste universitet og bl.a. bl.a. - 
mens man som forsker har 5.000 at rejse for - det er en hån!! Jeg skal undervise mere, administrere mere 
som forsker; bare nogle små eksempler: alt skal selv udfyldes administrativt nu - det koster tid - før var det 
den nærmeste sekretær, men vedkommende har nu ikke tid mere - skal udfylde management skemaer for 
ledelsen... 

Økonomien sejler og er uigennemskuelig 

Økonomien sejler, det har vi Brians ord for :-) -Mere er der vel ikke at sige om den sag. Dog kan de tilføjes 
at når man har med økonomiske dispositioner at gøre på mikro-niveau i det daglige. F.eks. i forbindelse 
med fakturering etc. Der må man undres over den meget stormaskede struktur der er f.eks. i forb. m. 
koblingen ml. typer af indkøb, de der indkøber og regnskabshåndtering. Systemerne kan håndtere en 
meget mere fintmasket tracking af disse koblinger. Men man udnytter det ikke. 

Økonomien under AUs vilkår er blevet dels vilkårlig og uoverskuelig for myndighedsbetjenings 
sektorforsknings- og konsulentrolles formål. Således er projekter med god indtjening blevet målt som 
negativ af AU Økonomi og omvendt! Dekan og rektor er de eneste som tilsyneladende beslutter det på en 
"Robin hood"-agtig vilkårlig maner. 

Økonomifunktionen blev centraliseret, og det blev meddelt at alle medarbejdere nu skulle sidde nede i 
Frederiksgade. Det er en misforståelse - med moderne teknik med fælles servere er det oplagt at 
økonomimedarbejder kan sidde lokalt (distribueret) og yde service og support til forskere og undervisere 
med en effektiv kommunikation, der bygger på, at parterne kender hinanden og de fælles projekter. Selv er 
jeg tilfældigvis heldig, at min projektøkonom ved fakultetet sidder ganske tæt på - ellers er det ikke nemt at 
holde styr på et center med stor omsætning i multimillionklassen. De meget dygtige og kompetente 
økonomimedarbejderne oplever de nuværende procedurer og tekniske løsninger som meget mere 
omstændelige, stressende og mindre effektive end tidligere 

Økonomi-IT-systemet trænger i den grad til forbedringer: hvis det nu forventes, at forskerne skal 
administrere deres bevillinger selv (hvis jeg ikke synes er forskernes kerneopgave eller kompetence), bør IT 
systemet i det mindste være nemt og "real-time". Hvis det er muligt med online-banking, burde det også 
være muligt med projektkonti! Alternativ vil vi gerne have vores økonomi-blæksprutte sekretærer tilbage, 
som før i tiden har taget sig om alt med økonomien fra projektstyring til rejseafregninger. Det er ufatteligt, 
hvor meget tid vi som forsker nu bruger på det administrative i alle de fine (og bruger-uvenlige) "gør-det-
selv-på-nettet" systemer. 

Økonomimedarbejdere burde have bedre rammer til at servicere de forskere, der skaffer eksterne midler. 
Det er uhensigtsmæssigt, at forskerne i høj grad selv er nødt til at administrere deres budgetter. 

Økonomimodellen skal ændres, så den skaber incitament for samarbejde på tværs af institutter. 

Økonomiområdet er underadministreret og kunne derfor godt have brug for et eftersyn. 

Økonomiopfølgningen på projekter har haft meget ringe vilkår i lang tid, og det er ikke muligt som 
projektleder at få et overblik over forbruget på budgetterne. Dette er meget ringere end i de tidligere 
sektorforskningsinstitutter. 
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'Økonomiprocessen' tyder vel på, at økonomistyringen kunne forbedres? 

Økonomisk overblik er en mangelvare, både for medarbejdere og (åbenbart, jf. besparelserne) hos ledelsen 

Økonomistruktur og system som giver enkel mulighed for nødvendig opfølgning på forskellige niveauer. 
Lær af store virksomheders/koncernens økonomistyring. 

Økonomistyringen fungerer dårligt. Der er en udpræget mangel på værktøjer, f.eks. for projektledere til at 
følge økonomien. Tilsvarende er det på institut og fakultetsniveau meget svært at få fyldestgørende 
oplysninger omkring økonomien. Økonomimedarbejderne virker meget pressede og det virker som om, der 
er brug for en bedre organisering og styrkelse af området. 

Økonomistyringen har været tilsyneladende flydende på [det gamle fakultet] og det smitter af på [det nye 
hovedområde], som det er nu, inkl. mit institut. Det betyder igen, at institutledelsen har skullet bruge alt 
for mange kræfter på oprydning og at vi - helt urimeligt - har oplevet nedskæringer. 

Økonomisystemer til projektstyring har ikke virket i adskillige måneder, hvilket gør den disciplin umulig. 
Hvis det er så svært at harmonisere, så lad os dog få de fungerende, decentrale systemer tilbage. 

Økonomisystemerne har fungeret alt for dårligt. indberetninger i Aurus er besværlig og kompliceret og 
hjælpen er langt væk efter at institutterne har mistet de lokale sekretærer. Der er problemer med at få 
eller se kontoopgørelser løbende og derved holde øje med forbruget. 

Økonomisystemerne skal fungere hele tiden, og være mere brugervenlige. Den administrative sagsgang 
skal decentraliseres så fx økonomimedarbejder selv kan oprette et projekt uden det skal forbi centralt. Det 
skal være nemmere at finde rundt i projektnr. og tilhørende aktivitetsnr. Det skal være nemmere at 
forlænge projekter. Institutleder skal kunne uddelegere kompetence til underskrivelse af mindre projekter. 

Økonomisystemet virker ikke godt - der har været forbedringer - men der er stadig store mangler. Som 
projektleder kræver det bedre og hurtige overblik over forbrug, indtægter, time allokering m.m. . 
Oprettelse af nye projekter tager ofte flere uger. Time registeringssystemet er alt alt for langsomt. 

Øverst oppe i systemet har der nok været uansvarlig omgang med universitetets midler 

 AU management needs to have a clearer stance on the amount of auto financing needed in research grant 
applications. Replace "AU ideas" internal funding program that are giving primarily to well established and 
funded research group with genuine start up package money for assistant prof in the first 3-5 years to 
foster their independence early on .. 

Financial services have been deteriorating since centralisation started. This does not work - local financial 
administrators need to be returned to outstations/non-central campuses. Overhead % needs re-thinking 

Given the current financial crisis, I think the reasons are obvious. 

How hard can it be to provide online and updated overview of the accounts to the responsible persons? 
The idea that the total grants given to AU within the last 3 months and expected within the next can serve 
as ANY kind of useful information for decision reflects that these guys have absolutely NO idea about what 
a university is...kick them all out and let my online-bank take over the book-keeping. 

I am not sure I need to explain this. I don't understand how the university got into the situation it did, but 
somebody really dropped the ball. I don't believe that it can all be pinned on people who have now left the 
university. People who are still working here must have also known. There is no accountability. I get the 
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impression that even though there was a major financial disaster, nobody has been properly held 
accountable for it. It is not good enough. 

I do not feel qualified to offer serious suggestions as to what changes should be made, as much of the 
discussion regarding university finances is taking place in Danish - which I am unable to follow. However, it 
is clear, even to me, that there are serious financial issues at Aarhus University, at least some of which 
could be tackled by reducing the administration. 

I guess the recent evidence shows quite clearly that we need a better accounting to know how much can be 
spent. 

I understand the purpose of Aurus, but find it 'heavy' to work with. It reminds of Microsoft products that 
require you to do everything twice. 

In the current financial regime at BSS the department is given great freedom for dealing with its finances. 
However that created in our department a highly rule-driven financial decision making. Resulting in the 
inability to take research or teaching-related investment decisions in the research unit level. To make 
matters worse the autonomy of research project owners (for external acquired funding) is being reduced 
and interventions of "department policies" in resource allocation decisions are frequent and create 
negative effects. 

It has to be more transparent 

It's quite clear based on the budgeting chaos in various departments and faculties, that this area is not 
working the way it should or could. 

Less people working more efficiently, remembering the AU is a University, not a private company: the 
product is not a profit, but knowledge. 

Make sure there is no deficit in the future? 

Management via projects is only effective if the flow of information concerning current and projected 
resource use (money and staff time) is effective. It was when we were a sector research institute. Now it is 
lousy. 

Money should be handled in a more clever way. 

Obviously it needs, given the financial meltdown and wrong budget estimates in previous years. Some 
people should be fired indeed, and should have been the first ones that should have, I am afraid. 

Since the questionary didn't provide the option to aim for a more general overhaul I indicated the areas I 
can relate to. However, my general impression of administration at AU is guided by the fact that the 
departments recently affiliated with AU paying much more for administration then before joining AUs 
administration, while the experienced service and competence feels worse. That goes for all parts of 
administration I am exposed to. 

Stop spending money on administrators. Use the funds to hire technicians and profs who accomplish 
something. 

That's too much waste of time during the bureaucratic procedures. The best solution in my opinion is an 
intelligent use of resources. 

The "little" people at the University are being made to suffer for poor administrative decisions. The 
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governing board and rector are hired to make sound decisions. Yes, people make mistakes. But errors on 
this scale are not tolerable. 

The budget cuts are used as threats in our department. Whenever anyone discusses attending a 
conference, collaborating internationally, or even purchasing books, the response is always something very 
dire about whether there will funds for these things in the future. It would almost be better to know there 
are no funds for travel or research than to have it hanging over our heads. 

The individual employees show a high degree of professionalism. However, over recent years there has 
been a clear tendency for decentralization of administrative tasks to local departmental or unit. This has 
resulted in an unreasonable administrative burden being placed on the academics and 
technical/administrative personnel in my research group (my work is based at Aarhus University Hospital). 
This burden includes all types of administrative work, but is particularly apparent in the area of finance 
administration and Ph.d. administration. We see our main duties as being research and teaching - not 
administration. In addition, it should be emphasized that this added burden has been placed on us, at the 
same time as the local resources made available for these tasks have been reduced. 

The rules of finance are not starting with the support of the core activities of academic staff, but follow 
rules that may sometimes contradict these. 

The university seems to be spending enormous amounts of money on trivial things (lush meals, faculty 
meetings in hotels and resorts which could perfectly be held at AU), and eventually running to deficits. 

This part of the "new" University system where we have to add in on top of our already 44% overheads an 
additional ~25% and claim it as some vague use necessary for us to conduct our research is, quite frankly, 
highly unprofessional and makes me nearly sick to my stomach. How are we to be competitive amongst our 
peers in the Country and in Europe when our overheads are > 65% and 25% of that in our budgets is an 
essence for fictitious reasons. Another issue, why should I seek funding for ph.d. students rather than 
postdocs when the price of a ph.d. student is nearly that of a postdoc? This question has been going around 
but we have received no explanation or reason. And finally I want to complain about the travel agency that 
we are required to use as the AU as some sort of agreement. This makes me sick to my stomach that I have 
to purchase tickets from this vendor at prices that are never lower than what I can find myself, and always 
what crap connections. And on top of all this when I find my own travel plans and send them the flights I 
want, I am charged 200DKK for this, and always get a price that is higher than what I can get directly. 
Whom is getting a kick back for this mafia like relationship between the AU and the travel agency? 

This speaks for itself. The university has screwed up its finances over the last few years. The vast amounts 
of money that were recently used moving departments back and forth around Nobelparken, for example, 
show a lack of grasp of economic realities. Meanwhile, lack of investment in academic departments, and 
resultant understaffing, will create further long-term economic damage. 

We are just running a serious financial deficit in our department. Taking into account that the most 
important performance indicators are going up in our department, this can only be due to a management 
failure. It would be great to learn who is responsible for that. 

We need to receive easy access to our accounts at all times. Like we do when we check our private finances 
with "net banking"! 

Well if you cannot spot a 200 mill hole there must be something really wrong. Not sure how specifically to 
change. Maybe open eyes before going to work? 

Well, it's pretty clear that Finances hasn't been doing their job recently, or we wouldn't be in the financial 
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situation we are in. So, um, fire everyone and hire people who actually have some sort of basic 
understanding of finances? 

When traveling, it's both difficult and annoying to buy tickets and do the rejseafregning when I get back. 
Sometimes, the rules don't seem to be applied the same to everyone. 

Where are the budgets? No clear info whatsoever. 

You have to interact with too many people in different systems, and every time there are updates to the 
systems so you have to start over again with learning. The Finance people need to be more service minded 
and acknowledge that scientist do not have it as a top priority to make budgets fit to the last digits. The 
system is too rigid and it is frustrating to spend so much time on this. Even if the activity in Finances is 
surely higher, I still have the feeling that too many tasks are pushed towards the scientists. 

 

  



 251 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Teknisk-administrativt personale 

Betalinger: Vi får mange rykkere, og det er typisk fra de samme firmaer. Det skyldes formentlig forsinkelser 
et sted i AUs ekspedition. I [institut nævnt ved navn] har vi forsøgt at analysere om det er her fakturaerne 
ligger længe, men ikke fundet anledning til intern kritik. Et problem kan være, at personalet i Kreditor, som 
fordeler fakturaer, ikke kender instituttet, hvilket gør, at vi får en del dobbeltadministration ved, at 
instituttets indkøbere skal sende videre til en anden, eller vores ”buffer” bliver ringet op af 
fakturafordeleren med spørgsmål omkring korrekt rekvirent. Centraliseringen af økonomi på AU har 
betydet væsentlig forringet service til medarbejderne indenfor rejseafregning, bl.a. på grund af 
tunge/ulogiske systemer, kontostrenge (det bør en forsker/markarbejder ikke have overblik over) og 
manglende overblik over regler, hvor vi tidligere havde eksperter i instituttet. 

Økonomimodellen er svært forståelig og svært gennemskuelig - hvad får institutterne ud af de forskellige 
puljer, de bidrager til? Institutterne mangler indflydelse på de administrative udgifter. I den tid jeg har haft 
med økonomi at gøre, har det været 100 % sikkert, at administationsudgifterne stiger ved hver 
budgetopfølning, og det er institutterne der må spare på personale, rejser, it-udstyr, printere, 
medarbejdergoder mv. for at få tingene til at hænge sammen 

Det er tvingende nødvendigt, at projektøkonomien varetages af kompetente medarbejdere. Det 
administrative område skal forholde sig til instituttets evalueringer af den service, der leveres. 

Mangler gennemskuelighed for trufne valg på AU niveau, store strategiske puljer, 

Det er svært at administrere budgetter i det nuværende system. Jeg kan som medarbejder godkende/afvise 
fakturaer, men jeg kan ikke trække posteringsoversigter. 

Adgang til at få et klart overblik over, hvor mange penge der er brugt på de enkelte konto er efter en del år 
stadig mangelfuld. Efter de administrative medarbejdere er flyttet fra institutterne, har de ikke samme 
engagement i deres arbejde, da de ikke på samme måde kender de medarbejdere og områder, de skal 
servicere. Dette udtaler medarbejderne selv, ligesom vi også kan mærke, at kommunikationen med mellem 
regnskabsmedarbejder og institutmedarbejder bliver betydeligt mere "tungt" (tager længere tid, og bliver 
mere fejlbehæftet). 

ANSVAR FOR OPGAVEN: Økonomicentrene og -medarbejderne burde i højere grad mene, føle og opleve at 
ansvaret for korrekt og rettidig håndtering af økonomien er deres med det formål at opnå højere grad af 
netop korrekt og rettidig håndtering af økonomien. 

Antallet af kortfristede deadlines skal nedsættes. Deadlines fra eksterne bevillingsgivere kender vi, men 
deadlines på interne opgaver er tit meget korte, hvilket vanskeliggør planlægning af arbejdet. Antallet af 
deadlines bør i det hele taget skæres ned. Der er sikkert forskel fra det ene center til det andet, men der er 
rigtig mange deadlines, udover dem der er ift. bevillingsgivere/projektledere og dem der ligger ift. FC 1-2-3 
og Arbejdsprogram/budget for det kommende år. Gælder for mange af de administrative områder, og ikke 
specifikt økonomi - er der god nok kommunikation (og dermed god nok brug af de kompetencer der findes) 
imellem både de administrative områder og institutter? For en del medarbejdere gælder det, at dem man 
samarbejder mest med ikke er dem man er i samme enhed som, det betyder at når der laves f.eks. APV og 
holdes MUS-samtaler, så når det kommer til samarbejdsdelen, handler det om nogle i en anden enhed - det 
gør det hele lidt mere grumset. Også i LSU-sammenhæng giver dette noget grums. En del medarbejdere 
sidder slet ikke i dagligdagen i nærheden af en leder fra deres enhed, hvilket godt kan afføde nogle 
besværligheder. Til gengæld giver det andre fordele, fordi det som oftest betyder at man så sidder sammen 
med dem man laver opgaverne for, og på den måde har en rigtig god fornemmelse af hvad der foregår i det 
videnskabelige faglige miljø. Der er stadig et stykke vej til at eksterne bevillinger håndteres ens alle steder, 
så længe der stadig er "gamle" projekter med og forskellige måder f.eks. at afregne løn på, vil dette give 
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nogle problemer. 

Arbejdskultur kunne forbedres med fokus på medarbejdertrivsel og inklusion 

Bedre budget og regnskabsoversigt også for personerne som arbejder med det praktiske ( varebestilling og 
godkendelse) 

Bedre økonomistyring (for ringe) 

Brandslukning i stedet for at se 3 år frem 

Budgetprocessen er alt for dårligt planlagt og giver slet ikke reelle muligheder for en samlet og frugtbar 
dialog mellem HO og VD-områder om muligheder, prioriteringer og ønsker. 

Budgetter og opfølgning har igennem lang tid været et problem. En dårlig kommunikeret kontoplan og 
formidling af retningslinjer for os som budgetansvarlige, giver udfordringer. Derudover har jeg personligt 
udfordringer med ukendte faktorer om, hvem der skal betale for hvad (især fælles services). 

Controllere bør ansættes på institutterne, vigtigt med tæt og løbende økonomisparring når budgetterne er 
decentraliserede. Instituttet bør kunne prioritere ledelsesmæssigt i controllerens opgaver. 

Da jeg gerne vil udføre mit arbejde på bedst mulige måde, er det utroligt frustrerende at vi nu i knapt to år 
har manglet et regnskabssystem, hvor vi løbende kan se en status og følge op på om en faktura er bogført. 
Det er urimeligt for os, men så sandelig også for de ekstremt arbejdsomme og travle projektøkonomer, som 
gør hvad de kan for at hjælpe os. En adgang til Navision i form af 'nok-se-ikke-røre' kunne måske være en 
løsning! 

De enkelte forskere og administrative enheder oplever store forsinkelser i forhold til leverance af nøgletal 
for forbrug m.m. det påvirker økonomistyringen negativt og bør være et klart indsatsområde af hensyn til 
universitetets overordnede økonomiske situation. Medarbejderne ved økonomi opleves desuden som 
særdeles hårdt pressede. 

De økonomiske systemer har virket utilfredsstillende. Vi har ikke kunne få udleveret tidssvarende relevante 
regnskabs statusser ved LSU'er i flere år !!! 

Den forfatning, som universitetets økonomistyring er i, kan kun karakteriseres som en skandale. 

Den nye økonomireform er alt for tung at arbejde med. Der bruges alt for meget tid på småting og det føles 
helt umuligt at få en arbejdsdag til at hænge sammen. Systemet er ikke fleksibelt og alt for mange opgaver 
skal holdes i hånden indtil flere gange. 

Den overordnede økonomimodel er problematisk. Det er prisværdigt at den er projektbaseret - hvorefter 
man forudsætter anvendelsen af en projektstruktur der ganske forhindrer overblikket af projektet og 
dermed ødelægger muligheden for udøve projektstyring. Kombinationen af automatiske kørsler og 
formkravet om at "det skal gå i nul" måned for måned omdanner økonomistyring til et bingospil: "hvor tæt 
kom jeg på nul i denne måned - åh, jeg ramte ikke nul, så må jeg ompostere mig til nul". Hvor bruges der 
dog meget tid på dette, der er uden reel økonomisk effekt  (man bliver jo ikke rigere eller fattigere af at 
ompostere 1 krone fra et delregnskab til et andet. Så længe dette er den anvendte model, er der ikke noget 
håb. At andre universiteter også bruger samme model er ikke et argument. Det viser blot hvor galt det står 
til i universitetsverdenen. 

Den såkaldte SKI-aftale har bestemt IKKE gjort indkøb billigere på AU. Tvært imod.. og ja det kan sagtens 
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bevises. 

Den økonomiske situation universitetet har bevæget sig ud i over de sidste år må fordre et særligt eftersyn 
af økonomiområdet for at afklare, hvordan det kunne gå så galt. 

Der begynder at komme økonomirapporteringer, men ressourcerne er trukket alt for tyndt til at arbejde 
egentlig strategisk med økonomien, både udgifter med også eksternt finansierede projekter 

Der bliver brugt unødvendig lang tid på at undersøge regler og procedurer (fx inden en rejse) og på at 
dokumentere - fx i aurus, hvor en enkelt afregning kan tage flere timer(pga. krav om at scanne samtlige 
bilag og regler man skal sætte sig ind i ved enten at læse lange manualer eller ringe rundt til forskellige 
administrative medarbejdere) 

Der bruges for mange ressourcer på at vedligeholde systemer op ad til i stedet for at have fokus på kunden 
(institutter, bevillingsgivere) Der mangler i den grad ressourcer til udvikling af værktøjer til kunden. Der kan 
stadig ikke leveres materiale til kunden svarende til det der blev leveret før konverteringen til en 
økonomimodel. Der bør laves en evaluering af om opgaverne efter konverteringen er placeret korrekt og 
om det er de mest optimale arbejdsprocesser der er gældende. Processer opleves i den grad omstændelige 
og tunge. 

Der burde udføres strammere controlling af administrationen forbrug. Det er min opfattelse, at forbrug og 
evt. overforbrug bare tages til efterretning, og at der ikke stilles spørgsmålstegn ved årsagen til dette. Der 
burde indføres mulighed for periodisering af budgetterne, da det for mange enheder er vanskeligt at 
økonomistyre ud fra årsbudgetter. Det er min opfattelse, at hele processen omkring budgetlægning kunne 
styres langt bedre, end det sker i dag. 

Der burde være revisorer eller andre eksperter, der tjekker AU´s økonomi, inden den løber så langt af 
sporet. Så konsekvensen bliver at bl.a. meget innovativt spares væk. Det er ufatteligt, hvordan gælden kan 
vokse sig så stor. Måske der var "en" som gerne ville sætte sig et fodaftryk inden vedkommende gik af. Og 
DET fik han jo så gjort. TAK !!! 

Der bør kunne udvikles/indkøbes systemer, som understøtter økonomiske arbejdsgange mere effektivt end 
nu; Rejseafregningssystemet AURUS er et fremragende eksempel på, at utallige ressourcer bruges på 
unødigt bøvl. Det er ikke hensigtsmæssigt på et universitet, der er spredt udover hele landet og hvor der 
derfor er meget rejseaktivitet. Et andet eksempel er, at hverdagen styres af økonomisystemer og ikke 
omvendt - fx at mælk til kaffen kun kan indkøbes i (u)praktiske trekanter, hvor mælken er UHT-behandlet.. 

Der bør ses meget på muligheder for bedre økonomistyring - hvordan gør man det muligt i de enkelte 
afdelinger at lave ordentlig økonomistyring? 

Der er behov for inden for AU Studier at få økonomiske oversigter, der kan læses og for at få dem fx på 
månedsbasis, så de reelt kan bruges til noget. 

Der er en tendens til at man forsøger at lade nogle økonomiopgaver drosle ned til institutniveau, hvilket 
betyder at man f.eks. beder "ikke-regnskabskyndige" indtaste oplysninger i systemer, som de 
regnskabskyndige har væsentlig mere forstand på. 

Der er en træghed i de økonomiske workflows, der giver lange ekspeditionstider. Det sætter os jævnligt i 
forlegenhed ift. leverandører. Og så har det har været svært at få et øjebliksbillede på den økonomiske 
situation og disponere derefter. Der er dog blevet rettet meget op på det i den seneste tid, så vi er 
optimistiske. 
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Der er ikke meget styr på økonomien i øjeblikket..80+ millioner mere i underskud er ikke godt nok forudset. 
Det må kunne gøres bedre.. 

Der er ikke mig bekendt nogen der kan oplyse nogle økonomital som holder vand. De enkelte ledere har 
ikke deres eget budget, så de ledere i blinde. Det svare til at køre bil med en malet forrude.... 

Der er ikke styr på økonomien og der ydes ikke den nødvendige støtte. Har været særligt udtalt i 
besparelsesprocessen. Vi kunne ikke få overblik. Og vi har fejl og mangler meldt ind gentagne gange som 
ikke rettes. 

Der er mange ansatte. Er arbejdsgangene effektive nok. 

Der er meget svært at lave økonomistyring i afdelingerne, når de tal man får fra ØC er fyldt med fejl og 
mangler 

Der er opgaver som løses bedst lokalt bl.a. i lokaleplanlægning og studieadministration, hvor kendskab til 
de lokale forhold er elementært. 

Der er så mange arbejdsgange som er kritiske og vigtige. Der kunne kigges på optimering og LEAN af det for 
at gøre de mange hænders arbejde bedre. KR og Økonomi er valgt fordi der er mange medarbejdere og 
hurtigt kan være mange penge at spare. 

Der gik også en måned før der kom løn på min konto. 

Der har været problemer med økonomisystemerne, hvilket har betydet at det har været svært at få et 
overblik over økonomien. Samtidig har man på AU skulle lave store besparelser - men på hvilket økonomisk 
grundlag, når der så ofte er fejl i de tal, vi får adgang til. Bedre økonomistyring vil kunne styrke en bedre 
økonomi. 

Der kommer mange rykkere for ubetalte regninger - PINLIGT. Kontoer i lokale forretninger er blevet lukket 
ned pga. ubetalte regninger - PINLIGT. Nærheden i at have økonomi medarbejdere tæt på institutterne er 
forsvundet. Svært at følge økonomien i et projekt inden det løber løbsk. Virker til at enten er 
arbejdsgangene i økonomi for dårlige eller også er de underbemandet, for de har virkelig mange 
overarbejdstimer. 

Der mangler generelt en præsentation af de mennesker, der skal supportere instituttet økonomisk, dvs. 
hvad de laver for og bidrager med til instituttet. 

Der sker alt for mange fejl, der bliver ikke leveret tal og budgetter, som kan bruges strategisk. Det er ikke 
brugerorienteret, der er alt for meget selvbetjening, det er alt for tungt, og jeg bruger hellere mine egne 
penge på fx planter til kontoret til en ny medarbejder end undersøger, om AU vil betale og bruger tid på at 
registrere en bon i et selvbetjeningssystem. 

Der spares på løn midler, men ser bruges mere ekstern arbejde, til at udføre arbejde der før er lavet af 
ansat personale(meget dyr løsning) 

Det er foruroligende at der var så lang tid hvor AU som helhed ikke kendte til den økonomiske status - i 
sidste ende førte den lange tid hvor institutterne var "blinde" til at besparelsesprocessen blev mere 
omfattende. Kan ikke forstå at der bruges så tunge systemer - eller at der skiftes til nye systemer der ikke er 
af-testet før implementering... ved ikke hvor filmen knækker, men et eller andet er da gået grueligt galt! 

Det er i forhold til prioritering af opgaver. Her kunne man godt vægte opgaver i forhold til hvor meget man 
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får ud af dem. 

Det er ikke godt at der ikke sider økonomi medarbejdere tæt på forskere i forbindelse med de nye krav om 
ekstern finansiering 

Det er især omkring projektøkonomi, hvor jeg mener, at ansvars/arbejdsfordelingen stadig er uklar. Hvilken 
støtte kan vi med rette forvente? 

Det er meget svært at få udleveret nøgletal, så man kan følge med i udviklingen på de forskellige 
hovedområder og vicedirektør områder. Det er stort set umuligt at få opdateret økonomi og/el. budgetter 
fra ledelsen på tværs af AU. 

Det er meget tydeligt at Økonomi ikke har nok personressourcer til at varetage opgaverne. Der skal flere 
hænder til! 

Det er min opfattelse at der er brugt utroligt mange penge på noget som kun har gavnet de få. Derudover 
virker det som om man overhovedet ikke har styr på hvor mange penge AU i virkeligheden "skylder", og i 
hvert fald ikke har lyst til at oplyse andre om. 

Det er min opfattelse at der er meget lidt tillid til den enkelte medarbejder i forhold til økonomi opgaver. 
Jeg oplever at en faktura kan skifte hænder flere gange før den er bogført, og samtidig acceptere man at 
økonomiske opgaver bliver løst ved delvis papirsgang, når vi nu har digitale systemer til at understøtte 
arbejdet. Det er min opfattelse at økonomi på AU er 10 år bagude i forhold til større danske virksomheder, 
og flere progressive kommuner. 

Det er mit indtryk, at der er mere styr på det nu. Men økonomistyringen på [hovedområde nævnt ved 
navn] har ikke været velfungerende, hvilket har betydet et meget usikkert grundlag for at handle og 
beslutte i forbindelse med økonomiprocessen i år (sparerunde + fastlæggelse af budgetter for 14 og 15). 

Det er måske ikke så meget et eftersyn af selve "økonomi" som administrativt område, men snarere det 
organisatoriske forhold, at en masse økonomi-opgaver via selvbetjeningssystemer er lagt ud til VIP'ere og 
andre administrative enheder. Det forekommer mig, at der er gået et vigtigt overblik tabt i den transaktion. 

Det er problematisk at projektøkonomerne er skilt ud fra instituttet og ikke længere har deres daglige gang 
i instituttet. De er kommet for langt væk fra forskerne og det er i stedet sekretærerne i instituttet som skal 
være behjælpelig med f.eks. budgetter i forbindelse med projektansøgninger. Det virker som om 
projektøkonomerne har mere travlt med at servicere op ad i administrationen end at servicere det vigtigste 
- nemlig forskerne. Der bliver brugt alt for lang tid på at opfinde nye (håbløse) systemer, i stedet for at 
forbedre allerede eksisterende og gode systemer. 

Det er simpelthen utroligt, at der ikke er mere styr på økonomien. At rektor ved sin tiltrædelse, pga. en 
dårlig mavefornemmelse, må nedsætte en task force for at finde ud af hvor galt det står til med 
økonomien. Der burde i langt højere grad være mere umiddelbar tilgængelig og pålidelig 
ledelsesinformation. Blot et enkelt eksempel på hvordan det sejler. I et helt år kunne man ikke få pålidelige 
regnskabstal for vores VD-område uden der blev grebet ind. Der budgetteres på nogle konti og bogføres på 
andre. Hvordan skal man nogen sinde kunne lave fornuftig budgetopfølgning. Budgetterne er for 
udetaljerede osv. Seneste eksempel. Først efter fyringerne finder man mere detaljeret ud af hvilke 
besparelser de giver anledning til. Løn er noget af universitetets mest forudsigelige udgifter (modul tillæg 
som chefen selv tildeler og dermed selv kan forudsige). 

Det er stadig ønskværdigt at kunne få opgørelser automatisk over konti 



 256 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Det er synd for Økonomi, at det ikke med de nye systemer, er muligt for dem at yde os den service som der 
var før. Det er rent ud sagt grotesk, at vores kollegaer ikke kan give os en udskrift. med tydelig angivelse af 
ALLE poster brugt under et bestemt projektnummer. Vi kan således få oplyst hvad der er brugt på transport 
alt i alt, men ikke se de enkelt poster (altså diverse regninger med angivelse af dato og omkostning). Et 
problem, som gør det meget sværere at lave projekt økonomisk styring end for 5 år siden. Det burde ikke 
være sådan! 

Det er under AL kritik at den tidligere ledelse kunne slippe af sted med at ignorer de økonomiske nøgletal 
og endnu mere bekymrende at Regneskab ikke selv regnede på de tal => TOTALT UANSVARLIGT og MEGET 
uprofessionelt. 

Det giver vel sig selv - vi har netop gennemført en større prikkerunde på grund af økonomiske forhold, som 
ledelsen hævder ikke kan være kommet som en overraskelse for nogen. 

Det har ikke indtil videre været muligt at få et ordenligt overblik over forbrug og kontoplanerne har været 
meget brede og meget bliver konteret forkert. 

Det kan føles som et sort hul at kommunikere med økonomiafdelingen. Hvordan kan AU's økonomi gå så 
galt? 

Det kan til tider virke som om der ikke er helt styr på processer, hvor økonomi er involveret. 

Det kunne være rart hvis man ikke behøvede at tjekke sin lønseddel for fejl hver eneste gang der udbetales 
løn. 

Det sejler ....... Det er SÅ pinligt at regninger ikke bliver betalt og at det ikke er til at få overblik over 
økonomien. Det lader til at der langsomt er ved at komme styr på nogle ting, men der er godt nok lang vej 
..... 

Det synes uovervejet og ubegrundet, når der skal skæres ned på de områder der tjener penge. 

Dette virker som et stort rod som sluger ufattelige ressourcer, som kunne være anvendt til kerneydelser. 
Nå man vil finde statistiske oplysninger om AU, som er tilgængelige fra de andre universiteter, som 
nøgletal, så finder man intet. 

Efter min mening er vores nuværende system blevet så bureaukratisk, så det næsten ikke er til at holde ud - 
opgaverne tager mindst dobbelt så lang tid som tidligere - og lønallokeringen er fuldstændig håbløs - vi 
knokler og knokler, men det er fuld af fejl og vi retter fejllister hele tiden - føler ikke jeg yder den service til 
forskerne og bevillingsgiverne, som jeg gerne vil - og min faglige stolthed bliver knækket dagligt - jeg selv og 
mange kolleger har mistet motivationen. Tidligere var mit job "hjerteblod" - det er håbløst med det system 
vi har i dag. Sammenholdt med langsomme systemer - og systemer, der går ned - tror jeg kun jeg er på 33% 
af mit tidligere arbejdsniveau :-( 

Efterlyser et økonomisystem der ift. rekvirering og fakturering/godkendelse af ydelser fra eksterne 
leverandører, på overskuelig og praksisnær vis, kan skabe et sammenhængende overblik ift. den specifikke 
ydelse. 

Eftersynet ER i gang, og der er sket store fremskridt i kraft af sammenlægning af BSS og Arts' 
økonomifunktioner. Der er behov for et langt bedre grundlag end vi hidtil har haft, hvis der skal kunne 
træffes fornuftig og langsigtede beslutninger - herunder især bemandingsplaner. Det har gennem længere 
tid være uklart (i hvert fald for mig), om økonomien skulle organiseres på baggrund af projekter eller ej. Der 
kan med fordel etableres et tættere samarbejde mellem Økonomi og HR og evt. også med 
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Studieadministration og Talent. 

En af de aller vigtigste ting og den største forudsætning for alt andet må være, at AU får styr på sin 
økonomistyring, - og det gælder på alle niveauer. 

Et sted som [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] bør have en økonomi med råderum, således at evt. 
besparelser kan måles direkte. Det kan til tider virke formålsløst med besparelser da vi ikke mærker 
glæden/forskellen ved en ekstra indsats 

Fakturahåndteringen har alt for mange fordyrende led. Der mangler tillid til medarbejdere så der ikke 
spildes tid/penge på at sende fakturaer rundt og rundt i systemet. 

Fantastisk den måde økonomien fungerer til trods for forøgelse af løntunge personer i de øverste lag. Man 
bør ansætte folk, der kan styre økonomien uden der kommer urimelige fyringer. 

Fjernelse af økonomimedarbejdere på de enkelte institutter har vanskeliggjort dagligt arbejde og skabt 
frustration over ikke at have en direkte kontakt "ansigt til ansigt" 

Fokus på at skabe tilstrækkelig understøttelse af økonomistyring - både til institutter og eksterne projekter. 
Accept af at det er en mangfoldig organisation vi har - og at administrationen skal kunne håndtere det. 
Forbedre sammenhængen mellem BO og FO og med de øvrige VD-områder 

For eksempel et alt for tungt fakturahåndteringssystem 

For lange ventetider på svar. Konteringsvanskeligheder. Mangel på kassefunktioner i [campus udenfor 
Aarhus nævnt ved navn]. 

Fordelingen mellem front- og backoffice. Problemerne ender altid i front-office og vi har overtaget en del 
backoffice-opgaver, men der er ikke fulgt ressourcer med. Der er brug for et mere klart skel mellem disse 
afdelinger og opgaverne. Der opleves stor ansvarsforskydelse fra back-offices side af. Det er jo altid også 
front-office der skal se forskeren i øjnene. 

Fremadrettet bør AU´s økonomi styres helt strengt, så vi undgår tilsvarende besparelsesrunde, som vi 
netop har været vidne til! 

Fuldstændig uhørt at det ikke er muligt at få overblik over økonomien - både AU, institut samt på gruppe 
niveau (konti oversigt). Internt bruges uforholdsmæssig meget tid på at lave eget "parallelt" 
registreringssystem for at have lidt hånd i hanke med det daglige flow 

Fyringsrunde pga. manglende overblik over budgetter - det kan da ikke være rigtigt!!! 

Færre opgaver eller flere ressourcer. Folk er ved at knække fuldstændig under presset og det eneste 
ledelsen (både direkte ledelse og dekan) gør, er at give os endnu flere opgaver og deadlines eller nedsætte 
en arbejdsgruppe (som bare tager endnu mere tid) til at løse problemerne. 

Generelt. 

Har ikke kunnet modtage oversigter og opgørelser siden forandringsprocessen blev sat i gang - tidligere fik 
vi månedlige opgørelser over div. konti. Har fået et utal af rykkere, det er dog blevet bedre på det sidste 

Har indtryk af at de er meget pressede. Vi mærker, at der er mange fejl, baseret på manglende viden om os. 
Det tager tid i begge ender. 

Har oplevet et del - også alvorlige - fejl. Kvalitet, serviceniveau og hastighed er ikke altid god nok. Det er 
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komplekst at finde ud af f.eks. afregningssystem, når man ikke bruger det ret tit. Den enkelte kollega har 
ikke altid viden nok til at kunne "gøre sagen færdig". 

Helt overordnet håber jeg, der kommer så meget styring på økonomien, at der er bedre føling med, når 
pengene fosser ud af kassen. På den konkrete plan er det irriterende, at man alt for ofte skifter til nye 
projekt- og aktivitetsnumre og nye controllers. 

Her oplever jeg at der mangler rettidig omhug i forhold til den økonomiske situation på Universitet. Det 
virker som om at der ikke er et ordentligt overblik. Måske det bunder i manglende økonomisk styring, 
økonomi systemer der ikke er tidsvarende og nødvendige kompetencer. 

Hold da op et rod, alt for mange systemer sat i gang på samme tid, uden at være efterprøvet på små 
enheder først, med det til følge at institutterne ikke har kunnet følge med i deres budgetter, kvartals- og 
årsopgørelser. Det har højst sandsynligt været medvirkende til de store besparelser der er sket i AU, da 
man ikke har kunnet gribe ind i tide!!!! 

Højere grad af fælles løsninger og økonomiprincipper. Bedre systemunderstøttelse. Bedre økonomistyring 

I de tre år jeg har arbejdet her, har jeg endnu ikke oplevet, at vores afdeling har fået et årsbudget før langt 
inde i det år, vi skulle forbruge pengene. Det virker meget uprofessionelt og kan efter min mening ikke 
undskyldes. Det giver meget dårlige muligheder for at følge op på budget-poster og planlægge fremad. Vi 
ender ofte med besværlige "klippe-klistre-løsninger", som er til stor irritation i dagligdagens administrative 
arbejde. 

I tvivl om hvad de laver og om de er for mange 

IndFak og AURUS 

Ingen budgetter og rent krise. 

Instituttet/projektlederne har meget svært ved at følge med i økonomien. Jeg har ikke tillid til de tal, der 
meldes ud - her tænker jeg på den besparelsesrunde vi lige har været igennem. Havde det været 
nødvendigt, hvis der havde været check på økonomien? 

Jeg arbejder ikke selv direkte med området, men oplever fra en kollega, at udmeldinger om f.eks. 
arbejdsgange fra Økonomi ofte er fremsat på en næsten diktatorisk facon og der er ikke meget hjælp at 
hente til forståelse. Især når man er en lille speciel enhed, hvor det ikke er lige så nemt at trække en kasse 
nedover hovedet for at passe ind i AUs store forkromede forretningsgang. Fremfor kun at udsende nye krav 
og regler, så kunne det være en idé, at man også hjalp mindre enheder med at løse de udfordringer som 
opstår i forbindelse med nye krav og f.eks. lyttede til deres udfordringer med et nyt system (og som jeg 
forstår det, kommer der nye arbejdsgangekrav ret ofte). 

Jeg mangler tilbagemelding med posteringslister/revisionslister og eller kontokort hver måned = 
BOGFØRINGEN I hele 2013 kom der med meget ujævne mellemrum et excelark !! : Noget løn mangler og 
lønudgifter står ikke på de rigtige projektnummer. I excelarket er der mulighed for mange fejl, ingen 
overblik. Rettelser er meget lang tid undervejs og enkelte er blevet ignoreret. Fakturagrundlag, der skal til 
DEBITOR - for at der kan blive skrevet en salgsfaktura : er lang tid undervejs, da de skal forbi controller ? 
”FLASKEHALS”. Købsfaktura :  vore fakturaer kan være andre sted på AU : det er dog blevet bedre det sidste 
halve år. Da alt skal forbi controller er der også her - "FLASKEHALS".  ØNSKER: Adgang til selv at kunne 
trække posteringslister/revisionslister og eller kontokort. Fremsendte rettelser til controller rettes inden for 
den samme måned. Bedre mulighed for at få kontakt til controller både på telefon og tilbagemelding på 
mails. Vi laver selv budgetter, men ønsker bedre mulighed for at kunne trække budgetkontroller : jeg laver 
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selv detaljerede budgetkontroller  (når det er muligt). 

Jeg oplever et stort behov for bedre ledelsesinformation vedr. økonomi. Har aldrig før (på andre 
arbejdspladser) haft så få økonomi-data som grundlag for mine ledelsesbeslutninger. 

Jeg oplever, at det er vanskeligt at få et overblik over vores økonomi i afdelingen. Det betyder at der går 
unødig meget tid med at føre skyggeregnskab og generelt forsøge at skabe sig et overblik. Jeg påtager mig 
et ansvar for min afdelings økonomi og føler mig forpligtet til at have overblikket over forbruget, samt 
naturligvis at bruge vores ressourcer mest hensigtsmæssigt. Jeg fornemmer at man nogle steder resignerer 
og bliver ligeglade med forbruget fordi det lige nu er svært at finde ud af hvilke afdelinger, der har et 
overforbrug, så ingen bliver stillet til ansvar for et overforbrug. Det skal siges, at medarbejderne i Økonomi 
gør et stort stykke arbejde og generelt er meget søde og imødekommende! 

Jeg ser utrolige spild økonomiske dispositioner selv om riget fattes penge... 

Jeg synes arbejdsgangene er meget bureaukratiske. Jeg oplever tit, at opgaver skal løses med meget kort 
frist. Arbejdsgange og opgaver er meget præget af "brandslukning" Der er mange henvendelser som 
egentlig ikke burde adresseres i front-office, men som adresseres her fordi det er "lettest" 
Systemunderstøttelsen er ikke god nok. 

Jeg synes at budgetprocesserne er uigennemskuelige. 

Jeg synes at et underskud på 200 millioner taler for sig selv. Der er da virkelig nogen der har sovet i timen 
hvis ikke de har kunnet se hvad sådan et underskud ville fører til. 

Jeg synes det er utroligt at man ikke har haft styr på udgifterne til løn således man har kunnet undgå den 
ubehagelige fyringsrunde. 

Jeg synes stadig, det halter med en fornuftig opfølgning på budgetter og estimater, og det er svært at få 
hurtig tilbagemelding, når nye projekter skal søsættes. Hvorfor tager det så lang tid at få et 
projektnummer? Det virker ofte, som om økonomifunktionen arbejder meget "i egen bås" og ikke løfter et 
fælles ansvar. 

Kan ikke forstå hvorfor studieadm.  skal sidde og lave økonomiopgaver ifm.  brug af eksterne censorer. 
indtastning i SLS er i mine øjne en økonomi funktion 

Kontering er utrolig tungt, dumt og ineffektivt. En faktura skal igennem rigtig mange hænder for at "undgå 
snyd", men reelt gør det at folk får så mange fakturaer at man ikke kan forholde sig til hver enkelt faktura 
og derfor bare godkender. Hvem kan fx personligt forholde sig til rigtigheden af telefonregninger på alle 
medarbejdere på hele AU? Centralisering KAN være godt til nogle ting, men det virker til at ledelsen 
hovedløst kører videre i den flere hundrede år gamle stordriftsteori. Det samme gælder for indkøbsaftaler. 
Jeg har personligt kendskab til flere indkøb hvor der er betalt mange hundredetusinde kr. mere for tingene 
fordi vi er tvunget til at handle på indkøbsaftaler og samtidig får en dårligere service/kvalitet som så 
efterfølgende skal lægges oveni den i forvejen dyrere pris. 

Kvaliteten i leverancerne er åbenlyst ikke tilfredsstillende og udfordringerne mange. 

Lægges mere ud på institutterne. Det fungerede tidligere. 

Man skal alt for mange led igennem når man skal betale en faktura og derfor ender det med at blive meget 
dyrt at betale en regning. 
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Manglende overblik over udgifter og indtægter i forhold til budgetter 

Mangler en lokal regnskabsmedarbejder man kan spørge vedrørende rejseregninger ARS etc. etc. 

Med hensyn til om den "administrative masse" er for stor, så er den præcis for lille set i lyset af hvad der 
bliver stillet af krav fra ledelsen. Det er ledelsen der skal meget af arbejdet, ikke VIP'erne eller de eksterne 
bevillingsgivere. Der er IKKE en særlig ånd for AU, men det er der for [campus udenfor Aarhus nævnt ved 
navn]. Ift. om universitetsledelse informere i god tid - at det er sket en enkelt gang, ift. besparelserne, giver 
ikke, at der generelt bliver informeret i ordentlig tid. 

Meget administrativt tungt. Her er potentiale for en omfattende revision 

Meget lange svartider, hvis svar overhovedet!! Langsommelig sagsbehandling. 

Mere gennemsigtighed ift. projektøkonomi (der er dog gode tegn på at det er ved at ske) 

Mere gennemsigtighed og orientering om hvordan AU finder frem til "afgifter" gebyrer og hvordan og 
hvorfor man beregner husleje af ikke opførte bygninger. Herunder også renoveringer. 

Min forståelse af dette område er naturligvis noget sparsom eftersom jeg ikke sidder med det til dagligt. 
Men der er noget der tyder på at der kan arbejdes på at forbedre gennemsigtigheden i det økonomiske 
arbejde. 

Min opfattelse af Økonomi som helhed er fin, men det lader til de mangler ressourcer, så svartider f.eks. 
kan være ret lange på simple spørgsmål. 

Mit Institut havde i 1½ år ikke mulighed for at få overblik over økonomien 

Nedsætte antallet af medarbejdere i ledelsen, og ikke fastholde afgåede rektorer efter de er afskediget 

Nogen har sovet i timen, når det kan komme som et chok - at der var et kæmpe underskud, der kun kunne 
løses ved en stor fyringsrunde. 

Nogle afdelinger i økonomi har så meget at lave, at oversigter kommer sent, de er bagude i processerne, 
meldinger til de økonomisk ansvarlige kommer lige op til deadline. Nogle afdelinger har brug for at blive 
styrket / struktureret. 

Når der "pludselig" kan opstå et huld i økonomien på 200 mio. er der vist brug for et eftersyn om vi gør det 
rigtigt 

Ofte lange responstider på spørgsmål og nogle spørgsmål besvares aldrig. 

Oprettelse af nye projekter i institutterne er en lang, sej og meget administrativ tung proces før et projekt 
er oprettet. Vores dygtige projektøkonomer er i den grad blevet dekraderet og har ikke indtrykket af at de 
bliver hørt opadtil. Har ikke indtrykket af at AU inddrager vores projektøkonomer i beslutninger hvilket 
efter min optik har givet store administrative processer. 

Opstramning og strømligning af processer omkring fuldmagtsforhold, anvisningsret og bemyndigelser. 

Projektlederne på de enkelte projekter mangler fortsat økonomiske rapporter og værktøjer til at styre sit 
projekt. Og det er en kæmpe opgave. 

På økonomiområdet vil det være tiltrængt med mere sammenhæng i de ydelser, der leveres + større 
kendskab bredt i økonomiadministrationen til økonomistrukturen i budgetterne. Der er herudover ikke en 
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god sammenhængende ledergruppe, og det gør det vanskeligere at sikre sammenhæng i hele 
økonomiadministrationen. Dermed sikrer vi ikke, at tiden bruges mest optimalt hos den enkelte 
medarbejder. 

Regler og fortolkninger bør skrives så det er mere forståeligt for alle 

Ringe service overfor brugere. Lange ventetider 

Samarbejdet med LØN er meget tungt! Man fornemmer dårlig intern kommunikation indenfor området, 
meget bureaukrati, fejl og heraf øget tidsforbrug for alle. 

Sammenhængen mellem mit VD-områdes udgifter og indtægter er uklart. Der er næsten ingen opdeling af 
lønudgifterne til VD-områdets teams eller projekter. Som LSU-medlem (medarbejdersiden) er det derfor 
svært at gennemskue områdets budgetter og regnskab. 

Se kommentar på "Intern kommunikation" 

Servicemindedness. I stedet for at sende aben videre, når en bruger henvender sig, så må man prøve at 
løse problemet, så brugeren får en oplevelse af, at medarbejderen tager sig af problemet, selvom det ikke 
lige er vedkommendes specifikke ansvarsområde. 

Set fra institutternes side har økonomi fået mange nye ansatte men også mange nye opgaver. Ledelsen har 
besluttet sig for et system med tidsallokering, hvilket koster rigtig mange ressourcer at administrere. 
Ressourcer der forhåbentlig kan bruges bedre, så institutterne kan få mere hjælp til at få et overblik over 
deres økonomi 

Som medarbejder kunne jeg godt ønske mig nogle tal, der var retvisende. Hele besparelsesrunden har 
været helt til grin, vi har ikke kunne få nogle troværdige tal at forholde os til - dem der er blevet 
præsenteret på fællesmøder, har der også været usikkerhed omkring! Og når vi har spurgt ind til dem, har 
vi ikke kunne få noget svar. Det styrker ikke tilliden til økonomien på AU og troen på, at de beslutninger der 
træffes (omkring fyringer) sker på en oplyst grundlag. 

Som medarbejder mangler man mulighed for at se både regnskab og budget i tide. Derfor ikke muligt at 
forsøge at få indflydelse. 

Systemer og medarbejdere arbejder stadig ikke sammen til glæde for folk ude på institutterne? Der er 
stadig folk indenfor regnskab der ikke kan finde ud at ompostere? Meget mystisk. Og hvis man på 
institutniveau klager, så bliver de bare overflyttet til andre? Helt håbløst. Vi er dog på mit institut heldige at 
have fået bedre supportering efter flere fejlslagne forsøg. Dejligt. 

Systemer, systemer, systemer. Og ikke mindst gennemsigtighed. AUs økonomisystemer eller mangel på 
samme er mig en stor gåde. Jeg arbejder med EU projekter, og der er ualmindeligt mange manuelle 
procedurer som medfører rigtig mange fejl - både tastefejl og overførselsfejl osv. Jeg er aldrig 100 % sikker 
på noget når jeg kommunikerer med vores partnere om økonomi, fordi jeg ikke stoler på de tal jeg har 
adgang til. 

Systemunderstøttelsen har siden indførelse af den nye økonomimodel i efteråret 2012 ikke været optimal 
og de økonomiske styringsredskaber er forringet for medarbejderne på institutniveau. 

Tillid til medarbejdere. Mindre kontrol og mere tillid. Effektive arbejdsgange i stedet for "Sådan har vi altid 
gjort....". Ny kultur hvor ledelsen forsøger at lytte og tage til efterretning når en medarbejder kommer med 
nogle kritik punkter. 
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Tilsyneladende er der problemer på lønkontoret eftersom at der er for mange fejl og variationer i 
lønsedlerne 

Tja, synes godt nok der har været rod i økonomien både i det store regnskab men også ned i det helt lokale, 
hvor der sendes fakturaer rundt i manegen i lange tider og de så indimellem betales af helt helt forkerte 
kasser. 

Umuligt at bruge økonomien som styrringsredskab da der bliver konteret i øst og i vest, mange kender ikke 
den kontoplan de arbejder under, kontoplanen er ikke ændret til at godtage og skabe gennemsigtighed 
over de ændringer der har været i organisationen. 

Unødigt besværlig økonomimodel. At økonomi ikke følger ansvarsområde, men at institutterne skal betale 
og Administrationen/IT/Bygning er leverandør. Det er dræbende for fremdriften, at så mange nye tiltag 
drukner i diskussioner om hvem der skal betale. Intern fakturering er af det onde og bør stoppes. 

Utilfredsstillende at man ikke løbende selv har adgang til egne budget- og regnskabstal som er troværdige 
og opdaterede. 

Vi har lige haft en fyrings runde 

Vi mangler adgang til at kunne se vores posteringer og kunne sammensætte og analysere på dem efter 
egne behov. Afhængig af controller er der større eller mindre svartid. Vi har oplevet mange skift af både 
controllere og projektøkonomer. Ikke alle er lige opmærksomme på det enkelte instituts særlige 
udfordringer. Bedre rapporter for eksterne projekter. Rejsebestillinger er besværlige og dyrt med afgifter til 
CWT. 

Økonomi funktionen er blevet væsentlig forringet i forhold til tidligere. Der sker mange fejl og der er mange 
fakturaer, der ikke bliver betalt til tiden. Man kan ikke få status udskrifter fra ens konti. 

Økonomi halter bagefter i forhold til håndtering af stipendiater, som universitetet får flere og flere af. 
Særligt lønkontoret har haft svært ved at håndtere disse, og der er brug for en systematisering, som har 
været meget lang tid undervejs. 

Økonomi har haft store udfordringer og har stadig problemer med at fungere og levere den rette 
information til institutterne. 

Økonomi i back, som studieadministrationen har ophæng til fungerer ikke. Der er ikke tilstrækkelig 
økonomistyring og det er umuligt at få support i den grad det kræver, når der skal ryddes op efter flere års 
tilfældigheder og kaos i økonomien. 

Økonomi kan ikke få de oplysninger, de har brug for at få overblik over projekter og de har ofte brug for 
oplysninger om f.eks. løn, ansættelsesperiode osv., som de før kunne hente i PØS, men som de nu kan være 
nødt til at henvende sig i HR for at få. Hver gang man skal hente oplysninger hos andre, bliver effektiviteten 
langsom. Systemerne hindrer den optimale LEAN administrative proces. Se i øvrigt tidligere kommentar 

Økonomi leverer ikke fuldstændige budgetberegninger til VD-områderne. Derudover har de ikke udarbejdet 
overordnede retningslinjer om fx. fuldmagtsforhold osv. Rejseafregningssystemet er meget tungt at bruge. 

Økonomi: Der har ikke været ordentlig økonomistyring og retvisende regnskaber - og dermed budgetter nu 
i flere år. IT: Uklare prioriteringer. Ingen dialog om påtrængende opgaver. Stort set ikke eksisterende 
tilbagemeldinger på eksisterende opgaver. 

Økonomi: Det er dårlig økonomisk ledelse, når det er nødvendigt at massefyre så mange. Nogle indimellem 
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kan næppe undgås, men denne massefyring må skyldes dårlig økonomisk ledelse. 

Økonomi-controller rollen for 1-3 vicedirektørområder kan ikke servicere en vicedirektør i forbindelse med 
strategi og økonomistyring. Derfor er vicedirektøren nødt til at anvende ca. ½-1 årsværk for at holde trit 
med de økonomiske beslutninger, budget og opfølgning, og samtidig levere de mange forespørgsler om 
økonomi, aktiviteter og årsværk fra centralt hold. Det kræver en AC med stærke kompetencer inden for 
ledelse, kommunikation og økonomi, efter min opfattelse. 

Økonomien sejler og underskuddet stødt voksende. Eksterne konsulenter til trecifrede millionbeløb i en 
spare proces taler for sig selv. Herudover synes der at være grundlæggende problemer især under 
[hovedområde nævnt ved navn] hvor budgetteringen i høj grad baseres på skøn (læs: det rene gætværk) og 
vurderet ud fra hvad man som studerende høre på vandrørene, synes der her at være store vanskeligheder 
med ledelsens professionalisme. Man må stadig undre sig over hvad Dekanen for [hovedområde nævnt ved 
navn] og undervisning egentlig anvender sin tid på, for det kan næppe være som leder for sit 
ansvarsområde. Dette set fra et perspektiv som studerende ([hovedområde nævnt ved navn]) og 
studentermedhjælper ansat ved AU. 

Økonomien sejler, som den har gjort i årevis, men det er måske mere et politisk problem. 

Økonomisk styring og overblik er langt det dårligste i forhold til, hvad jeg har prøvet i 25 på flere forskellige 
arbejdspladser. 

Økonomistyringen skal være ført med sikker hånd og være fuld gennemsigtig 

Økonomistyringssystemet er stort, uoverskueligt og regler for fx. indkøb og samarbejde med eksterne 
partnere ofte nødvendige at bøje til det pinagtige. Øget forståelse for andre AU-virkeligheder end en 
VIP'ens forskning og undervisning og dertil en sekretær med kontoropgaver. 

Ønskede forandringer i organisationen er blevet prioriteret fremfor stabilitet, økonomi og hensynet til 
medarbejdernes trivsel. 

 

more information on the finances of individual department and the university. Such as, which area the 
Money was spent. 

Studerende 
[Hovedområde nævnt ved navn] har eksempelvis gratis print, det har [hovedområde nævnt ved navn] eller 
[hovedområde nævnt ved navn] ikke. Hvorfor er der ikke lige muligheder for alle? 

[Hovedområde nævnt ved navn] er den som har den sundeste økonomi, men alligevel er det dem, som skal 
spare mest! 

[Institut nævnt ved navn]’s økonomi lider under [hovedområde nævnt ved navn]. Fx med nedskæringen af 
eksterne lektorer. 

[Uddannelse nævnt ved navn] skal spare mange penge ligesom resten af AU. Jeg mener at der burde blive 
sat flere penge af til sådan et studie, da det kræver flere materialer og observation fra lærer for at lave en 
god behandling. 
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200 millioner i underskud!!!! Hvordan er det muligt når det findes en handelshøjskole med kompetente 
personer. Brug de kompetencer som findes helt gratis i organisationen. Giv de studerende AUs nøgletal i en 
eksamensopgave og brug de bedste besvarelser som inspiration til fremtidige forbedringer. Det er virkelig 
demotiverende at lære økonomi på en skole som ikke selv kan fatte det. 

400 mio. kr.!!!!!! Jeg har stadig ikke helt fattet hvor de penge blev af 

Af åbenlyse årsager :) Masser af aflyste fag - noget må være galt. 

At der spares på undervisningstimer, og forskere. Spar på administrationen i stedet 

At det kan komme bag på nogen institutter, atom skal spare 200 er for sindssygt. Hvis det var en privat 
virksomhed var det bare aldrig sket. Mangen til uprofessionalisme skal man lede længe efter. 
Når det er sagt er beslutningen om at penge skal spares på de studerende (fx i Rusugerne en virkelige ringe 
beslutning) jeg håber at der snart er nogen i ledelse. Der begynder at se ind af. 

At et så stort underskud overhovedet kan få lov til at opstå - og at man derefter lover, at det ikke skal gå ud 
over undervisningen, men alligevel sidder vi på nu [institut nævnt ved navn] og skal lave studieordninger 
om for at skaffe økonomiske besparelser, som i sidste ende kommer til at koste kvalitet i undervisningen. 

At universitetet "pludseligt" skal spare 200 mio. er vel et klart tegn på dårlig økonomi styring. 

At være tæt på bankerot er sgu ikke acceptabelt. Hvordan det overhovedet er en mulighed, og hvordan vi 
ikke fik noget at vide i god tid, er helt uacceptabelt! 

At økonomi er et overset område giver forhåbentligt sig selv, grundet de (offentligt kendte) store 
underskud AU har præsenteret for nylig. Det ville ligeledes gavne AUs image at få økonomien mere under 
kontrol. 

AUs ledelse har brugt et 3-cifret millionbeløb på omstrukturering af AU, hvilket har resulteret i et kæmpe 
budgetunderskud, der ikke har udsigt til at blive tjent ind ved administrative besparelser - snarere 
tværtimod. Derfor bliver de nu nød til f.eks. at skære i instruktortimer. Der skal strammes gevaldigt op på 
AU's budget, så pengene bliver prioriteret ift. studiemæssige forbedring og man skal have tøjlet ledelse 
storhedsvanvid :) 

AU's ledelse har ikke været i stand til at drive et universitet og et underskud på 60 mio. er under al kritik. At 
universitet eksempelvis mister 14 mio. om året, fordi man ikke er god nok til at sende studerende på 
udveksling er ekstremt ærgerligt. Der er så mange områder, hvor man kan forbedrer, men det virker ikke 
som om, at den nuværende ledelse kan magte det. 

Bare for meget rod... 

Bedre økonomi, så der ikke skal spares på vigtige fag. Så flere fag kan udbydes både forår og efterår. 

Behøver jeg sige noget her? 

Besparelser 
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Besparelser er for store og falder på forkerte steder. 

Besparelserne er voldsomt irriterende - jeg er bare glad for, at jeg snart er færdig, så mit studie ikke bliver 
forringet i den grad, som det kommer til at ske. 

Brug flere penge på at optimere de studerendes studievilkår, fremfor forskning. 

Brug penge på [område nævnt ved navn], i ødelægger institutterne. Det er tosset at fyre folk som [navn], 
[vedkommende] er afsindigt dygtig men uheldigvis for ham kun [titel]. 

Bruger pengene til alle de forkerte ting. Brug intet på reklamer - et godt universitet har ikke brug for det og 
dem der bliver lavet nu er pinlige. Brug intet på kommunikationsmedarbejdere, ansæt mere rigtig 
administrationspersonale 

Budgettet sejler fuldstændigt på både [hovedområde nævnt ved navn] og [hovedområde nævnt ved navn]. 
De 70 højeste lønninger indkasseres af administrativt ansatte. 

Da AU pt. oplever et voldsomt økonomisk pres, føler jeg ikke, der er så meget at uddybe her. Lad vær at 
spilde en voldsomt masse penge på events som "Den Gyldne Fugl", når de mangler på mere seriøse 
områder. De folk, som har så stort behov for at klappe hinanden på skulderen, burde selv finansiere den 
slags. 

De besparelser der foregår på [hovedområde nævnt ved navn] burde revurderes 

De nedskæringer der er på [uddannelse nævnt ved navn] kan slet ikke accepteres fra de studerendes side. 
Der er nødt til at blive kigget på økonomien omkring vores studie igen, da vi står over for en kæmpe 
forringelse af vores uddannelse og dermed vores håndvæk. 

De voldsomme nedskæringer tyder på at der ikke er styr på økonomien. 

De økonomiske fordele som sammenlægningen skulle give er ikke blevet set af eleverne. Hvor er pengene 
blevet af? Føles kun der spares og spares og kvaliteten af uddannelsen lider, da f.eks. udbuddet af valgfag 
er meget ringe 

Den bliver dårligt behandlet, bliver flyttet, og bliver dårligt behandlet igen. Få styr på den, NU! 

Den budgetterede "inddækning" er en skandale! 

Den generelle økonomiske forvaltning på AU virker i lyset af de seneste års strukturforandringer, og de 
problemer, disse åbenlyst har medført, særdeles mangelfuld og ukontrolleret. 

Den nylige spareplan synes for mig at ramme skævt. Studier som har mange udgifter fordi det er 
nødvendigt for at de kan få en ordentlig uddannelse rammes meget hårdere end andre - det synes ikke at 
være den smarteste prioritering 

Den sejler jo. Lønningerne er helt urimeligt fordelt. 

Den seneste fyringsrunde viser med alt tydelighed, at ledelsen ikke tør tage et ansvar for de økonomiske 
beslutninger, de træffer. Det er fuldstændigt til grin, at man konsekvent sender aben nedad i systemet i 
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stedet for selv at tage konsekvensen af de beslutninger, man har truffet. Jeg oplever desuden, at der over 
de seneste år blevet brugt unødigt mange penge på fx møbler foruden flytningen af fag (er selv på et fag, 
der er flyttet to gange). Alt dette er foregået som led i en omstrukturering af universitetet, som ikke har 
noget som helst hold i videnskabelige undersøgelser, men udelukkende synes at bero på skøn fra ledelsen, 
der ikke har ønsket at inddrage hverken medarbejdere eller studerende i processen. Der forekommer at 
foregå et stort spild af midler og i mit nærmiljø er der ingen som helst opbakning til ledelsen desangående 
(hverken fra studerende eller ansatte). 

Den siger vel lidt sig selv! Man kan undre sig over at økonomien på universitetet sejler så meget når man, 
formodentligt, har nogle af de klogeste hjerner (på mange forskellige områder, inklusiv økonomi) ansat. 

Den siger vist sig selv... Når I skærer i midlerne, så bliver det umuligt at opretholde standarden. Ligeledes er 
mine ph.d.-drømme meget udsatte, simpelt hen fordi der skal spares så meget. 

Der bliver brugt alt for mange penge på ligegyldige ting som (vanvittigt) dyre kaffemaskiner til de ansatte. 
Desuden prioriteres midler til administration alt for højt ift. undervisning 

Der bliver hele tiden skåret ned, fyret etc. Få evt. styr på økonomien i stedet for! 

Der bliver ofte kaldt vagter ud til skolen om natte ved falsk alarm, hvilket koster kassen. Årsagen til dette er 
at de studerende ikke er informeret om konsekvensen af at bruge nødåbningen. 

Der bruges for mange penge på administration - det bør kunne gøres bedre. 

der burde være flere timer på mit studie, en økonomisk omformning der ikke nedprioriter [område nævnt 
ved navn] så meget! 

Der bør gives tilskud til studerende, der vælger et praktikophold i udlandet fx. Der er mange udgifter 
forbundet hermed, og som det ser ud pt., er det uafklaret, om der fortsat vil være støtte hertil. Jeg mener, 
at det er utrolig vigtigt, både rent symbolsk fra AU, at man viser, at man støtter det og værdsætter sådanne 
ophold. Men også for den enkelte, som virkelig kan bruge den økonomiske støtte 

Der bør være større fremsynethed i forbindelse med universitetets økonomi således, at man ikke fra en dag 
til en anden, finder ud af, at det er nødvendigt at fyre flere hundrede medarbejdere. 

Der er afskediget en hel del på [hovedområde nævnt ved navn] og det får mig da til at tænke på, hvilke 
konsekvenser det får for min uddannelse, når afskedigelserne træder i kraft. 

Der er flere ting ved økonomien, som har været et problem. Bl.a. kan det på mit studie være en fordel at 
komme på feltture (også i udlandet), men økonomien heromkring er blevet så indviklet er nogle 
professorer føler sig afskrækket til at planlægge disse. Derudover er der den tildens at forskere med penge 
til rådighed tilgodeses i høj grad, hvilket giver mening for instituttet, men det er ikke en fordel for de 
studerende, da studiet bliver alt for snævert og de derfor til dels tvinges til at gå i samme retning. Det er 
ikke altid at det der er penge i for forskerne også er det der er penge i på arbejdsmarkedet. Generelt er der 
på studiet for lidt tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Der er for få penge... 
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Der er ikke nok penge til at lave ordentlig uddannelse. 

Der er lige blevet nedlagt en hel afdeling på mit studie pga. økonomiske grunde. Det var her, hvor jeg og 
andre havde planlagt at skrive speciale. Nu skal vores kandidat laves helt om, sådan at vi rent faktisk kan 
specialisere os i noget. 

Der er mange mangler.  
Studiepladser, sparret eksamener, forsvar af BA, kantinen 

Der er negativ fokus på økonomien på AU i øjeblikket, så det er naturligt det skal have et særligt eftersyn. 

Der er på AU, som på mange andre steder i DK sparet en del - også på steder, som efter min mening ikke 
burde spares. Noget er godtgjort ved omorganisering af studiereform, men soloundervisning er svær at 
undvære. AV til nedskæringer! 

Der er store økonomiske problemer på AU, især (virker det for mig i hvert fald) på [hovedområde nævnt 
ved navn]. Jeg synes det er problematisk, at der er plads til så få ph.d.'ere på [hovedområde nævnt ved 
navn] og på [uddannelse nævnt ved navn] specifikt. Det er min opfattelse, at dette skyldes nedskæringer. 

Der er tydeligvis, jf. nedskæring, brug for forbedret administration af AUs midler. Der er også brug for en 
mere fremtidssikret løsning af de finansielle problemer end den, den nuværende administration umildbart 
har lagt for dagen. 

Der er ved at blive indført store besparelser på [hovedområde nævnt ved navn]. Jeg frygter, at de 
besparelser kommer til at gå ud over undervisningen (ved fx at fjerne nogle holdtime) og derved også 
læringen blandt de studerende. 

Der er vist ingen tvivl om at økonomien på AU har sejlet, og at det nu har fået store konsekvenser. Det er 
bl.a. en ubehagelig og usikker situation at stå i som næsten færdiguddannet kandidat, at AU nu har lukket 
ned for al finansiering af ph.d.'er, og at man reelt ikke ved hvornår der bliver åbnet op igen. Det stiller os 
nyuddannede i en svær situation, hvor det er blevet svære for os at få en ph.d., mens vi samtidig skal 
kæmpe om jobs med alle de der fik en ph.d. indtil fornylig, hvor der var penge nok til dette. 

Der er åbenlyst ikke styr på økonomien, når det ene rekordunderskud bliver forøget at det næste. 
 
Det kunne overvejes at sørge for der er store nok overhead når man søger ekstern finansiering.  
Man kunne også overveje at afskedige i ledelsen, og ikke bare blandt VIP og andre ikke-ledelse ansatte. 

Der har tydeligvis været problemer i kommunikationen mellem økonomi afdelingen og bevillingshavere. I 
lyset af de økonomiske problemer der er kommet frem på det seneste bør man nok gennem gå hele 
økonomi afdelingen så der ikke er flere skeletter i skabene... 

Der kunne godt gøres mere for at gøre uddannelsen mere inspirerende, f.eks. En række projekter med 
paralleller fra virkeligheden, i stedet for den ene obligatoriske afleveringsopgave efter den anden. 
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der må være en bedre økonomi styring, ekstraordinære besparelser som den vi har set er alt for drastiske 
og der er primært de studerende der rammes. Når der sker ændringer må man sørge for at alle er med på 
det og for at overgangen er så smidige som muligt for alle. 

Der må være en grund til det store underskud... 

der skal bruges flere penge på undervisningstimer 

Der skal større gennemsigtighed så der ikke kommer overraskelser på det niveau vi har set på det sidste. 
Det er ødelæggende for organisationen 

Der skal tages hensyn til at nogle uddannelser er dyre at drive end andre, og alle uddannelser skal ikke 
skæres over en kam. Det nytter ikke noget at lave besparelser ud fra hvor mange penge en studie tjener. 
Det går ud over et studie som måske koster mere at drive end et andet. 

Der skal være styr på det. 

Der spares på vigtige områder - eksempelvis mundtlig forsvar af bachelorafhandling, hvor man i stedet 
kunne have sparet de to mindre vigtige mundtlige forsvar på 5. Semester af mit studie. 

Det burde give sig selv, efter fyringsrunderne. 

Det burde være åbenlyst, set i lyset af de seneste fyringer. Ledelsen burde se indad og tage konsekvensen. 
Det er ikke i orden at udtale i Information at grunden til man ikke har skåret i den øverste ledelse er at der 
skal være nogen til at fyre andre. 

Det er egentlig baseret på hvad man har hørt i medierne - at der skal spares 200 mio. Jeg synes det lyder 
meget mærkværdigt at man kan komme til at være 200 mio. i underskud, og man ikke har slået alarm 
tidligere. Det giver ikke et godt ry som universitet at man ikke kan styre sin økonomi. Det er jo overvejende 
okay, at man måske har underskud, men det virker bare som et meget stort beløb. 

Det er forståeligt at der er sparetider, men efter jeg har været ude på tilvalg har jeg set hvor stor forskel der 
er på studierne (de store og små) i forhold til antal undervisningstimer, faciliteter osv. Det er lidt 
bekymrende når man skal tilbage på sit "lille" studie. 

Det er frustrerende med mange besparelser som går ud over fleksibiliteten overfor undervisere og 
studerende og den faglige kvalitet og kvantitet 

Det er fuldstændig vanvittigt at fyre eksterne undervisere, undlade at genbesætte faste stillinger, skære 
ned på antallet af ph.d.-stillinger og generelt skære ned på kvaliteten og mængden af undervisningen for i 
stedet at bruge penge på designersofaer, hængekøjer, arkitekttegnede indretninger af fredagsbarerne (!!!), 
en gigantisk fest der skal fejre en udviklingsproces hvorigennem de studerende systematisk er blevet 
ignoreret og en kommunikationsafdeling, hvis primære funktion består i useriøs AU-promovering på sociale 
medier i et misforstået forsøg på at nå ud til “de unge”. “Pinligt”, “misforstået” og “usagligt” er de ord der 
bedst beskriver de økonomiske prioriteringer på AU. 

Det er fuldstændigt uigennemsigtigt, hvor penge bliver brugt og det er kun muligt at få af vide, hvis man 
bruger for mange penge. 
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Offentlig fordomsfri debat om hvor pengene bliver brugt og væk med den kritik af alle på et hovedområder, 
fremfor en berettet kritik af ledelsen og økonomistyringer på hovedområderne. 

Det er ikke godt når man budgetterer efter penge man reelt ikke har, og derpå må fyre folk. 

Det er jo ingen overraskelse at AU har økonomiske vanskeligheder. Jeg ser det derfor som meget vigtigt at 
se nærmere på den økonomiske situation, for at forbedre AUs fremtidige attraktivitet og renommé. 

Det er klart, at jeg som studerende synes der bliver sparet nogle steder, der ikke burde blive sparet på, når 
der foregår disse nedskæringer, som finder sted lige nu. Fx på foreningsarbejde og i forhold til 
timeplanlægning af undervisningen, fordi underviserne skal have mindre i løn, men stadig lave det samme. 
Så opstår der nogle besværlige problematikker. 

Det er min oplevelse at den generelle udvikling at der er brugt mange ressourcer på at få en central 
administration frem for lokal administration. Det er også min oplevelse at denne indsats har gjort 
administrationen mindre effektiv på mange områder 

Det er mit indtryk at selv efter offentliggørelsen af det store underskud, så bliver der ved med at komme 
flere ting til overfladen. Jeg er udemærket klar over at noget af det ikke er selvforskyldt. Men det er vigtigt, 
at tingene bliver kommunikeret ud til de studerende. Jeg vil dog tilføje, at det var meget positivt at vi, som 
studerende på [institut nævnt ved navn], blev inddraget i processen med at finde de krævede resultat 
forbedringer på [institut nævnt ved navn] 

Det er mit indtryk at Aarhus Universitet har et usædvanligt dårligt overblik over universitetets samlede 
økonomi. Når pengene først er delt ud på de enkelte budgetter, er det tilsyneladende svært at finde ud af 
hvordan de bliver brugt. 

Det er nu blevet almindelig viden, at der har været store økonomiske problemer på AU. Som jeg har 
forstået det, skyldes det primært ét fakultet/institut, der ikke har haft styr på noget som helst, hvilket nu 
forårsager at alle skal bøde for det. Oplevelsen er at [hovedområde nævnt ved navn] især kommer til at 
poste mange penge i puljen pga. andres fejltagelser, hvilket er super uheldigt. Ydermere opleves det som 
om der spares mest ved de studerende, hvilket mildest talt er skandaløst. 
Måske man bør overveje ikke at udpege professorer/forskere til administrative stillinger, når de ærligt talt 
er fuldstændig inkompetente til en sådan stilling. Lad dem om deres dyrebare forskning, og få nogen der 
rent faktisk ved noget om ledelse og administration til at tage sig af ledelse og administration. 

Det er pinligt, at universitetet ikke kan overholde budgetter og må lave straksbesparelser. Vi er den højeste 
vidensinstitution i Danmark, og så kan man ikke engang følge hvad der på [hovedområde nævnt ved navn] 
er børnelærdom 

Det er problematisk at et så stort hovedområde som [hovedområde nævnt ved navn] ikke har kunnet 
håndtere den interne økonomi. 
 
Det er også problematisk at den eksterne finansieringsansøgning til forskning ikke tager højde for en masse 
organisations udgifter. 



 270 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Det er ret åbenlyst, at den økonomiske planlægning ikke har fungeret ordentligt på AU, når man har været 
nødt til at gennemføre en stor fyrringsrunde i foråret. 

Det er simpelthen ikke godt nok i denne sparerunde. Der bliver sparet de forskellige steder, og studier som 
mit [studie nævnt ved navn], som har haft ganske ok økonomi, bliver nu straffet, og kvaliteten af vores 
uddannelse daler kraftigt. Hvis det er [hovedområde nævnt ved navn] der har brugt al for mange penge, så 
må de være hovedgangsformænd for at spare dem; så kan vi andre hjælpe, men ikke på bekostning af, at vi 
bliver dårligere uddannet end dem der er færdige. 

Det er skaber en negativ stemning og negative resultater hos de studerende og de undervisere/forskere at 
der bliver skåret ned på disse områder. Man kunne prøve at afbureaukratisere den formelle 
beslutningstagen for at spare tid og penge som kunne bruges på forskning og uddannelse som gerne skulle 
være det primære formål for uddannelsesinstitution. 

det er svært som studerende, ikke at være utilfreds med de mange reformer og besparelser, som dybest 
set forringer kvaliteten af vores faglighed og studiemiljø generelt, omend initiativet kommer fra politisk 
side. 

Det er træls, at den dårlige økonomi betyder, at der ikke bliver nogle spændende seminarer med eksterne 
lektorer. Det er der rigtig mange studerende, som er utilfredse med. Hvorfor bliver der ikke lyttet til 
studerende ift. hvor der skal spares? 

Det er unfair, at der har været sådan en enorm økonomisk favorisering mellem institutterne. 

Det er UTROLIGT problematisk, at økonomi skal spille så stor en del for, hvordan jeg som studerende kan 
tilrettelægge mit studie. Altså ikke økonomi, som i min privatøkonomi, men som i økonomi fra 
AU/Regeringen - at der bliver mangel på undervisere, at vi skal have flere timer med færre undervisere og 
flere studerende etc. 

Det er vel ikke nogen hemmelighed at AU har et stort underskud. 

Det giver sig selv at en institution der uddanner folk i [uddannelse nævnt ved navn] måske burde have styr 
på det her. 

Det giver vel næsten sig selv. Ups, der forsvandt en milliard. 

Det har lydt, som om der har været store problemer ved nogle fakulteter, som måske skulle ordnes 

Det kan i bedste tilfælde karakteriseres som en joke, at i skal lære os om økonomiplanlægning og 
budgettering, men stadig ikke selv evner at gøre det i tilfredsstillende grad. 

Det kan ikke passe at der skal spares på [uddannelse nævnt ved navn] ved at skære ned på det praktiske 
arbejde! MAN BLIVER IKKE BILLIST VED AT SIDDE PÅ PASSAGERSÆDET OG MAN BLIVER IKKE [det man 
uddannes til på uddannelsen] VED AT SIDDE OG KIGGE PÅ!!!!! 

Det kan ikke passe at nogle studier får tildelt flere penge, end andre. På [studie nævnt ved navn] mister vi 
flere og flere timer, sådan at vi på dette semester kun har haft 9 timer om ugen. Så må man lave om i hvor 
mange folk man optager, eller noget andet - giv det et eftersyn. 
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Det kunne have klædt ledelsen at foretage fyringer i egen barm også i stedet for at skære på 
kerneydelserne. Mit klare indtryk er at administrationen i front office, på gulvet, har nok at lave og arbejder 
hårdt, men at der er alt for mange mellemledere - en mellemleder med bare 10 under sig er for meget og 
når de 30 højest lønnede på AU går fri af fyringer er der noget galt 

Det lader til at der er noget helt galt med den måde universitetets økonomi er blevet styret på i nogle år. 
Her henviser jeg til de pludselige fyringer og fuld stop for yderligere PHD stipendiater.  
Det forringer kvaliteten af undervisningen at den kursusansvarlige bliver fyret midt i en kvarter. 

Det lader til, at økonomien godt kunne trænge til at blive styret af mere professionelle hænder. 

Det med at vi selv har skullet gå hen til en semesterhylde har absolut ikke fungeret optimalt, da teksterne 
tit ikke har været der, eller opstillet ordentligt, og der gik længe før mange af teksterne var på plads. Har 
skabt stor frustration for både de studerende og lærerne. Det skaber demotivation for at følge med i 
læsningen, da det er meget tid der skal afsættes + transport for at så mange studerende skal finde så 
mange tekster i et lokale, hvor der knap er plads til 10 mand... Det er ikke der I skal spare, og I vil møde 
flere motiverede studerende, hvis I får styr på det og gør det mere organiseret og lettilgængeligt! Under al 
kritik... Besparelserne på omkostninger er ikke det værd for nogen af os! 

Det oplevedes som om økonomi afdelingen lige pludselig manglede 200 mio. sidste efterår. Det kunne man 
måske have forudset og undgået hvis man havde haft styr på sine ting? 

Det sejler når man kan mangle den mængde penge lige pludselig 

Det siger lidt sig selv at det ikke er tilfredsstillende at man skal spare 200 millioner kr., og der mangler 
information omkring hvordan det nåede dertil. 

Det siger vist sig selv, at økonomien skal kigges i sømmene, når man pludselig må melde ud, at der skal 
spares 200 mio.... 

Det siger vist sig selv... 

Det vil være rart at se hvor alle de penge, der har forsaget nedskæringer og fyringer, er forsvundet hen. I 
den sammenhæng kunne man også se på den øverste ledelses indkomst. 

Det virker som om at nedskæringer er kommet meget pludseligt, og ikke i rette tid. 
Der spares i min mening for meget på eksaminerne. 

Det virker til at de forskellige enheder har haft meget svært ved at håndterer de nye økonomi systemer. 
Endvidere skaber denne usikkerhed bølge effekter ned gennem organisationen. 

Det virker til at fordeling af midler er helt skæv, og at man prøver at hamre studerende gennem 
[uddannelse nævnt ved navn] som penge maskine, mens uddannelsesniveauet falder som en sten. For at 
tjene penge til ligegyldige uddannelser i [sted nævnt ved navn]. 

Det virker til at pengene på AU til tider går til uvæsentlige ting såsom renoveringen på det gamle [institut 
nævnt ved navn]. I stedet kunne disse penge gå til ting som har relevans for de studerende. Ydermere har 
det været problematisk at flere institutters økonomi er blevet sammenlagt, hvilket har pålagt institutter 
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med ellers sund økonomi store besparelser med konsekvens af dårligere studievilkår samt 
undervisningsforhold. 

Det virker underligt, at der kort efter en lang og dyr omorganiseringsproces skal fyres en lang række 
medarbejdere. 

Det virker virkelig til at være problemer her, men vi får ikke rigtig noget af vide som studerende.. 

Dette er generelt for Aarhus Universitet. Det kan ikke passe, at nogle institutter godt kan tjene penge mens 
andre bare smider dem væk. Det kan derfor ikke passe, at de institutter som klarer sig godt, også skal 
spares i stykker. 

Drop de mange deltidsansættelser for undervisere og erstat dem med fuldtidsansættelser. Det økonomiske 
rationelle bag deltidsansættelserne er forståelig og giver luft i økonomien på kort sigt, men skaber øgede 
administrative byrder og dårligere vilkår for de ansatte. Det er common knowledge, at deltidsansatte er 
langt dårligere beskyttet på områder såsom pension, lønnet aftrædelse mm,   
 
Hvis økonomi determinerer studiers relevans udhules kvaliteten. Faglighed for faglighedens skyld. 

En ordentlig forklaring på at [hovedområde nævnt ved navn] skal betale en regning for de andre fakulteter. 
Det syntes tåbeligt at skare det eneste sted det går godt, og dermed ødelægge det eneste frugtbare der er. 
Det eneste der giver logisk mening må være at lukke de uddannelse, som ikke kan løbe rundt, og udbyde 
dem et sted i landet. 

Er det ikke noget med, at økonomien på AU sejler? 

Er formentlig i sat i gang, i hvert fald er spareplaner ved at blive ført ud i livet 

First Class er noget at det mest horrible, jeg nogen sinde har haft kendskab til inden for kommunikation.  
Det er gammeldags og uoverskueligt, og man går kun allernådigst ind på First Class. I kunne godt finde et 
andet system. 

Flere penge til materialer i værkstedet. 

For nogle måneder siden kom det frem, at der skulle spares 200 mio. (mener jeg det var) samlet på 
[hovedområde nævnt ved navn] - det lugter stærkt af, at økonomien skal kigges efter i sømmene. 

For store dele af forskningsmidler går til centrale organers administration på AU i stedet for at blive på 
institutterne. 

Fx de spareøvelser, som er blevet begået, kunne godt have været undersøgt nærmere. Jeg mener, at 
økonomien kunne fordeles anderledes, det er forskning og udvikling, der skal være i centrum, ikke 
administration og bureaukrati. 

Fyring af forskere pga. økonomi har store konsekvenser for de studerende, som da frarøves muligheder for 
at studere indenfor bestemte relevante og ønskede områder. Her tænker jeg især på [center nævnt ved 
navn], hvor forskere med viden om [specifikke emner] er blevet fyret. 
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Få styr på det så velfungerende, gode ansatte og hele forskningsgrupper ikke bliver fyret pga. 
administrationens inkompetence! 

Generelt er bemidlingen til undervisningen på [område nævnt ved navn] uddannelser en dårlig spøg - Der 
burde kunne prioriteres anderledes/omstruktureres internt mellem budgetter i forhold til væsentligheden 
af f.eks. designermøbler til 10.000 kr. stk. (som det er tilfældet på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] 
efter ombygningen) contra bemidling til f.eks. flere undervisningstimer, evaluering på eksamensresultater 
og lign. 

Givet universitetets nuværende økonomiske situation synes jeg der skal kigge indad og ryddes op. Pinligt! 

Har arbejdet som instruktor for [institut nævnt ved navn] og løn/feriepenge er meget rodet og generelt ikke 
særlig smart. 
Fx. modtog jeg 4 separate breve om feriepenge, alle fra AU. 

Har hørt om der kæmpe underskud [hovedområde nævnt ved navn] giver. Som [hovedområde nævnt ved 
navn] blandt andet må bøde for.  
Det lyder ude af kontrol 

Her burde der kunne spares en hel del. 

Her tænker jeg på de mange millioner, der lige pludselig manglede.. 

Hvad er meningen med at skære ned og nedprioritere nogle uddannelser, som for eksempel studierne på 
[hovedområde nævnt ved navn]? Man kan ikke udbyde et fag, for derefter på den mest nedrige måde at 
vise overfor sine studerende, at den uddannelse de har valgt skal blive deres levevej, er mindre værd end 
andres! (Hvilket utvivlsomt er, hvad man gør, når man lufter tanker om brugerbetaling på [studier nævnt 
ved navn]). 
Derudover er undervisningstimeantallet på [uddannelse nævnt ved navn] skåret ned til et niveau, hvor det 
nærmest er latterligt. Så man kunne i princippet undlade at tilbyde faget i de kommende år, når man 
tilsyneladende ikke er interesseret i at uddanne de studerende på et tilstrækkeligt niveau. 

Hvis man har set regnskabet for 2013 virker det som om der overhovedet ikke er styr på økonomien og 
ingen kan tilsyneladende give en forklaring på hvad der er gået galt. Det virker fuldstændigt sindssygt at en 
org. som AU har så lidt styr på sin økonomi som det virker det. 

Hvis man lige pludselig kan stå og mangle 2. mio. så skal der vist kigges en ekstra gang på dette område! 

Hvordan kan man pludseligt have million underskud? Det er ikke i orden overfor de studerende og det 
kræver meget mere eftersyn så det kan undgås i fremtiden. 

Hvorfor fyrer man dygtige og produktive forskere for at ansætte administrative medarbejdere uden 
veldefinerede funktioner? Er dette en universitet eller en pengemaskine? Det har I hørt før. Jeg stemmer 
bare i, som en frustreret studerende der synes universitetet burde fokusere på at være et universitet frem 
for en "smart" virksomhed. 
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Hvorfor kan der ikke laves bedre studie/læse faciliteter på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn], vi har 
ingen steder at side og læse. Det er frustrerende 

Hvorfor skal [hovedområde nævnt ved navn] spare, når det er [hovedområde nævnt ved navn] som ikke 
kan styre deres økonomi? kan det passe at ph.d. kassen skal lukkes pga. besparelser i nogle år? Hvor er 
fremtiden lige i det? 

Hvorvidt dette falder ind under administration, aner jeg ikke, men der burde dirigeres midler i retning af 
flere eksterne lektorer - på [uddannelse nævnt ved navn] har vi været så heldige, at tidligere års eksterne 
lektorer forelæser gratis, men dén slags gavmildhed kan ikke forudsættes. 

I enhver privat virksomhed havde overforbrug af den størrelsesorden, som Universitetet har præsteret, 
resulteret i en fyreseddel. Ærgerligt at vores organisation er så latterlig bureaukratisk at ingen stilles til 
ansvar for noget. 
I sidste ende bliver vi studerende "tabere" uddannelsesmæssigt, pga. beslutninger uden overblik over 
konsekvenser. 

I forbindelse med besparelserne på AU bliver [uddannelse nævnt ved navn] forringet kraftigt, idet man 
ifølge ledelsen er nødt til at spare på den praktiske del af uddannelsen, idet man lader de studerende sidde 
to og to, da man så (ifølge ledelsen) kan spare klinikassistenterne væk. Dette nedsætter de studerendes 
kliniske erfaring kraftigt og resultatet bliver dårligere nyuddannede. De studerende har på ingen måde 
været inddraget i beslutningsprocessen, men er blot blevet informeret om tiltaget efterfølgende, og har 
derfor ikke haft mulighed for at fortælle om, hvordan hverdagen i virkeligheden forholder sig på klinikken - 
vi sidder ofte alene med behandlingerne eller bliver assisteret af yngre studerende. Det er derfor svært for 
os at se, hvad skolen reelt set får ud af tiltaget andet end dårligere [nyuddannede]. Uddannelsen er i 
forvejen en dyr uddannelse, da klinikken også skal drives af institutionen, og besparelserne rammer os 
derfor ekstra hårdt. Der bliver desuden sparet på faglige områder. Jeg er i tvivl om, hvorvidt de andre 
uddannelser på AU rammes ligeså hårdt økonomisk. 

I forhold til at det er [institut nævnt ved navn] man går på, virker det ofte ikke som om at de anvender de 
økonomiske teorier vi lærer her på stedet. Der syntes ofte at mange af de forskellige områder kan 
optimeres. 

I har flyttet [institut nævnt ved navn] til [sted nævnt ved navn] og det sejler. 
- Man kan ikke komme rundt på [sted nævnt ved navn], som man kunne på det "rigtige" universitet. Jeg har 
droppet at læse der i weekenden, fordi det varierer, hvilke døre man kan komme ind af. Derudover så 
burde man tage et kig i [blad nævnt ved navn], hvori der er en artikel om, hvilke døre man ikke skal benytte 
da man kan blive låst inde, så eneste vej ud er at ringe til en og få hjælp.  
 
- Ydermere er det i ikke i overensstemmelse med al den teori om efficiens vi lærer, at man skal reservere 
lokaler. På nuværende tidspunkt, hvis man står på skolen klokken 09 og ser et tomt studielokale, så går man 
typisk ikke ind i det, fordi det kan være reserveret af en klokken 00.01 aftenen før klokken 09.30 fordi 
vedkommende ikke er god til at komme op om morgenen. Det giver da kun mening, at dem der har mest 
behov for lokalet, står tidligst op for at kunne læse der? I stedet for at folk kommer slentrende til middag 
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eller senere for at gøre krav på hvad de reserverede aftenen før.  
Administrér lige det. 

I Marts måned stod jeg for en række instruktor timer, men jeg har endnu ikke modtaget løn for de 
pågældende timer (6. maj). En af mine medstuderende har i en tilsvarende situation ventet ca. 4 måneder 
på løn. 

I mine øjne er der to hovedområder ved et universitet - forskning og undervisning. Disse to må være 
hovedformålene med universitetets eksistens. Derfor forekommer det mig ubegribeligt at særligt 
undervisningen kan tillades at have så ringe kvalitet, at det faktisk bedre kan betale sig for den studerende 
at blive væk og så læse lidt ekstra end at dukke op. Det er direkte pinligt. Det er et helt forkert sted at 
skære. Personligt læser jeg [studie nævnt ved navn], et studie uden megen kontakt til "den virkelige 
verden" i forvejen, og når jeg så gennem et helt semester kun møder én sølle repræsentant for et fag, 
vækker det ikke ligefrem min nysgerrighed, især ikke når vedkommende virkelig er sølle og mumler sig 
gennem halvdelen af forelæsningerne. Ingen kan være tjent med så ringe undervisning, hverken de 
studerende eller dem som betaler for det. Det er pinligt. 

I trænger til overblik, gennemsigtighed og en mere ansvarsfuld styring af økonomien på Uni. 

Igen - ansatte: Har I overhovedet styr på hvad folk laver?  

Ja jeg synes tit man høre om at budgetter er overskredet og man låner fra andre institutter. 
 
Og så synes jeg godt der kunne blive sat penge af til at forbedre wc'er [specifikke uddannelser nævnt ved 
navn] samt gøre alle ældre bygninger mere grønne/økonomiske i bl.a. få ordentlige vinduer så varmen ikke 
fosser ud om vinteren 

Ja med de problemer der har været på den økonomiske front ville det nok være en ide.. 

Jeg behøver vist blot at nævne den seneste sparerunder, samt den forgangne rektor håbløse planer for 
AU's fremtid! 

Jeg er ansat som studentermedarbejder og har flere gange oplevet at der har været rod med lønnen. 

Jeg er bare generelt utilfreds med AU's økonomi. 

Jeg er studerende men også ansat ved et af programmerne og oplever, at der ikke kan dannes et overblik 
over programmets økonomi. Styre af den bliver derfor umuliggjort. 

Jeg finder det kritisk at man beslutter hvor der skal spares, umiddelbart før en rapport om 
organisationsproblemer. Jf. dagbladet information, http://www.information.dk/487597 

Jeg fornemmer, at universitetets administration har glemt universitetets hovedformål, hvilket i mine øjne 
er dels at uddanne studerende samt producere forskning. 

Jeg føler at de [område nævnt ved navn] studier ofte bliver overset når det kommer til fordeling af midler. 
Det er selvfølgelig fair at de naturvidenskabelige får nye lokaler og bygninger, men jeg har ikke i min tid 
som studerende set nogle forsøg på at gøre lokalerne bedre på [sted nævnt ved navn]. 
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Jeg har flere gange oplevet at blive "fastansat" og modtage månedslød over flere måneder til trods for at 
jeg er ansat som timelønnet studentermedhjælper. Det har været og er et utrolig stort slid at skulle rette 
op på dette på hinanden fælgende gange, specielt fordi dette har været meget ubehagelige oplevelser at 
blive kastet rundt mellem de forskellige mennesker i Økonomiafdelingen som skyder skylden videre til den 
næste. 

Jeg har haft mange problemer med at få penge fra [hovedområde nævnt ved navn] efter at have søgt 
midler til et kursus. Der gik fra oktober 2013 til april 2014 før jeg kunne modtage 20.000 kroner som jeg var 
blevet tildelt i oktober. Det er lang tid at gå med en kassekredit for en studerende, når det er frivilligt 
arbejde, der fremmer studiemiljøet. Jeg føler ikke der har været styr på processen fra AU's side, og jeg er 
blevet nogle penge fattigere i renter. Ikke godt nok! 

Jeg har hørt at [hovedområde nævnt ved navn] ikke havde laver noget budget for sidste år, hvorfor de 
måtte sættes under administration fra en andet fakultet. Det er et elendigt signal at sende og får 
studerende til ar føle sig utrygge 

Jeg har hørt at pengene fosser ud af kassen og at der skal spares.. Det er ikke sejt.  
Jeg går på en uddannelse hvor der en gang var forsvar af speciale, men det er sparet væk..  
 
Når man har mellem 6-9 undervisnings timer om ugen i dele af semesteret.. Så anser jeg det som dybt 
useriøst - man er ikke godt uddannet med det antal timer om ugen. Jeg undrer mig over hvor de penge er 
blevet af. 

Jeg har ikke særlig viden på området, men har afkrydset området grundet de mange problemer, der 
tilsyneladende er i forhold til fyringer af ansatte samt ringe forskningsmidler på de [område nævnt ved 
navn] fagområder. Dette er noget, som jeg er blevet fortalt, og er ikke viden, som jeg selv har indhentet. 

Jeg har indtryk af, at danske Universiteter får penge nok at arbejde med, men mit eget institut kører med 
kæmpe underskud - og uden at jeg som studerende kan mærke, hvad alle disse penge specifikt er gået til. 
Jeg har selv ikke adgang til redskaber for særligt mange kroner, så jeg synes ikke udbyttet er derefter! 

Jeg kan ikke se hvorfor den økonomiske strategi man har lagt efter de håbløse underskud på [hovedområde 
nævnt ved navn] og [hovedområde nævnt ved navn] har været en kollektiv besparelses runde... Dette har 
medført en konkret forværring af mit studie, i forhold til afskedigelse af eksterne undervisere der gjorde 
det til en kæmpe udfordring at få en relevant speciale vejleder for mig, da mit felt allerede er presset på 
undervisningens fronten som det var. Dette har også medført næsten 5mdrs forsinkelse af min uddannelse.  
Det er mig en gåde at man sidestiller AU som organisation med Mærsk siden man vælger samme strategi 
for at "få vendt skuden"... da selv samme strategi i andre organisationer har medført konkurs eller stor 
tilbagegang. Hvert spareår har store konsekvenser for de enkelte studerende der bliver påvirket, måske ser 
det ikke så slemt ud for AU i det storeløb men for hver studerende som kommer i gennem her, er det op 
over halvdelen af deres videregående uddannelse der bliver påvirket, også endda af andres studiers dårlige 
økonomi. 

Jeg kender ikke meget til den interne økonomi, men at kunne læse i avisen at man på [hovedområde nævnt 
ved navn] bliver frataget retten til at styre egen økonomi, det skriger til himlen. 
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Jeg kender ikke til de reelle tal, men jeg finder at man prioriterer forkert, når man vælger at afskedige 
medarbejdere frem for at finde penge andetsteds. Ved at skære i lektorer, skærer man samtidig i 
uddannelseskvaliteten. 

Jeg kunne godt bruge en officiel erklæring om, at det er såkaldte krise tider og derfor alt denne 
sammenlægning og centralisering - lad være med at bilde os ind, at det har noget med bedre undervisning, 
bedre og mere effektiv administration, når det så åbenlyst handler om økonomi. Det er helt okay, og vi skal 
alle være med at til få møllen til at køre rundt, men lad da os i det mindste være ærlige! 

Jeg læser på [uddannelse nævnt ved navn] på andet år. Vi har en del obligatoriske feltture, som jeg synes er 
forholdsvis dyre. 
Jeg vil ikke være dem foruden og er også villig til at betale, hvad der skal betales. Når det så er sagt, så sker 
udmeldinger om betaling alt for sent. Fristen for betaling har flere gange været ASAP. 
Jeg har lige betalt 1200,- til to ture vi skal på [tidspunkt angivet]. Ud af en SU på 5200,- er 1200,- en meget 
stor procentdel. Der skal informeres i så god tid, at studerende med lav indkomst, kan nå at lægge penge til 
side. 
evt. kunne der laves en liste med alle ture og sidste års priser? 
 
Sidst men ikke mindst - hvorfor må jeg ikke se hvad pengene går til?  Der er blevet sagt, at det ofte er under 
halvdelen af den reelle pris. Hvis det er rigtigt, hvorfor må jeg så ikke se de tal? 

Jeg mangler forståelse for hvorfor pengene på AU bliver brugt som de gør. Mens der på nogle områder 
fyres folk og spares, så vælger man at renovere og ombygge, hvor der slet ikke er behov for det. 

Jeg mærker på egen hånd frustrationen over begrænsede midler på [institut nævnt ved navn] 1) ingen 
eksterne undervisere, hvilket betyder ensformigt undervisning uden relation til det reelle arbejdsmarked. 
2)Færre ph.d.-pladser, hvilket har en klar indvirkning på mentaliteten på studiet, folk ser ikke en fremtid i at 
fordybe sig, da oddsene for at kunne komme igennem nåleøjet er så lavt. Det er yderst kritisk, at man 
vælger at spare på et sted der er så afgørende for fremtidens (institut nævnt ved navn]. 

Jeg studerer på [hovedområde nævnt ved navn], det er tydeligt, at der skal kigges på økonomien... 
Der er brug for, at de, der styrer økonomien, har en fornemmelse for, hvad pengene rent faktisk skal bruges 
til. Man kan ikke bare skære forskellige random steder - man er nødt til at vurdere fra sag til sag fra 
ansøgning til ansøgning. Nogle gange koster det penge at spare penge og nogle gange koster det, at støtte 
et fagmiljø for at det kan bevare fagligheden og dets studerende. 

Jeg synes der er for mange hænder og trin i det økonomiske system. Rekvisitioner skal igennem ca. 3 
trin/afdelinger før den ender som en regning der kan sendes ud. Der virker ikke som det mest effektive. 

Jeg synes det er dybt problematisk at særligt [fagområde nævnt ved navn] ikke har haft styr på deres 
økonomi. Ligeledes er det beskæmmende at deres ringe styring af midler, kommer til at ramme hele AU. I 
en periode blev der nærmest kastet guld på væggene eksempelvis på [institut nævnt ved navn], fordi de 
penge man nøjsomt havde sparet op eller ville blive kastet i en stor pulje - det virkede meget underligt. 

Jeg synes det virker højst besynderligt at AU pludselig skal spare 224 mio. kr. og derfor pludselig bliver nødt 
til at nedlægge en masse fag og afskedige en masse eksterne undervisere. Ledelsen må da på forhånd have 



 278 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

vidst at denne besparelse var forestående. Eller i hvert have vidst det før undervisningstilmeldingsperioden 
begyndte. I stedet fik vi som studerende mulighed for at tilmelde os en masse forskellige fag og efter 
tilmeldingsfristens udløb fik vi så at vide, at fleste af dem ikke ville blive oprettet alligevel grundet 
besparelser. Dette giver mig som studerende en fornemmelse af, at der er et gevaldigt rod i både 
økonomien og kommunikationen på AU. 

Jeg synes hele tiden, at man hører om nedskæringer og så videre. Måske var det på tide, at finde en effektiv 
og længerevarende løsning. 

Jeg synes som flere andre, de store besparelser er ærgerlige. Det kan ikke undgås, at det får konsekvenser 
for os studerende, selvom ledelsen siger noget andet. 

Jeg synes universitetet skulle skære i de evigt stigende administrative udgifter og i stedet ansætter flere 
VIP'er. 

Jeg tror ikke det med økonomien behøver at blive uddybet særligt. For os har det udmøntet sig i mærkbart 
færre fag at vælge imellem på kandidatdelen. 

Jeg tænker på de rygter der går omkring AUs økonomiske situation. Det eneste jeg har hørt er rygter i byen 
og fra medierne, men der er ikke kommet noget fra AU selv. Jeg synes det svækker AUs troværdighed. 

Jeg ved at der skal spares på rigtig mange penge, men at ligefrem stille os (de studerende) spørgsmålet om 
der kan spares administrativt er meget forkert. 

Jeg ved at mit institut [uddannelse nævnt ved navn] har en meget dårlig økonomi, og selvfølgelig skal det 
kunne løbe rundt, men forstår ikke at vi har så meget færre penge end andre institutter, og derudover er 
der nu tale om at de mundtlige forsvar skal skæres væk ved eksamener også på den sidste og afgørende 
eksamen nemlig specialet. Jeg synes at der om ved nogen eksamener er brug for et mundtligt forsvar på 
specialet, det er det sidste sted man skal skære ned. 

Jeg ved godt, at Aarhus Universitet skal spare ret mange penge i den nærmeste fremtid, men det er gået ud 
over én ting, som jeg tror, er det helt forkerte sted at spare og beskære: 
 
Nemlig det årlige MatchPoints Seminar, som jeg for nylig har lært vil have sit sidste år i år pga. besparelser. 
MatchPoints er blevet betragtet som værende blandt verdens bedste akademiske konferencer og kan 
tiltrække professorer fra både Harvard University og University of Oxford. At stoppe med at afholde et 
arrangement af så høj kaliber, hvorigennem Aarhus Universitet for alvor har en mulighed for at profilere sig 
internationalt og blande sig i den absolutte akademiske verdenselite, tror jeg er en helt forkert strategi. 
 
Jeg vil desuden fremføre det argument, at afholdelsen af arrangementer som MatchPoints kan være med til 
at give Aarhus Universitets studerende en følelse af, at de studerer på et af de fremmeste universiteter ikke 
bare i Danmark men i verden, samt en følelse af ikke "blot" at studere på universitetet men også af at høre 
til på universitetet, en følelse af stolthed over sit universitet. Netop disse følelser af at høre til og af 
stolthed er nogle, som jeg tror kan være med til at give de studerende en høj grad af identitet i det at være 
AU-studerende.  
Jeg ved i hvert fald, at det ovenstående er sandt for mit vedkommende. At vide, at ting som MatchPoints 
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foregår på AU og at deltage i den slags arrangementer, som kan være med til at bidrage til ens uddannelse 
og udvide både ens akademiske og kulturelle horisonter, er noget, der for mig betyder enormt meget i min 
estimering af Aarhus Universitet. Det er med til at give mig stor glæde i at studere på AU, og det er med til, 
at jeg med stolthed fortæller folk, at jeg studerer på Aarhus Universitet. 
 
Jeg vil postulere, at arrangementer som MatchPoints, i det de er med til at give de studerende en stolthed, 
en følelse af at høre til og en følelse af tilfredshed, kan være en ikke ubetydelig faktor i at holde på de 
studerende - i at forhindre frafald. Hvis man føler en stærk tilknytning til netop Aarhus Universitet og er 
overbevist om, at det er blandt de bedste universiteter - eller er dét bedste universitet - i Danmark (som jeg 
er), tror jeg på, at man vil have en langt mindre tilbøjelighed til at stoppe sine studier og skifte til f.eks. 
Aalborg eller Københavns Universitet. Jeg ved i hvert fald, at jeg, efter at have studeret i et semester på 
Aalborg Universitet, inden jeg kom til Aarhus, og efter at have oplevet det faglige sammenhold, den 
ekstremt høje kvalitet og ikke mindst den store internationale vægt, som Aarhus Universitet nyder godt af, 
aldrig ville kunne finde på at vende tilbage til [andet universitet i Danmark]. 
Hvis arrangementer og faglige internationale profileringer som f.eks. MatchPoints bliver afskaffet, er jeg 
sikker på, at det ville reflektere negativt på de studerendes lyst til at blive på AU og måske også på 
kommende studerendes tilbøjelighed til at vælge AU, når de skal påbegynde deres studier. 
 
Hvis man har så store økonomiske vanskeligheder, må man spare noget mere på inddragelse af eksterne 
konsulenter til uddannelsesevaluering (som jeg netop har hørt, at der er blevet brugt svimlende beløb på) 
o. lign. eller hæve deltagerprisen på MatchPoints. Man bør ikke afskaffe den slags arrangementer. 
 
Dette var min refleksion over og udlægning af en besparelse, jeg for nyligt er blevet opmærksom på, og 
som jeg mener er helt forkert. 
I er velkomne til at rette henvendelse, hvis det har interesse [kontaktinfo] 

Jeg ved ikke om det giver sig selv, men som jeg forstår det, så er det langt, langt de fleste institutter, der 
kører med bragende underskud. Det skal så dækkes af de institutter, der egentlig formår at løfte deres 
opgave og skabe overskud (eller i det mindste gå i 0). Dermed kan institut X have direkte indflydelse på et 
dårligere studiemiljø hos institut Y, selvom institut Y har klaret det rigtig fint. 

Jeg vil foreslå at der bliver kigget på hvordan økonomien på AU kan bruges bedre i forhold til flere 
undervisningstimer til de studerende. I det hele taget hvordan økonomien kan administreres bedre i 
forhold til at hjælpe de studerende videre. Det virker som om at der er brugt mange midler til de fysiske 
rammer på AU, og at dette er gået udover de studerende. 

Lad nu vær med at spar på sådan en dum måde. Skær ned på toplønningerne, ikke på undervisningen. 

Ligesom der kan tales om ulighed i samfundet, kan der også tales om ulighed på AU, og hvem økonomien 
interesserer.  
Centraliseringen har skabt en forskydningen i administrationens egeninteresse i at skabe gode økonomiske 
rammevilkår for administrationen selv, og med de 'menige' forskere som omverden.  
 
Det er efterhånden ved at være en gammel historie med konsulentudgifter, men udgifterne viser sig stadig, 
og den nye ledelsesstruktur ligger ikke op til andet, end at denne nye 'professionaliserede' ledelse må 
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fortsætte. Sat op meget hårdt og skarpt, så er der gået selvsving i administrationen for administrationens 
egen skyld, og ikke for forskningens. 

Løn til studentermedhjælpere! Har flere gange prøvet, at der har været forvirring om, hvad der har skulle 
betale for løn efter at man har hjulpet på messer og stande i AU's regi. Og det kan ikke passe, at man skal 
vente op til halve år for at få sin løn og at man skal rykke for den flere gange! 

Man burde kigge nærmere på indkøbsaftaler og herunder regler som disse er udstykket under. Ifm. budget 
for studiemiljø e.l. bør man i højere grad inddrage studerende på institutterne i beslutningen om hvad, der 
er brug for. De studerende er i høj grad brugere af faciliteterne på AU og har derfor en klar og naturlig 
holdning til hvad pengene kan bruges til. Det virker underligt og økonomisk uansvarligt at bede professorer, 
der ikke opholder sig i studieområderne, at bestemme hvad de studerende har brug for. Netop herunder 
synes det rigide indkøbsaftaler også at købe for dyre og ikke nødvendigvis kvalitets præget møbler mm. 

Man bør lære at administrere løn til ansatte bedre. Har gået 2 mdr. uden løn, da ingen magtede at udbetale 
min løn. Frygter bestemt at det samme vil gentage sig i år 

Man bør tænke sig lidt mere om hvad man bruger penge på og hvorfor.  
Penge på mere undervisning burde være højst prioriteret. 
Man burde gennemtænke projekter inden man smider penge efter dem, så det ikke er spildt, når man 
alligevel ender med at droppe det hele til fordel for en ny "fiks idé". 

Man bør, hvilket jeg også tror man er i gang med, få lidt bedre styr på AU's økonomi. 

Man får hurtigt det indtryk at økonomistyringen sejler på AU 

Man hører fra alle sider, at der skal spares hele tiden. Det virker til, at man kører nogle uddannelser 
igennem uden at afsætte de fornødne ressourcer til, at uddannelsen bliver noget værd. 

Man kan med de nedskæringer der er kommet for dagen gennem det seneste halve år få det indtryk, at 
økonomien sejler. I hvert fald skæres der meget ned på de enkelte undervisningsområder, og det er ikke 
(nødvendigvis) gavnligt for de studerendes udbytte af uddannelsen som helhed. 

Mange penge bruges på ombygninger ([sted nævnt ved navn] er blevet bygget om MANGE gange inden for 
de sidste par år) og dyre designermøbler 
I det store regnskab er det måske ikke så meget, men det er en meget forkert signalværdi at sende, at 
universitet har råd til dyre designerlamper og møbler, men ikke har råd til at give os flere 
undervisningstimer eller et rimeligt antal ph.d.er på [hovedområde nævnt ved navn] 

manglende penge til forskning og ph.d.-stipendier! undgå fremdriftsreformen! 

Med et underskud på 200 millioner kroner, bliver man nød til at lave forbedringer. 

Mener der er et problem, når de studerende ikke kan blive undervist i mere moderne tilgange: fx brugen af 
total station (ikke at forståelsen af papir/blyant-metoden er irrelevant), og det er lettere grotesk at gamle 
forkert tegne tegninger, skal viskes ud - så papiret skal genanvendes, da der er skåret så voldsomt ned. 
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Mener det bliver prioriteret ærgerligt, nu hvor der ikke længere er mulighed for som studerende at blive 
assistent, ph.d. stipendier er kraftigt nedskåret og eksterne undervisere er afskediget. Er klar over at dette 
er midlertidigt, men dog meget trist for mulighederne for de studerende, der ønsker kontakter og en 
fremtid inden for AUs mure. 

Mere fokus på forskning og uddannelse og mindre på ligegyldigt bureaukrati. Dette skal afspejles i 
Universitetets økonomiske fordeling og medarbejder fordeling 

Min fornemmelse er at der bliver brugt rigtig mange unødvendige ressourcer rundt omkring på 
universitetet, hvilket bør gås efter når universitetet er så økonomisk presset, som det er. Jeg tror der er 
mange "luksus-foranstaltninger" alle selvfølgelig har vænnet sig til er der, men som sagtens kunne skæres 
ned/skæres væk. 

Mindre bureaukrati mere effektivitet. 

Mit generelle indtryk er at den nuværende økonomiske situation på nogle institutter, måske kunne have 
været kommet i forkøbet, så den ikke havde ramt så hårdt som den har gjort, hvis der var mere 
gennemsigtighed i forhold til administrationen af økonomien. Det havde måske været muligt at komme den 
stramme økonomi i forkøbet, hvis økonomien på de enkelte institutter, i højere grad var til diskussion, også 
med de studerende der direkte bliver på virket af instituttets økonomi. 

Muligheden for at komme med forslag til forbedringer på det sociale niveau bliver der ikke taget hensyn til. 

Mulighederne for fx at lave mere specialiserede specialer, altså ikke at skulle tage overskydende data fra 
andres, i stedet for at kunne starte et mere selvstændigt projekt er blevet lidt forringet, selvom det dog 
stadig, efter min mening, er på et acceptabelt niveau. 

Mærkeligt at uni har vidst de skulle spare penge siden 00'erne men først gjort det i en stor omgang nu så 
det opleves som om kvaliteten af undervisning og andre ting falder drastisk. 

Måske bør man kaste et kritisk blik på elforbrug osv.  
Der er ofte lys tændt på uni i weekenderne  f.eks. 

Måske er dette ikke stedet til følgende kommentar, men jeg er simpelthen fuldstændig uforstående overfor 
AUs måde at styre økonomien. Hvordan kan det passe, at der ikke er råd til at ansætte undervisere, så man 
kan få den der undervisning i verdensklasse, som der tales så meget om, men at der er råd til at lønne 
ledelsen på et niveau, der åbenbart langt overskrider lønningerne af de, der egentlig driver universitet, 
nemlig underviserne? Dét er for mig at se en gåde. Så forstår jeg i øvrigt heller ikke, hvorfor der skal bruges 
bunker og atter bunker af penge på konsulentbistand og reklame for AU. For det første skulle man jo tro, at 
universitet selv havde ansat nogle mennesker, der kunne bistå med konsulentarbejde og at man ikke 
behøver at hyre ekstern bistand til dette. Endvidere skulle man også tro, at det ikke var nødvendigt for et 
universitet 'i verdensklasse' at reklamere for sig selv. Det er alligevel begrænset, hvor mange andre 
universiteter, der er i Århus eller omegn ... 

Måske skal ressourcerne optimeres eller administreres på anden vis for at få administrationen til at fungere 
optimalt - måske der bare skal flere folk til? 
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Nedskæringer og fyringer siger vidst det hele 

Need I say why.......? 

Nogen burde have forudset at økonomien ikke kunne blive ved med at være god.. 
Jeg bebrejder ikke nogen, men jeg synes universitet bør slankes. 
Det er så let at glemme at det ideelle universitet kun består af tre slags mennesker: forskere, undervisere 
og studerende. Alle andre ansatte og afdelinger udfylder kun servicefunktioner og bør derfor reduceres til 
et minimum. 

Noget må være gået galt med de økonomiske problemer AU står i. Konsekvenserne bør mærkes hårdt på 
øverste ledelsesplan - høj løn kan anses som kompensation for risiko - når det går galt bør det kunne 
mærkes af de ansvarlige på deres egen personlige økonomi - og mindst af alt af uforskyldte grupper som 
almindeligt personale og studerende. 

Nu er budgettet jo først blevet offentliggjort nu - for første gang i, hvad, to år? - og det ser skidt ud. Som før 
beskrevet betød det afskaffelsen af et af AUs største værdier og bedste investeringer. Jeg ved ikke, om der 
er mere at sige. Tallene taler vel for sig selv. 

Nyheder har fortalt at der er økonomiske vanskeligheder på AU.  
 
Det har blevet offentliggjort at på grund af at der skulle spares penge, var der ikke længere kaffe/kage til 
fredagsforelæsningerne 

Når [hovedområde nævnt ved navn] har 60 mio. kroner underskud, er det klart at der bør gøres noget. 

Når man har et underskud på 250-300 mio., bør det ikke være nødvendigt at uddybe, hvad der bør ændres 

Når man skal spare i omegnen af 180 mio. kr. på AU, så er det naturligt at økonomien trænger til et 
ordentligt eftersyn! Det går jeg dog ud fra at der er stort fokus på allerede. 

Pludselig skal AU spare og [institut nævnt ved navn] skal pludselig spare også, hvilket er fair nok. Hvad der 
ikke er fair nok er, at der få år forinden er brugt MANGE millioner på nye [lokaler], som nu ikke kan 
udfyldes, fordi der skal fyres personale... Det burde man nok have tænkt på..., 

Pludselige kæmpestore besparelser, der ændrer mulighederne/vilkårene for ansættelse og undervisning og 
ph.d. 

prioritering af pengene der er til rådighed især mht. unødvendige opgraderinger og ombygninger 

Problematisk at man fyrer undervisere, og ikke ledere. 

På [studie nævnt ved navn] kunne der godt bruges flere penge på [udstyr og vedligehodlelse heraf]! 

På mit institut har der været store nedskæringer som har haft en meget stor påvirkning på de studerende. 
Det er [institut nævnt ved navn] der er tale om her, der har måtte fjerne alle eksterne lektorer og 
studentermedhjælpere. Dette har gjort at de valgfag der bliver udbudt på både bachelordelen og 
kandidatdelen er blevet minimale. Vi som studerende har dårlige muligheder for faglig udfoldelse i sådan et 
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besparelsesmiljø og det har gjort at jeg personligt tager mine kandidatseminarer på Københavns Universitet 
da mulighederne er langt bedre og mangfoldige der. 

På mit studie blev alle eksterne vejledere fornyeligt skåret fra. Det skete ret pludseligt og jeg har snakket 
med andre, der heller ikke viste det ville ske, før det allerede var sket. Hvis studiet pludselig er nødt til at 
skære en stor del af staben fra uden at orientere eller gøre det på en fin måde, tyder det på der ikke rigtig 
er styr på økonomien. 

Som studerende føler man sig frustreret over at ledelsen har ladet det sejle og at den inkompetence skal gå 
ud over de studerende. 

Som studerende føles nedskæringerne urimelige, selvom de muligvis er nødvendige. Det er vores pligt at 
gøre modstand mod kvalitative forringelser af vores uddannelser, og især manglen på eksterne undervisere 
går ud over kvaliteten af undervisningen. 

Sorte tal på bundlinjen. 
 
Der er mere fokus på at de studerende består og institut dermed får penge end at kvaliteten er høj. 

Studiemiljøpuljen er ikke blevet slået op indtil nu, selvom den udgør en vigtig kilde til studiemæssig 
forbedring og sammenhold 

Syntes at det er spil af penge, i forhold til ITT, at vi skal sende de samme former og ansøgninger tre gange til 
samme person for at få de samme breve tilbage igen før vi kan få endeligt søgt vores ITT. 

Så vidt jeg kan læse mig til på nettet, er der blevet sparet på undervisere, men ikke i det administrative led. 
 
Det lyder som en økonomisk overvejelse, der kunne trænge til et særligt eftersyn :-) 

Tallene siger vist sig selv.. Og så undrer det mig lidt, at man køber Montana reoler og dyre stole til 
undervisningslokalerne, frem for at bruge pengene på f.eks. mere undervisning eller i det mindste feedback 
på eksamensopgaver (har for nyligt hørt om specialestuderende, der ikke engang kan få feedback efter 
aflevering og karakter på deres speciale!!) 

tja… Det er vist ikke så underligt i disse tider, hvor der skal spares så meget at det går ud over reel 
undervisning… Problemet er nok at økonomien skulle have været udsat for et særligt eftersyn for flere år 
siden.. Så havde man måske også undgået nogle af de fyringer, som netop er gennemført. 

Tjaaaa, et uforudset underskud på 100 mio.? 

Tydeligvis har AU problemer med økonomien siden en stor fyrringsrunde lige er blevet gennemført, så føler 
ikke en uddybning er nødvendig. 

Tænk at bygge en [bygning nævnt ved navn] til så mange hundrede millioner, og så ikke smide et 
forelæsningslokale ind i den. 

Udbetaling af løn til instruktorer. 
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Uddybning ikke nødvendigt. Et rod på 240 mio. taler for sig selv. 

Uheldig med den omfattende fyringsrunde og de mange besparelser - særligt i lyset af de mange 
ombygninger, flytninger, nye fine møbler mv. der de sidste par år er blevet brugt penge på. Hellere god 
undervisning og velfungerende administration end flotte omgivelser. 

Uigennemskuelig budgetføring og røde tal på bundlinjen (- år efter år!) 

Underskud og besparelser 

Underskud på 141 mio. for regnskabsåret 2013?? 
Det betyder, at der er lukket for ph.d. stipendiater på [hovedområde nævnt ved navn]. Bare ikke i orden! 
 
Af de 77 bedst lønnede medarbejdere på AU, er der kun 15 VIP’er (og de får deres høje løn fordi de også 
har administrativt arbejde). 

Undrer mig dybt over hvordan et underskud af en størrelse som det vi ser AU har fået oparbejdet 
overhovedet kan lade sig gøre? 

Universitetet budgetterer med voldsomt underskud. 

Universitets økonomistyring er mildest talt kritisabel! Hvis der var holdt bedre styr på økonomien, var det 
nok ikke nødvendigt at skære så drastisk i mange af serviceydelserne som eks. studieadministrationen, IT 
medarbejderne og ikke mindst afskaffe eksterne forelæsere, hvilket jeg ser som virkelig kritisk for at sikre 
nuanceret undervisning med det formål at skabe dygtigere studerende! 

Vedr. økonomien så er det jo noget der lige er blevet gjort et ordentligt indhug i, så man kan vel ikke som 
studerende gøre så meget andet nu end at håbe på at der snart kommer balance i økonomien igen så der 
bliver mulighed for at søge midler til fællesarealer og andet studieaktivitet igen. 

Vi har fået sparet vores bachelorforsvar væk. Det siger vel lidt sig selv? Man burde tænke mindre på smarte 
designmøbler i grønne og orange farver og ikke have tændt hele [bygning nævnt ved navn] døgnet rundt. 
Det halter mange steder! 

Vi har lige haft forelæsning i [fag nævnt ved navn] - et symposium. Her deltog ikke mindre end 3 
professorer/lektorer/ledende overlæger. Undervisningen var ringe og ikke pensum-relevant - spild af 
penge. Der skal skæres ind til benet her, så pengene kan bruges andre steder mere optimalt - fx til bedre 
mulighed for pædagogik og bøger. 
Det er blot min naive opfattelse. 

Vi har på vores institut [institut nævnt ved navn] mærket, at andre fakulteter ikke kan holde styr på 
økonomien. Vi skal spare, fordi eksempelvis [hovedområde nævnt ved navn] ikke har administreret deres 
økonomi korrekt. At der ikke er mere kontrol end der har været, er mig et under. Det er i mine øjne helt 
katastrofalt, at man ender ud i en form for "brandslukning", hvor diverse initiativer bliver gjort for at spare. 
At vi som institut skal spare er fair nok. Det er samtidig også fair nok, at vi skal hjælpes på tværs af 
fakulteterne. Men det er bestemt ikke fair, at helhedsoplevelsen af at være studerende på AU bliver ramt 
så pludseligt, fordi flere tiltag bliver gjort med så kort varsel. 
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Vi ved alle er der er gået koks i økonomien efter den faglige udviklingsproces. Mit institut er ikke så hårdt 
ramt, men fyringerne og de generelle sparerunder tærer meget på de ansatte på AU. 
 
Samtidig kan økonomien på mikroplan være svær at gennemskue for studerende. Vi fik tildelt midler fra 
SMU-puljen, men havde svært ved at få hjælp til det administrative i forbindelse med at få dem brugt til 
vores projekt. 

Ærligt har jeg en fornemmelse af at der på ingen måde er styr på hvad og hvor meget der bruges penge på. 

Økonomi er bredt forstået, men jeg mener at man bør træffe fornuftige gennemtænkte beslutninger. Og 
ikke gå på tværs af anbefalinger. 

Økonomien der tildeles administrationsområdet lader til at være et bundløst hul uden at gavne kvaliteten 
af undervisningen eller de studerendes generelle oplevelse af at AU som institution danner gode rammer 
for et godt studiemiljø. 

Økonomien er svær at gennemskue 

Økonomien har indflydelse på studieadministrationen, hvilket mærkes på manglende svar på henvendelser, 
rod i eksamensdatoer samt lokalebooking. 

Økonomien i forhold til forelæsere. Måske der kan samarbejdes mere på tværs 

Økonomien på AU sejler som bekendt fuldstændig rundt. Der er annonceret fyringer på baggrund af 
forudset dårlig økonomi i forbindelse med overtagelsen af [institut nævnt ved navn] som i forvejen var en 
komplet unødvendig omkostning der (sandsynligvis?) udelukkende skulle til for at få det til at se ud som om 
AU er et universitet der er større end KU. Den egentlig effekt af dette er at folk i lavere grad end 
nogensinde føler sig som studerende på et samlet universitet, både fra de tidligere [studerende uden for 
AU før] side og fra AU'ernes.  
Personlig anekdote: På mit studie [studie nævnt ved navn] skulle vi have ansat en ny til at undervise i faget 
[fag nævnt ved navn]der er obligatorisk og en del af 1. års prøven - det viste sig at være umuligt at få penge 
fra universitet til det på trods af at der ikke var NOGEN på instituttet der havde timer til at tage rollen, så vi 
blev nødt til at sætte en person der ikke engang er ansat ved [studie nævnt ved navn] til at gøre det gratis.  
Anden personlig anekdote: jeg er ansat som instruktor i samme fag. Jeg fik at vide at jeg havde fået jobbet 
sidst i januar, men at der stadig ikke formelt var truffet en beslutning om hvorvidt der skulle afsættes penge 
til en instruktorstilling i dette fag. I sidste ende var jeg nødt til at lave al min forberedelse til de to første 
undervisningsgange inden jeg kunne få bekræftet at der var penge til at jeg overhovedet kunne undervise. 

Økonomien på AU synes at være dårlig. Det er dog så godt som umuligt at finde noget data i form af 
regnskaber og lign, så man kan se hvad der er gået galt. Det er muligt at økonomi afdelingen på AU ikke har 
stor skyld i det, men da der ikke er ordenligt tilgængelige data er det ikke til at sige, men at der ikke klart er 
blevet aflagt en grundig rapport over økonomien de sidste år taler ikke til dennes fordel. 

Økonomien sejler jo. Der sidder simpelthen nogle rundt omkring i administrationen som ikke fatter kroner 
og ører. 
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I ledelsen skal man huske på at en god leder ikke kun er engageret i sit fag, men også evner at lede. Det er 
en disciplin, der er overset på AU. 

Økonomien trænger hvis til et eftersyn med de underskud der køres med 

Økonomisk ansvarlighed har været totalt fraværende. 

Økonomistyringen har været for løs i mange år, og det må man tage konsekvenserne af nu. Det er både 
uansvarligt, at det er gået så vidt, og det er forkasteligt, at byrderne lægges så langt fra dem, der egentlig er 
ansvarlige for dem. 

 

Aarhus university would not be in such organizational disarray if it hadn't been governed by un-academic, 
overpaid managers, unnecessary mergers, reorganizations and moves, AU would be in better financial 
shape and academic staff would not have to be fired. I take this very seriously as in turn it also affects our 
career chances in the academic field (Ph.D. positions, funding for research, etc.) 

Since in [department mentioned] some of good lecturers are being fired because of unsatisfactory financial 
situation, it means that control over finances is at least poor. Students shall not suffer from poor planning 
and allocation of resources from above. 

This has gotten better with regards to invoices being sent to international students in a more timely 
manner. 

This is mainly because of the budget cuts in certain areas that seem useless and biased. It feels like some 
departments were more under the fire line of budget cuts than others such as [two departments 
mentioned] 
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Bygningsdrift. og vedligeholdelse 

Videnskabeligt personale 

Administrationen heraf kunne varetages billigere hvis institutterne varetog den. Det er et langt mere sundt 
princip, at det er institutterne, der har ansvaret for administrationen, når det i sidste ende er institutterne, 
der betaler for den.  

AU bør sikre sig, at deres medarbejdere kan arbejde i bygninger og lokale, hvor indeklimaet er i orden, og 
det har de ikke levet op til. Selv om AU's ledelse på øverste plan er bekendt med et dårligt og sundheds 
skadeligt indeklima gør de ikke noget ved det. Det er dybt uacceptabelt. 

Betjentene [direkte personreference fjernet] er helt enormt sløve til at reagere på gentagne påpegninger af 
mangler. Det er faktisk som om nogen af dem er helt ligeglade, og det er et kæmpe problem, at der ikke er 
en form for individualisering af ansvar, hvor en enkelt betjent hænger på om en opgave bliver løst eller ej. 
Jeg har kendskab til at nogle problemer simpelthen bare, trods lovning om det modsatte, ikke bliver løst. 
Konsekvensen er nogen gange, at videnskabelige arbejdere ikke kan udføre deres arbejde - fordi andre ikke 
kan udføre deres. 

Byggeplaner er snart en uendelig historie - ingen siger noget om nye bygninger uden at få et stort sarkastisk 
grin på. Er det god ledelse? 

Byggeprojekter er et kapitel for sig. begrænsninger i input, for få der bestemmer indretning-nærmest lukket 
proces 

Byggeprojekter og ombygninger bliver syltede og udsatte uden at vi bliver ordentligt orienterede. 

Bygninger bliver ombygget af folk, som ikke forstår, hvad der foregår i et laboratorie, så tegninger skal 
detalje-læses for at stoppe fejl, man "glemmer" at anvende info om krav til El, eller vand installationer, 
vibrationsfrit gulv osv. Desværre får man sjældent adgang til disse tegninger. 

Bygningsområdet og lokale reservation lader også som meget andet i administrationen meget tilbage at 
ønske sig. 

Bygningsdrift centralt kan effektiviseres. Byggeprojekter er på det seneste blevet håndteret uprofessionelt 
med et tilsyneladende manglende overblik hvorved beslutninger hele tiden laves om. Skaber stor 
frustration. 

Bygningsdriften burde være mere knyttet til institutterne. 

Bygningsdriften bør opprioriteres og i højere grad orienteres omkring hvad der VIRKER på lokalt niveau og 
hvad forskernes daglige behov er. Dette bør som minimum indebære et øget driftsbudget, så 
Bygningsdriften rent faktisk har råd til at dække nogle af de strengt bygningsrelaterede omkostninger, som 
forskere løbende står med i deres virke - således at dyrebare forskningsbevillinger ikke skal gå på armaturer 
og håndværkere. Hvad angår de fastansatte håndværkere på AU bør de holdes stramt lokalt forankrede, 
absolut ikke højere end fakultets-plan. Det er essentielt at de enkelte personer rent faktisk har en daglig 
gang i de bygninger, de servicerer, så de kan arbejde effektivt og agere hurtigt i krisetilfælde (f.eks. truende 
vandskade). I forlængelse af bygningsdriftens øgede budget kan dette tekniske personale med fordel 
suppleres. Således kan der blive tilstrækkelig EKSTRA kapacitet til at forskningspersonale rent faktisk kan 
benytte sig af de (billige) fastansatte håndværkere på AU, frem for at skulle ud i byen og købe sig til ydelser 
for forskningsmidler, hver gang der blot skal skiftes en stikkontakt. Samtidigt med ovenstående bør 
bygningsdriftens ledelse naturligvis indrettes og orienteres efter at sådanne løbende brugerbehov rent 
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faktisk får høj prioritet og VIL blive imødekommet indenfor rimelig tid. 

Bygningsvedligeholdelse og lokaler samt inventar vedligeholdes ikke 

De skulle være udannede i byggebranchen. 

Den er langt under niveau. Proces tiden er i form af år hvor behovet er i form af dage. Der mangler indsigt i 
de faktiske forhold og beslutninger tages baserer på hvad nogle lige tror i en given situation. Det er helt til 
grin. 

Den generelle adgang til bygningerne på [lokation nævnt ved navn] (døre der låser tilfældigt uden for 
"åbningstiden") 

Denne del udgør en meget stor del af økonomien og mit indtryk er at der ikke er styr på omkostningerne i 
forhold til der hvor vi opnår mest nytte. 

Der behøves ingen kommentarer kik rundt på [institut nævnt ved navn]- det kræver en kærlig hånd 

Der bliver ind i mellem truffet beslutninger som virker som det primære formål er at flytte penge mellem 
forskellige kasser i en sparerunde... 

Der bør i højere grad være mulighed for at få fat på pedeller, når der er problemer af teknisk art. Her kunne 
man lære noget af Fuglesangs Allé! 

Der bør være koordination mellem bygningsdrift. og lokaleplanlægningen, således at lokaleplanlægningen 
kan undlade at booke undervisningslokaler der støder umiddelbart op til lokaler hvor håndværkere 
arbejder i dagtimerne. Jeg har været udsat for igennem en længere periode at skulle undervise i et lokale, 
hvor der var så meget støj, at de studerende ikke kunne høre, hvad jeg sagde. Det tog flere uger at få lavet 
en aftale med håndværkerne (via bygningsdriften) om at de ikke måtte bore og hamre i de timer hvor jeg 
skulle undervise i lokalet. Og da aftalen endelig var blevet lavet, blev den ikke overholdt. Det er også 
problematisk, at det er lokaleplanlægningen, der har ansvaret for booking af lokaler, men det er 
bygningsdriften, der har ansvaret for inventar: hvad gør man når man skal undervise i et lokale til 30 
personer, men der kun er borde og stole til 8? Bygningsdriften tager ikke telefonen og lokaleplanlægningen 
mener ikke problemet er deres, da det drejer sig om inventar. Med 15 minutter til undervisningsstart ville 
det være fantastisk, hvis der eksisterede et problemløser-nummer man kunne ringe til, hvor en 
administrativ medarbejder kunne tage bolden og finde en løsning så man ikke selv skal ringe til diverse 
forskellige administrative områder, der bare sender en videre. Det vil være en stor hjælp, hvis AU får sådan 
en akut-telefon, man kan kontakte, hvis man står med 1) et her-og-nu-problem, der kræver øjeblikkelig 
handling 2) en kompleksproblemstilling, der kræver at flere administrative enheder arbejder sammen, og 
hvor det ikke er optimalt at man selv er bindeleddet mellem disse. I undervisningslokalerne hænger der 
opslag hvoraf det fremgår, hvornår bygningsdriften kan kontaktes på hverdage. Alligevel har jeg stået i 
undervisningslokaler uden strøm eller uden møbler og ikke kunnet få fat på bygningsdriften i dette tidsrum. 

Der bør være strøm i ALLE lokaler. Projektorer og højttalere bør virke i lokalerne når man specifikt beder 
om at få lokale med disse effekter. Der bør være mulighed for god udluftning. 

Der er for dårlig information om fremtidige byggeplaner , og vi spørges ikke som fagfolk om hvad vi har 
brug for 

Der er for tiden planer om store byggerier på Sjælland. Meget få ønsker dette, og der bør foretages nye 
analyser af området. 

Der er foretaget meningsløse og dyre ombygninger uden varig nytte, men til stor gene for det daglige 
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arbejde, mens ombygningen stod på.  

Der er ikke styr på hvilke lokaliteter der eksisterer på AU 

Der er på [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] tilsyneladende er række bygningsmæssige planer som 
sandsynligvis vil betyde at vores hårdt plagede organisation endnu nogle år skal være i undtagelsestilstand - 
vi er ikke blevet inddraget i hvordan vi kan sikre at dagligdagen kan genoprettes og der kan komme 
nogenlunde kontinuitet og ro på (midt i al mulig anden omorganisering er vi blevet bekendt med planer 
som sandsynligvis vil betyde denne undtagelsestilstand..) 

Der er reduceret i det vi har behov for på institutterne: Kompetente håndværkere der kender bygningerne 
og kan holde dem kørende. Vi mangler i høj grad et "AU nødnummer". Vi har flere gange oplevet 
vandskader, hvor det reelt ikke har været muligt at få teknisk bistand (og vandskader kommer hurtigt op i 
millionklassen). I forbindelse med byggesager er det flere gange oplevet, at brugerønsker er blevet 
underkendt. Byggeprojektet er blevet gennemført og efterfølgende har der måttet justeres, fordi 
brugerønskerne faktisk viste sig at afspejle brugernes behov! På nogle tidspunkter har det næsten virket 
som bevist chikane, da det har været små ting som ekstra sikringsgrupper eller en udsugning, der har været 
stridens kerne. 

Der er stadig ingen status eller klargøring af hvor og hvornår flytningsplanerne træder i kraft. De har været 
3-5 år væk de sidste 4 år. De kan man ikke byde sine ansatte 

Der er uklarhed omkring processerne med bygnings-vedligeholdelse og strategier med flytninger af 
institutter. Det " ligger i luften" og kan pludselig blive en realitet. Derved bliver der heller ikke sat ind med 
renovering af det nuværende sted. 

Der har længe været ønske om at samle instituttet på en lokalitet men der sker intet og informationen er 
ikke eksisterende. 

Der mangler faglighed, ledelsen af dette vigtige område mangler faglig indsigt og erfaring derfor bliver vort 
byggeri ofte for dyrt og tager for lang tid. 

Der mangler totalt reel information om hvad der sker og hvornår det sker. Reelle fakta og ikke 
forblommede udtalelser 

Der synes at være en stor grad af forskel på, hvilke bygninger, man vil bruge ressourcer på. Mange af 
lokalerne omkring Aulaen er dybt forældede, og samtidig bygges der nyt hele tiden. 

Det er efterhånden et sjældent syn at se vel vedligeholdte bygninger på AU, eller at få de ting gennemført i 
laboratorier o.a. som vi beder om. Og ofte til stor økonomisk byrde for AU og de enkelte afdelinger. 

Det er ganske enkelt noget rod, vi oplever fejl på fejl, og man lader rådgiverne slippe for at tage ansvar!!!!! 

Det er mit indtryk at der virkelig er meget at spare her, og at denne enhed kører med alt for store 
budgetter. Det er især parkvedligeholdelsen jeg tænker på her, og jeg ved faktisk ikke om den hører ind 
under denne enhed. Men også på bygningsvedligeholdelse og rengøring må der være spare muligheder. 
Hvorfor tømmes alle papirkurve f.eks. troligt hver eneste dag? Der er da ingen der fylder en papirkurv på en 
dag? 

Det er ofte svært at få fat i bygningsdriften udenfor normal arbejdstid, hvilket kan være kritisk ved 
vandskader etc. Håndteringen af byggeprojekter og kommunikationen deromkring har ofte virket rodet og 
som om andre hensyn end den praktiske gennemførelse vægtede højest. 
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Det er skandaløst at den gamle bygningsmasse på AU stort set ikke bliver vedligeholdt eller renoveret. 

Det er svært at gennemskue, hvordan prioriteringerne er med hensyn til bygningsvedligeholdelse. Visse 
bygninger får lov at forfalde, hvor universitetet tidligere satte en ære i at fremstå "ordentligt", gennem 
løbende bygningsvedligeholdelse. 

Det er ubegribeligt hvordan der gang på gang kan opstå forsinkelser under byggerier, og lokaler der skal 
klargøres til undervisning. Det skyldes nok til dels, at der fra et identificeret behov til egentligt 
ansvarstildeling og igangsættelse af proces er spildt mange måneder. Vi er altid bagud, da det har meget 
lille konsekvens for personer i ledelse at leverer dårlige eller ingen løsninger! 

Det er vanskeligt at se at der bliver lavet en løbende gennemgang af bygninger og opfølgning på mangler. 
De reagerer godt på henvendelser men er ikke særligt proaktive. Nogle byggesager mangler 
brugerinddragelse 

Det giver ikke så meget mening i min verden, at man nedlægger det mest velfungerende laboratorie i 
[lokation nævnt ved navn], og flytter til et andet ombygget område, da man jo har afviklingen hængende 
over hovedet. Man kan måske på papiret spare noget over flere år, men det tager jo også 
personaleressourcer at planlægge et nogenlunde fornuftigt "nyt" lab. de er vist ikke regnet med. 

Det interne system med at købe via statsaftaler er alt for dyrt og firkantet. Det ødelægger den enkeltes 
økonomiske ansvarsbevidsthed og medfører spild. Det er ufleksibelt at opgaver i [lokation udenfor Aarhus  
nævnt ved navn] skal styres fra Århus, i stedet for at den der oplever et problem blot kan ringe til en af de 
lokale og få dem til at løse det med det samme. Når det skal over Århus, tager det meget længere tid, 
kræver kørsel af en der skal vurdere det, vurdering af tilbud etc. et tungt, dyrt og ufleksibelt system. 

Det koster f.eks. flere tusind at bære stolene ind og ud af Aulaen. Det kunne man vælge at skære ned på. 

Det lader ikke til at denne enhed fungerer udenfor 8000 C. 

Det mit indtryk, der på hovedområderne bliver kæmpet bragt, men den centrale del virker ikke nok 
understøttende for de lokale initiativer 

Det må betragtes som decideret pinligt at der kan bygges nye bygninger for millioner og at disse kan 
mangle så mange af de helt basale funktioner for bygningens funktionalitet. Desuden besværliggøres 
arbejdet i andre bygninger af "forbedringer". Som eksempel kan nævnes at det måske nok er en god nok 
ide med lysfølere der automatisk skruer ned for lyset i kontorer men at man ikke kan styre dette manuelt i 
laboratorier er decideret ødelæggende for arbejdsmiljøet. Det må tydeligvist være folk der ikke har gidet 
sætte sig ind i hvad de enkelte rum bliver brugt til der har truffet beslutninger som dette. 

Det regner stadig ned fra loftet i vores hovedbygning, men det kan ikke blive lavet, da ingen vil betale for 
det............. 

Det tager håbløst lang tid fra en ombygning besluttes til den gennemføres. Der træffes af og til beslutning 
hen over hovedet på de medarbejdere, som et byggeprojekt vedrører. 

Det ville generelt være rart hvis kommunikationen om bygningsrenovation blev bedre. Det er ikke helt 
ligegyldigt om og hvornår elevatorer f. eks. lukkes, da de bruges til fragt af udstyr. Det virker ikke til at vi der 
til daglig bruger faciliteterne bliver hørt, vi er ellers interesserede i at samarbejde og få ombygningerne til 
at køre glat. 

Det virker meget besynderligt på medarbejdere, at der den ene dag orienteres om de store økonomiske 
udfordringer og få dage efter uden at blinke orienteres om storstilet udvidelse. Måske handler det her 
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mere om kommunikation end om håndtering af projektet. Dertil virker det til, at man ønsker at centralisere 
bygningsdrift. Det virker uhensigtsmæssigt, at der afskediges medarbejdere med viden om eksempelvis 
[campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] bygninger. 

Diverse byggeprojekter/vedligeholdelse forstyrrer i den grad undervisning og forskning. Området synes at 
have vedligeholdelse af egen arrogance som fremmeste opgave 

Eksempel: Jeg bemærker noget der er gået i stykker eller er uhensigtsmæssigt i min bygning, men jeg ved 
ikke hvor jeg skal henvende mig for at få det udbedret. Man skriver en email "ud i det blå", og man ved ikke 
om der er noget der "griber bolden"  

En almen fornuftig holdning til de tiltag/ombygning/nybygning som foregår. Det er jo helt klar at der ikke er 
nogen form for økonomisk ansvar, fra dem der tager beslutningerne. Samtidig synes jeg man skulle arbejde 
med nogle mere langsigtede planer, dvs. lad være med at lave en ny bygning for at bruge den få år! 

En fremtid flytning af instituttet, der lider under et 'mañana' syndrom (har været snakket om i mange år 
men bliver hele tiden rykket) blokker for beslutninger for alt andet en det mest livnødvendige vedligehold. 
Det er ikke tillidsskabende. 

En stor del af den renovation og ombygning der har været i gang i flere år har været dårligt planlagt med 
store forsinkelser og meget sene varsler for de omfattede medarbejdere. De ny restaurerede bygninger og 
lokaler har ofte ikke levet op til de aftaler der har været indgået. 

Et ombygningsprojekt, som jeg var involveret i blev håndteret meget uprofessionelt af både arkitektfirmaet 
og universitetets bygningsdrift. Det har givet mig en stor mængde ekstra arbejde, flere måneders 
forsinkelse og et resultat der på flere punkter ikke var tilfredsstillende. I den daglige drift efterlyser jeg en 
bedre respons angående bygningsdriften og forventer proaktivt at blive orienteret om driftsforstyrrelser, 
omlægninger mv., der kan påvirke min enheds arbejde. 

For dårlig info om byggeplaner og der er ingen interesse for de dårlige parkeringsmuligheder der er på AU 

For meget vinduespudsning og aftørring af vindueskarme og for lidt opdatering af undervisningslokaler, 
hvoraf mange mangler det helt basale udstyr. Ikke engang kridt forefindes i fuld længe. 

Forekommer mig besynderligt at den gamle hovedbygning, hvor Aulaen er ser forfærdelig ud. Næppe 
nogen virksomhed ville være sådanne gange bekendt. I øvrigt burde man gøre mere ud af at beholde 
Vandrehallen i en ordentlig stand. Det er en af universitetets perler med forsømte borde og stole, der 
burde være vedligeholdt. Og de hvide plastikposer, som vores økonomer - men ikke andre - måske kan se 
skønheden i. Hvad kostede det i øvrigt at få fjernet efeuen fra taget på aulaen. Det var en forsømmelse 
gennem mange år, som endte med at koste. I øvrigt tror jeg ikke meget på jeres forslag om eftersyn, da det 
jo ikke ændrer på viljen. 

Forstår ikke hvorfor man ikke kigger på bygningerne samt jorden i Årslev kontra flytning til nye bygninger i 
Århus. Jorden er bl.a. 'gennemteste og renset' for mulige stoffer med mere der ikke er hensigtsmæssige for 
forskningsjord. Ved at tvinge en flytning starter man på ny som vil forsinke en forskning en mange år ti'er. 
Årslev er meget veletableret og perfekt placeret i DK. Ved en eventuel flytning til Århus syner det heller ikke 
til at vi hele Årslev inkl. jord og væksthus vil blive samlet. Dette vil kun forringe hele den store kvalitet som 
det ligger i Årslev.. 

Fungerer ikke effektivt 
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Generelt indtryk at vedligeholdelsen er for dårlig. 

Har ofte oplevet at der bliver igangsat projekter, som renovering, der senere løber ud i sandet. Der bruges 
derved for meget tid og penge på planlægning af ting, der alligevel ikke bliver til noget. 

Har siddet i bruger gruppe i forbindelse med bygge projekt og brugt en del tid. Men gruppen - blev ikke 
inddraget i de endelige beslutninger - blev ikke hørt i forbindelse med de endelige beslutninger - fik ingen 
tilbagemeldinger om baggrund for de trufne beslutninger - gruppen følte at de langt hen af vejen havde 
spildt deres tid P.S Gruppens forslag ville ikke have fordyret projektet, så det var ikke årsagen til den ikke 
blev hørt 

Har som bygningsansvarlig fremsendt initiativer til begrænsning af energiforbruget til opvarmning af 
kontorbygninger og laboratorium gennem sanering af et gl. utidssvarende oliefyrsanlæg (forbruger 50 tus. 
liter fyringsolie årligt) Der har ikke været respons fra centralt hold - hvilket jeg opfatter som mangel på 
rettidigt omhu og ligegyldighed /igen et AU-system der ikke fungerer, men som forvalter meget store 
økonomiske ressourcer betalt af danske skatteydere! 

Har ventet ufatteligt lang tid på pris for byggeprojekt 

Hele universitetet er et stort byggerod - og det er ikke mit indtryk at man gør nogen speciel indsats for at 
minimere genenerne for dem, der forsøger at fortsætte arbejdet. 

Her er vi - AUs øvrige problemer taget i betragtning - i småtingsafdelingen. Men rengøringen er mangelfuld: 
Uhumske toiletter, og beskidte fællesarealer. Når eksempelvis trapper kun rengøres hver 2.-3. måned og 
dermed størstedelen af tiden fremstår (møg-)beskidte, så spreder det hurtigt et indtryk blandt brugerne, 
ikke mindst de studerende, af, at "der bliver jo alligevel ikke passet særligt godt på bygningerne og de 
betyder åbenbart ikke så meget". Beskidte arealer giver helt naturligt - og uden at man kan bebrejde de 
studerende (eller andre) - et indtryk af, at så behøver man da heller ikke selv være helt så omhyggelig og 
påpasselig med bygninger, møbler, inventar osv. Når det i forvejen ligner en svinesti, så ansporer det ikke 
folk til at passe på. Og i sidste ende må det medføre et mærkbart ekstra-slid på bygninger og inventar. 

Her tænker jeg på, at engagerede studerende har fået afslag på at få stillet lokaler til rådighed til 
arrangementer - uforståeligt for mig. Og det er uden for institutleders rækkevidde tilsyneladende. Hvorfor 
skal en campuschef blokere for et dynamisk studiemiljø? 

Herunder menes der Byggeprojekter, hvor en mere professionel ledelse af processen burde forekomme. 

Hvis AU skal være en enhed hvorfor fungerer det så ikke ens på alle fakulteter? Et system af låse et sted, og 
så skal alle låse skiftes fordi man pludselig hører ind under et andet fakultet. Ligeledes med andre 
bygningsmæssige forhold som meget hurtigt kan beløbe sig til store summer som egentlig er unødvendig 
spild af penge. 

I byggesager synes 'gamle rutiner', forhåndsaftaler, skjulte dagsordener, kammerateri m.m. at være lidt for 
fremherskende. Er 'processerne' frie og uhildede?? 

I forbindelse med renovering af laboratoriebygningerne, har der virkelig manglet styring. Igen kan ingen 
tage beslutninger. I hver søjle er der for mange ledere, som alle skal spørges, dog uden at det ofte giver 
nogen afklaring. 

I forbindelse med Unilab ombygningerne har der været meget dårlig projektstyring, som har belastet 
forskningen unødvendigt meget. 
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Igen alt for centralt styret, meget lidt lokal indflydelse. 

[Fusioneret enhed nævnt ved navn] var før fusionen kendetegnet ved hurtige reaktioner og effektivitet i 
forbindelse med bygningsdrift. - nedskæringer i mandskab og mere formelle arbejdsformer gør tingene 
tunge og langsomme - sagt kort: mere akademiske og mindre praktisk virksomhedsrelevante 

[institut nævnt ved navn] mangler plads (især til fordybelse og gruppearbejde, samt spisemulighed for alle 
studerende, der er ikke plads nok i kantinen)og heller ikke plads til hygge og campus ånd. 

[institut nævnt ved navn]har været gennem flere renoveringer og ombygninger siden 2000, som bør 
kritiseres for manglende inddragelse af medarbejdernes ønsker og mangelfuld projektstyring. Forsinkede 
processer og ufærdigt arbejde er resultatet.  

Jeg har været tilknyttet [en gruppe] (først master studerende og nu ph.d.-studerende) og har været med til 
at følge vores flytning. Jeg må indrømme, at jeg ikke altid i denne proces har synes at vi er blevet lyttet til 
med hensyn til ønsker/prioriteringer og ikke mindst nødvendigheder! De forhold som vi flyttede ind til og 
som vi til dagligt går i er langt dårligere end hvad vi var vandt til og hvad vi egentlig i starten var blevet 
lovet. Disse løfter blev lidt efter lidt som flytningen kom tættere på hævet eller indskrænket mere og mere 
og det synes jeg hare været useriøst. 

De kontorer hvor [afdeling nævnt ved navn] holder til virker ikke inspirerende. Jeg har ikke kontor selv, og 
ville nødig have det der. 

Jeg kan kun udtale mig for [hovedområde nævnt ved navn], hvor [person nævnt ved navn] er kompetent og 
engageret, men overbelastet, så det er meget vanskeligt at komme i kontakt og få ting lavet på den måde, 
som det ville være bedst for afdelingen. Der mangler kompetente og ansvarsbevidste mellemled, som kan 
tage sig om de lokale projekter og kommunikerer direkte med brugerne 

Jeg mener at alle admin. områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg synes der er mange steder hvor der længe har skulle været købt nye møbler, males, gøres i stand, og 
samtidig skyder nye centre op som er fine of flashy, der er meget forskel på fag, lokationer osv. 

Jeg tænker på flytningen i 2011. Det bør aldrig gentage sig. 

Kasernen forfalder! 

Klarhed om Foods lokation i Aarhus mangler 

Klasseværelserne er generelt i for dårlig stand 

Kommunikation mangelfuld 

Kommunikationen i forbindelse med vores midlertidige flytning fra lokaler på vores eget institut til lokaler 
på "fremmed" institut var under al kritik. Dette medførte at vi havde pakket et helt laboratorium ned i 
kasser og kunne så pludselig ikke flytte (de lånte lokaler var ikke klar) samtidig med at vi blev meget kraftigt 
pustet i nakken for at flytte ud. Vi kunne faktisk ikke udføre laboratoriearbejde i ca. 2 måneder pga. dette. 
Og nu et halvt år efter vores kaotiske flytning har vi STADIG IKKE fået adgang til alle de lovede lokaler og vi 
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har svært ved at udføre vores laboratoriearbejde pga. af alvorlig pladsmangel. Det er bare ikke godt nok! 

Kravspecifikation på de byggeprojekter jeg har kendskab til har været meget middelmådige. Drift af 
bygninger har jeg ikke kendskab til. 

Kulturen blandt det tekniske personale og den del af rengøringen, jeg er udsat for, er under al kritik. Det 
tekniske personale lever efter regelrytteri i stedet for konduite og tager ikke aktivt personligt ansvar for at 
løse problemer - i øvrigt helt i modsætning til der kultur, der herskede blandt det tekniske personale [et 
andet sted på AU] 

Lader til at sejle rundt- m 

Lokale ledere kan ikke sætte sig igennem, derfor hænger projekter og bliver ikke afsluttet. 

Man renoverer i øjeblikket laboratorier, som de udenlandske universiteter i europæiske lande jeg kender til 
ville have været himmelhenrykte for at have haft adgang til. Man smider næsten nye ting væk og erstatter 
dem med ringere kvalitet, og man har ikke tidsmæssig styring på eksempelvis laboratorieindretning til 
tiden, som hænger sammen med forskningsbevillinger. 

Mange medarbejdere tvivler på, at det er de rigtige beslutninger, der træffes vedr. bygningsrenovering. 

Manglende koordinering i Nobelparken, hvor ARTS og BSS deler lokaler. 

Marts rapporten er blevet "gud". Meget vand er løbet i åen siden og alle tidsangivelser er langt 
overskredet. Vi mangler stadig klare svar på grundlæggende spørgsmål om hvor og hvornår vi skal flytte. 
Modellen, hvor vi lejer af BYGST giver nogle absurde resultater, hvor vi betaler skyhøje priser for gamle 
bygninger, som vi så opsiger så de kan stå tomme og forfalde. Vi burde kunne bruge ressourcerne på 
forskning i stedet.  Udvendig vedligehold foregår ofte for sent og når det sker skydes nogle gange over 
målet fordi konsultationen med BRUGERNE ikke er ordentlig. Der spildes penge. 

Med en streng økonomi kan jeg have endog meget svært ved at se, hvorfor der skal bygges flere gule 
mursten i uniparken - frem for at vente et par år og så tage Aarhus kommune hospital i brug, efterhånden 
som det rømmes. 

Med stor UNI-lab renovering i gang, kan man undres over, hvordan man prioriterer indsatsen. Hvad må 
renoveres og hvad må ikke. Der igangsættes renoveringer uden at have bare en 5 års plan for fx tidspunkt 
for senere fraflytning. Uhensigtsmæssigt at studerende undervises på et 'tørt' og uegnet sted. Der burde 
bygningsmæssigt sikres plads til dem i miljøet tæt på fx biologi mfl. 

Meget ofte problemer med forelæsningslokaler. 

Meget rigid struktur omkring indretning af Navitas. Det vides ikke om det er generelt for alle 
byggeprojekter, men Navitas har i udbredt grad båret præg af at være indgået under andre forudsætninger 
end det, der blev udfaldet til sidst i projektet. Der gik meget lang tid, før det var muligt at få ordlyd overfor 
at den kommende brug af bygningen ikke var i tråd med den oprindelige planlægning - en planlægning, der 
ikke blev fraveget fra i tide for at imødekomme de nye krav om både forskning og undervisning i 
Navitasbygningen. Der kunne ønskes en mere fleksible proces der i dialog med brugerne løbende tilrettes 
den ønskede anvendelse. 

Mere tydelig planlægning og ansvar. Undgå for mange akutte løsninger ved bedre/tydeligere 
beslutningsprocesser Undgå suboptimering af lokalebrug på tværs af fakulteter. Uddelegering af ansvar for 
lokalforbrug via entydig kostallokering svarende til kvadratmeterforbrug. 
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Ombygningen på [lokation nævnt ved navn] har været kaotisk og langvarig. Desuden er 
undervisningslokaler - som er fuldstændigt velfungerende - prioriteret højere end faciliteterne i kælderen. 
Hvorfor er de ansatte, som bruger faciliteterne ikke medinddraget (læs: underviserne)? 

Planerne om geografiske flytninger i medfør at fusionen opleves som et diktat fra oven. Vi har som 
medarbejdere ikke haft nogen indflydelse på beslutningerne om flytningerne og selv den konkrete 
udmøntning af byggeplaner mm. opleves som meget topstyret og ikke drevet af behov og ønsker fra 
medarbejderne. Beslutningerne har nu opnået et momentum, der reelt gør det umuligt at stoppe dem, 
selvom det stadig ikke er fornuftigt begrundet hvorfor vi skal flytte. 

Prioritering af renovering og vedligeholdelse er uigennemsigtig. Det er ikke muligt at få en klar melding og 
tilbagemelding på ønsker er mangelfuld 

Projektet med renoveringen af [lokation nævnt ved navn] og opførelsen af den nye bygning, som skal høre 
til [institut nævnt ved navn] trækker ud og det virker ikke som om, der er en klar overordnet plan for 
projektet. Desuden virker det som om der er rod i finansieringen. 

På [hovedområde nævnt ved navn] er bygningsledelsen komplet ligeglad med brugerne og der gives en 
utilstedelig dårlig betjening. 

Rengøring af toiletter 

Rengøringen er mangelfuld. 

Rengøringen  er blevet ringere og ringere, og det er muligt der skal noget helt andet til for at effektivisere 
området, så standarden kan højnes. Når der nu p.t. er planer om at undlade at tømme kontorernes 
skraldespande hver dag (hvilket jeg synes er helt rimeligt), så skal informationerne herom være superklare 
og på en sådan måde mærkbar at resten ikke forsømmes alligevel. Skal folk selv støve af på deres kontorer, 
ok, men så skal der stilles midler til rådighed (klude, koste mv.). Om ikke andet så bliver der støvet af. Det 
er til tider et 'nice to have' frem for et 'need to have', men jeg ved den er svært at kapere for nogen. 

Se forrige komm 

Se tidligere kommentarer. Dertil kommer, at jeg mener, dele af min egen bygning trænger til renovering. 
Jeg ved ikke, om den kommende gulvrenovering også kommer til at omfatte udskiftning af decideret utætte 
vinduer og døre til mere energiøkonomiske og indeklimavenlige modeller. Mit eget vindue er så utæt, at 
det simpelthen blæser lige ind ad det, når vinden er i den rigtige retning. Døren ud til er så utæt, at man 
kan SE ud gennem den langs kanterne. Det er rystende forkert i tider, hvor der skal spares på energien.  

Selvom man længe har kendt problemerne med indeklima i [lokation nævnt ved navn]er der ikke gjort 
noget ved det. 

Sjældent man får respons på en henvendelse. Vi er i stigende grad nødt til at betale for ombygninger med 
fondsmidler. Derfor er det også nødvendigt med faste tilbud og ikke bare løse overslag. 

Som eksempel kan nævnes Navitas. Det er flot, det er dyrt, det har utvivlsomt en markedsføringsmæssig 
værdi, men det forekommer ikke gennemtænkt at flytte ekspanderende fagområder til en lokalitet med 
langt mindre plads til de primære aktiviteter end nu. Endda uden udvidelsesmuligheder. 

Som medarbejder på et institut med udsigt til at skulle flytte til Aarhus på et tidspunkt så er bygningsdrift. 
interessant. Og til tider virker det som om, planerne i forhold til flytning står stille. Vi mangler afklaring. 

Som skrevet tilhører jeg en af de grupper som måske skal flytte til Århus hvor min nuværende arbejdsplads 
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ikke er. I denne proces er der jo en masse halløj mht. byggeprocessen. Vores nærmeste leder har ALTID 
sagt vi skal til Århus men ved et besøg fra en af de højere magter som sagde han gerne ville have en dialog 
men som holdt enetale og absolut ikke var interesseret i en dialog åbnede muligheden for at vi skulle 
blive....MAN BLIVER ALTSÅ MEGET FRUSTRERET når man føler det er lidt en tilfældighed om man skal eller 
ikke skal til Århus. Jeg er glad for at arbejde for min arbejdsplads og for AU og jeg er en af dem som ikke 
ville være ked af at komme til Århus men jeg synes det er en ekstremt arrogant holdning man har til det 
faktum at mange ansatte (inkl. familier) skal flyttes. Hvis man alligevel ikke er interesseret i hvad folk mener 
kunne være problematisk med at flytte, hvorfor kommer man så ikke lidt længere i planlægningen og finder 
ud af hvad som kan lade sig gøre FØR man melder noget ud.. 

Synes der bliver lavet for mange hovsaløsninger-tænker på et eksempel hvor man med møje og besvær 
sætter sikringsskabe ind i nogle resalitskabe-for derefter at opdage at faldstammer i samme skabe trænger 
til renovering-men man gør det kun på en etage(renoverer)og venter til ulykken sker på en anden etage-lidt 
fremsynethed ville være på sin plads 

Udbedring af fejl i nybyggeri tager for lang tid fx vandindtrængning udefra i lokalerne 

Udlicitering af flere opgaver, så opgaverne bliver løst billigst muligt. 

Undlad at flytte Roskilde-DMU til København. De har mange maskiner, som dårligt lader sig flytte, og i hvert 
fald ikke uden store udgifter. For slet ikke at tale om DMU’s ansatte. Er de blevet spurgt? Er DPU’s? Undlad 
i det hele taget de stadige omflytninger. 

Ved byggeprojekter oplever jeg, at der ikke lyttes nok til kundens behov. Nogen i bygningsdriften sætter 
deres egen dagsorden og bruger alt for mange penge til unødvendige ting. Jeg kan heller ikke altid følge 
den valgte prioritering. Måden hvorpå husleje fastsættes virker ude af trit med virkeligheden. 

Ved starten af bygge- og renovationsprojekter loves der guld og grønne skove, og så ender det med at ens 
eget projekt skal betale noget så basalt som elementære laboratoriemøbler. Der kræves mere realistisk 
planlægning. Og når en forsker har klart defineret sine ønsker til nødvendig infrastruktur, må der meldes 
tilbage, hvilke der ikke kan opfyldes. Det kan ikke være meningen at man skal logge sig ind på bygge-web 
for at spore sig ind på detaljerede ændringer. 

Ved udformning af Navitas er der taget meget begrænset hensyn til at det skal fungere som et universitet 
og ikke et gymnasium 

Man skal altid rykke 3-4-5 gange for at noget bliver gjort [i forhold til service på bygninger]. Man kunne her 
lære meget af it-afdelingen, som opretter en sag på hver forespørgsel. En anden ting som provokerer mig 
er, at folkene fra bygningsdrift ofte spiser gratis i kantinen. Alle andre medarbejdere betaler for deres mad, 
men folkene i bygningsdrift udnytter deres position til at få mad som "betaling" for at ordne ting i kantinen. 
Jeg talte på et tidspunkt om det med kantinelederen, som argumenterede med, at det gjorde de som tak 
for at hjælpe med praktiske ting. Ud over at det er skatteunddragelse (hvis man spiser gratis, skal det 
opgives), så er det også lidt irriterende for os, som må vente måneder for at få noget gjort. Tingene blev 
sikkert gjort hurtigere, hvis vi havde noget at betale med. Men man kan jo ikke spise vores artikler. 

Vi er som tidligere sektorforsknings institution, blevet kørt rundt ved næsen med hensyn til flytning af 
instituttet til 8000C. Vi er nødt til fortsat at bruge midler til vedligehold og ombygning på vores nuværende 
lokalitet. Det er simpelthen for dyrt, at vi ikke ved hvor og hvornår og hvor meget der skal flyttes! 

Vi har gennem flere år skulle bygge nye laboratorier på mit institut. Det sker bare ikke pga. håbløse 
beslutningsstrukturer som spilder en masse menneskers tid. Jeg må sende ekstern funding retur pga. disse 
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forsinkelser, som helt klart skyldes dårlig ledelse og kommunikation. 

Vi har konstant lokalemangel, og mange lokaler er udstyret med alt for lyssvage projektorer/manglende 
muligheder for mørklægning 

Vi har lige været igennem en større renovering og det har været godt, at der blev fundet penge til at 
renovere lokaler, der ikke er gjort noget siden 1970'erne, men det er meget utilfredsstillende, at mange 
beslutninger tages hen over hovedet på de mennesker, som bruger lokalerne. De fejl som efterfølgende er 
påpeget, bliver der ikke rettet op på. Det er som om at de forskellige afdelinger i administrationen ikke 
opfatter os som en del af samme institution, og jeg kan heller ikke gennemskue deres struktur. Det virker 
ikke særlig hensigtsmæssigt for samarbejdet. 

Vi har nu haft en trussel om renovering hængende i mange år, men kan ikke få noget konkret at vide. Det er 
ikke muligt at få indrettet laboratorier uden selv at betale for at få hævet/sænket borde etc. Dette burde 
ikke tages af fondspenge, men skulle være et ansvar for bygningsdrift.  

Vi hører om at skulle flytte - det er over de sidste 5 år - men intet fra dette organ 

Vi sidder i en bygning, hvor indeklimaet er virkeligt dårligt. Som jeg forstår det, bliver det ikke håndteret 
noget sted lige nu - det er som om, at det er institutledelsens problem (hvilket vel ikke er helt rimeligt - det 
er jo ikke vores institutleders skyld, at vores institut er blevet placeret der). 

Vores flytning har været yderst kritisabel. Flytningen blev udskudt rigtig mange gange, og alligevel har 
faciliteterne på [det nye sted] været langt under universitetsstandard. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan 
tingene kommer til at køre, når der starter nye studerende efter sommerferien. 

Væsentlig kortere responstider på mindre praktiske problemstillinger. 

 

 
 1. See answer concerning finances. 2. Future building projects should involve academic staff more directly - 
e.g. in the discussion of what kinds of space are suitable for teaching and research. 

As in many other areas, do not lose sight of our main function: teaching and research. You cannot adversely 
influence what we already have going. [The building office] is often like a bull in a china shop; they do what 
they want, irrespective of what research and teaching facilities will be influenced. 

In times of cutback, the whole university is one giant construction site, where buildings that don’t really 
need it are redone and refurbished. This money could be used better when people are getting sacked. 

Planning seems to be random 

Sometimes I have the feeling, that the building service / supervision (or maybe some members) is not 
competent enough to drive through all the ongoing renovations. 

The buildings are depressing, and they only serve to reinforce the dire circumstances in which we are not 
working. There is nothing modern about the facilities, and the way the offices are constructed hinders any 
kind of casual contact. The lack of attention to the "living" arrangements speaks very clearly which faculties 
are of importance, and which are not. 

The iNano building has many automated systems, but they often do not function properly. These include 
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the automatic window shades, the automatic lights, the auto-locking doors, the door entry, etc. Simply 
switching these high-tech systems to off or manual would be in improvement. Also the lack of a crosswalk 
in front of the iNano building cuts our building off from the rest of campus, and as a result I feel rather 
isolated from AU in general. (and it makes crossing the street dangerous in the icy winter) 

This department is doing rather good, except that they seem to think they are handling a primary school 
and not a university. They lock buildings and turn down heat as if the university was only open as a primary 
school. Their ability to handle complex tasks like planning and building new buildings is really poor...and has 
declined over the last 10-15 years. 

We are moving offices MUCH too often and nobody seem to care about how much time academic staff 
spend on these activities. 

We are now in the process of doing some measurements of the air quality in the buildings we are located 
in, there have been some serious problems in the past with these buildings, the department's 
administration is definitely showing some concern and is involved in this process, but I would have liked to 
hear what is going on from the Buildings supervision department, they don't seem very involved in the 
situation. 

 

Teknisk-administrativt personale 

Affaldssortering bør iværksættes. 

Alt for kort frist til at forholde sig til krav til nybyggeri 

Byggeriet i Emdrup er efter min mening spild af penge og ressourcer. Jeg sidder i Roskilde hvor vi har 
bygninger der passer til det vi laver, jeg frygter at det ikke bliver tilfældet i Emdrup. Efter man har "siddet 
på hænderne" i 5 år, skal det hele pludselig gå meget hurtigt. 

Bygning af den nye bygning til biomedicin er allerede for lille fra start. Renovering af Bartholin bygningen er 
udsat for længe 

Bygningsdrift har været ramt af intern konflikt mellem FO og BO. Det er blevet bedre, men der er fortsat 
plads til forbedring. 

Bygningsdrift lader ikke til at være gode til projektstyring. Det er svært at få øje på projekter der gør 
administrationen mere effektiv inden for bygningsdrift. - f.eks. administration af adgangskontrol til 
bygninger. 

Bygningsdriften agerer meget langsommeligt og er meget ofte stopklods, når noget skal ombygges. Der er 
stor uklarhed over, hvem der betaler hvad (nøgler, omforandringer fx) Hele områdets afhængighed af én 
person - bygningschefen, (som i øvrigt er en meget intelligent og venlig person) er et meget svagt punkt; alt 
skal tilsyneladende igennem ham, dvs. man får indtryk af, at intet ansvar uddelegeres. Hvad ville ske, hvis 
han pludselig ikke var der? 

Bygningsdriften lider under manglende udvikling og ledelse (intet facility managementsystem, for ringe 
indsigt/interesse i forretningen, gamle normer og lønmodtagerindstilling til arbejdet). Der bliver taget for 
lidt ansvar i byggesager. Interne kompetencer udnyttes ikke og alt for meget overlades til arkitekt. 

Bygningsvedligehold er meget mangelfuld, bygninger forfalder og ting bliver ikke udskiftet samt rengørings 
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standarden er dårlig 

Bygst er kun et fordyrende led der på ingen måde føler ansvar for bygningsmassen eller universitetets 
økonomi 

Da jeg har tværgående arbejde med it-infrastruktur er det et helvede at finde vej i bygningsdrift. Det er 
ligesom at komme til mange forskellige små virksomheder, der alle har deres egne regler, kutymer, 
adgangskort, åbningstider.... Desuden er ansvaret for strøm, køl og adgangsforhold overdraget til Plan (og 
Økonomi) uden, at der er afsat tilstrækkelige midler til at vedligeholde og udbygge de relevante anlæg. Der 
er ikke overvågning, vedligeholdelse og kontrol i nødvendigt omfang. Der mangler en forståelse for, at det 
er et stort problem og en stor opgave at have ansvar for de fælles it-systemer med manglende opbakning af 
Bygningsdrift og andre der bestemmer over hovedområdernes bygninger. Mange tænker stadig mest på 
deres eget hovedområde og de har så meget magt, at de bremser for udviklingen af de fælles it-systemer. 

Da vores institut står over for at skulle flytte til en ny bygning for at få samlet de forskellige lokaliteter, er 
det specielt frustrerende for de medarbejdere, der skal flytte, at det endnu ikke er besluttet, hvor og 
hvornår det bliver. Ligeledes betyder det, at en del medarbejdere skal rømme deres laboratorier i 
forbindelse med renoveringen af disse. Men da det er meningen, at instituttet skal flytte til nye lokaler 
(inden for en overskuelig fremtid?), får disse medarbejdere ikke megen glæde (kun irritation og forhalelse 
af deres projekter) af dette. Det burde være tilrettelagt således, at lokalerne først blev renoveret, når vore 
medarbejdere alligevel skal flytte til en ny bygning, så de kun skal flytte een gang. 

Der er ikke ordentlig sammenhæng med den måde driften kører på, for stive faggrænser og mulighed for 
fleksibilitet i medarbejderstaben. Det kører meget stift.  

Der er MEGET lidt lydhørhed når man rykker for et projekt, eller idet hele taget ønsker et nyt projekt 
igangsat (OGSÅ små opgaver) 

Der er pt. renovering i gang herude. Jeg er ikke direkte involveret i processen, men har været med på 
sidelinjen, og har ikke andet en kritik overfor den måde det er sket på. Det har krævet min. 3-4 
indsendelser af de samme tegninger med rettelser på for at tingene blev som ønsket - og i oplægget blev 
der sagt, at brugerne fik stor indflydelse... 

Der er store samarbejdsvanskeligheder med bygningsforvaltningen, hvilket gør selv den helt almindelige 
drift meget tung. De lokale medarbejdere gør deres bedste, det er ledelsen der er tung. 

Der kunne med fordel ansættes interne håndværkere og eks. Træværksted 

Der tillægges stor vægt på fornuftig økonomisk tankegang, men ofte støder jeg på holdningen at et projekt 
udelukkende ser på engangsudgifter (uanfægtet om det er afskrevet over en årrække) - og ikke på TCO, da 
det ofte berører flere pengekasser (back office og fakultet/institut). 

Det er dumt at uddannede medarbejder er tvunget til at skal ringe efter hjælp udefra for ting de selv kunne 
fixe. 

Det er min klare opfattelse at AU generelt i styring af projekter, hvad enten der er tale om byggeprojekter 
eller andre projekter, mangler en styring af processerne omkring hele projektet. Som et eksempel på et 
byggeprojekt der mangler styring, er renoveringen af Tandlægehøjskolen. Denne har trukket ud i mange, 
mange år med store økonomiske konsekvenser såvel som gener for medarbejdere og studerende i 
bygningerne. Samtidig kan jeg ikke forstå, at byggeprojekter skal styres af eksterne rådgivere, når der 
tilsyneladende er ansat velkvalificeret personale såvel decentralt som centralt som kan håndtere såvel 
licitationer/udbud, byggestyring samt økonomistyring. 
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Det er ofte svært at få kontakt til Bygningsdriften, når man skal have lavet noget. 

Det er vanskeligt, for brugere af AU faciliteter, at få indflydelse på byggeprojekter, de bliver hovedsagelig 
styret af arkitekter og rådgivende ingeniører. Et byggeprojekt burde have en bruger repræsentant tilknyttet 
gennem hele projekterings- og byggefasen. 

Det ville gøre ombyg/nybyg/drift mere rentabelt hvis de folk der rent faktisk har med tingene at gøre til 
daglig blev HØRT. Og inddraget i beslutningerne 

Driftsmidlerne skal tilbage til Driftsområderne og ikke fordeles af Teknisk Forvaltning, det samme gælder 
kontakten til BYGST. Den tidligere Vicedirektør og Teknisk Chef, brugte næsten 50. mil på at etablere 
forbrugsmålere i alle bygninger, mange af disse midler kunne være sparet ved med en enkelt 
programmering, at bruge tilgængelig data fra de eksisterende målere, de penge kunne vi have brugt til 
bedre formål og mindre nedskæringer i Bygningsdriften 

Dårlig koordinering af indsatser. Fx havde vi brug for plads, som med tiden blev til et tildelt lokale i anden 
tilstødende bygning. Efter indflytning skulle alt ud pga. istandsættelser. Vores mødelokale (tidl. øvelseslab) 
blev flyttet og nu er igen renoveret til et sprintnyt lab....hvorfor fjernede man så for år tilbage alle spor af 
lab facilitet. Nuværende mødelokale kan ikke anvendes fuld ud, da der er tildelt kontorer til VIP'ere fra 
anden bygning, som ikke kan arbejde, hvis der holdes møde ved siden af pga. lydgener. Hvor er 
masterplanen indtil nybyggeri og indflytning er en realitet? 

En stat i staten, der ikke lytter og har en for lang procesbehandling. 

Fadæse omkring anlæg af parkeringsplads med hæve/sænkepullerter. (Høegh Guldbergs gade 4 - 6). 
Anlægget er stadig ikke taget i brug efter 1 år og utallige opgravninger og ændringer. Spærrebommene og 
hæve/sænkepullerten har afstedkommet mindst 15 påkørsler (blot det antal jeg har kendskab til) . 
Ingeniører og arkitekter har ikke kunnet løse opgaven, og jeg er bekymret for om AU hænger på den 
formodentlig enorme regning dette P-anlæg har afstedkommet. Der har været en hoben forskellige 
faggrupper på opgaven siden april sidste år. 

Grov misvedligeholdelse 

Gøre sig klar hvad et rum skal bruges til inden det bygges eller renoveres, dog er mange af de dårlige 
funktionaliteter lavet af arkitekter der burde styres efter faste AU retningslinjer og ikke arkitektens lyst til at 
lave noget der er så specielt at det ikke kan bruges til det som var hensigten. 

Har fremhævet Bygningsdrift da information om hvilke byggeprojekter og renovationer der er i gang og er 
kommende går meget langsom, disse informationer er vitalt for mit arbejde, ydermere er deres 
adgangssystemer noget af "practical joke" da enten man aldrig kan få adgang til det man skal have adgang 
til eller af en eller anden grund viser sig at den adgang man havde er blevet ændret eller helt slettet. De 
synes at være mere eller mindre uvillige til at hjælpe selv når man har sin leder til at sende mails om hvilke 
adgange man har brug for. 

Hos os står den bedste stald lukket, da vi lejer os ind i dem. Det vil sige at vi bruger gamle, ikke særlig 
funktionelle stalde, da de er billigere i leje. Og den nye gode stald står lukket. Ligeledes står der mange 
tomme bygninger, mens nye bliver opført. 

Det er ikke altid så let at få kontakt til driftschefen. De to driftsfolk tilknyttet vores bygning er OK. Men der 
mangler lidt kommunikation - f.eks. hvis vandet lukkes fordi der skal skiftes rør eller hvis brandalarmen 
afprøves. Da der blevet ombygget i kælderetager til nye fredagsbarer/studiemiljø kunne det være fint med 
en planche, hvor der stod lidt om, hvad det var der var gang i. Også så man som medarbejder var klar over, 
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hvor længe der skulle bores og bankes og støves. Der er meget goldt - der mangler borde og bænke, som de 
studerende kan sidde ved i godt vejr. Til gengæld er man meget large med at give de studerende 
muligheder for at udfolde fredagsbarer, hvor det kan være vanskeligt at styre så mange på et sted. 
Indeklimaet er dårligt. Nu er det medarbejdergruppe 2, hvor der er medarbejdere, der bliver dårlige af at 
komme i bygningen. 

Inden for dette område kunne man med fordel have sat en eller to ekstra medarbejdere ind. Det er ikke 
altid lige hensigtsmæssigt, at der kun sidder én mand, som skal styre så stort et foretagende som AU. Dertil 
er hans tid for knap - og opgaverne for store og mangeartede. 

Jeg har ikke grundlag for at udtale mig om de interne prioriteringer, men kan bare se, at der mangler 
ressourcer på området til at sørge for tilfredsstillende bygnings- og rengøringsstandard.  

Jeg oplever at rengøringen er meget mangelfuld og overfladisk på AU. Vi går godt nok vaske gulv, men 
rengøringspersonalet kommer på ingen måde helt ud i hjørnerne. Vi oplever også at pletter på skriveborde 
og mødeborde kan være der i meget lang tid. 

Jeg oplever ofte problematikken med, at vi som "bygnings-beboer" ikke har nogen "magt" over for 
bygningsservice, hvis der er noget vi ikke er tilfredse med i bygningen. Jeg føler ikke, at de (ledelsen) ser os 
som kunder, som de skal yde en service over for. Der er en udpræget "take-it or leave-it" tilgang til 
samarbejdet. 

Jvf. tidligere svar. (foregående) 

Kan godt være "langsomme" om at komme ud når der er brug for dem og ofte skal man ringe flere gange 

Konsolidering og modernisering af alarm-og adgangskontrolsystemer. Helhedstænkning ifm. 
byggeprojekter, evt. formelle forskrifter for orientering og inddragelse af adm. områder (især IT) 

Ledelse af bygge opgaver, er ikke fulgt med tiden. Der er brug for nytænkning. 

Lokale anvendelsen er mystisk. Der undervises i lokaler der er lavet til administration. Der er lavet 
kontorer/administration i lokaler, der er lavet til undervisning. Giver dårlig udnyttelse og 
arbejdsbetingelser. 

Mange steder i udenfor 8000 Aarhus er bygningerne slidt op. Hul i tagene og utætte vinduer 

Medarbejderne gør det rigtig fint, så det er ikke en anke mod afdelingen. Det er alene et spørgsmål om at 
standarderne for rengøring og udvendig vedligeholdelse er sat højt og den kan sænkes med betragtelige 
besparelser til følge, men det kræver at dekanerne vil gå med til det. 

Min opfattelse er, at der er for mange kokke i køkkenet i den centrale bygningsdrift. I den lokale 
bygningsdrift mangler der en forståelse for supportbegrebet, og der er dårligt eller ingen samarbejde med 
de lokale enheder i nærheden. Kommunikation er især et problem, som der med fordel kunne gøres noget 
ved for at forbedre det daglige samarbejde. Som f.eks. at informere, når man planlægger bygningsarbejde, 
slukker for vandet, afprøver brandalarm mv. Der skal i princippet kun lidt til at ændre det, men det kræver, 
at medarbejderne forstår, at de skal yde support til beboerne i bygningerne og ikke kun servicere faciliteter. 

Min oplevelse af området er, at medarbejderne i høj grad alene er bindeled mellem organisationen og 
eksternt købte konsulenter. Jeg oplever ikke en AU-ånd, hvor man har lyst til at sikre AU den bedste 
kvalitet, samtidig med at budgetterne holdes. Helt fra den øverste ledelse til store dele af 
medarbejderstaben, er der ikke fokus på, at man skal være faglig dygtig internt, før man kan sikre kvalitet 
fra eksterne rådgivere. Jeg oplever videre et usædvanligt lille fokus på besparelser og effektiviseringer ved 
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nye arbejdsgange. 

Nobelparken: efter et par år, skulle alle vandrør skiftes. Har AU betalt? Efter 10 år, skulle alle ydermure 
omfuges! I den forbindelse, blev der installeret stilladser, også der hvor der ingen fuge er... Og rengøring er 
utilstrækkeligt. Jeg har ikke noget imod, at tørre mit skrivebord af, men ugegamle blodpletter på toiletbræt 
er mig lige en tand for klam 

Når arbejdsmiljøudvalg finder, at der er ting, der bør ændres af sikkerhedsmæssige årsager, så tager det 
nogle gange år at få det lavet. Det kan da ikke være rigtigt? Hvorfor tager vi ikke sikkerhed alvorligt? I det 
mindste nogle holdbare svar fra bygningsdrift, hvorfor tingene ikke bliver lavet? Ligeledes når der bygges 
nyt. Husk nu at få brugerne med i hele processen, ikke bare bede om deres ønsker. Det er alt for kostbart at 
ændre bagefter. 

Området er generelt kendt for at kunne optimeres, så jeg har ikke egne erfaringer med AU. 

Området er som en øde ø lukket og indad skuende ingen ved hvad der forgår, jeg savner en rød tråd i 
beslutninger, savner åbenhed i sager der omhandler økonomi og ombygning af bl.a. lab jeg ved aldrig lige 
hvorfor et ja blev til et nej og hvorfor man ikke kan få ordentlig besked, og hvorfor e-mails aldrig bliver 
besvaret, jeg får det indtryk at jeg til for dem og ikke omvendt 

Området ser ud til at have besparelses- og effektiviseringspotentiale. AU ville have stor værdi af en samlet 
og fælles Facility management funktion med fx rengøring, bygningsdrift, post (herunder e-boks og e-mail til 
au.dk), reception, m.m. 

Opgaverne løses for langsomt 

Postomdeling kunne være hyppigere og der er ofte problemer med låste døre, defekte elpærer, ingen 
varme etc. Det giver især i eksamensperioderne store forsinkelser. 

Processen omkring instituttets flytning til Århus er trukket ud, og der er stadig ikke vished om placeringen 
og tidspunktet. Det er for medarbejderne svært at finde ud af, hvad der overordnet på Universitet arbejdes 
på i denne sag. 

Se kommentar på "Intern kommunikation" 

Se tidligere svar 

Skandaløs håndtering af opbygning og drift. af serverrum, hvilket har kostet AUIT mange problemer. Der er 
brugt tusindvis af unødvendige timer hos AUIT 

Vi har fået en meget kort tidsfrist  til at tage stilling til nyt byggeri, pga. Unilab-midlerne skal bruges senest 
2016. Det kan betyde at der er for lidt tid til at tænke over hvordan det skal indrettes, og dermed kan der 
opstå fejl.  

Tænk at det kan sejle sådan og tage så lang tid..... 

Udgifterne (husleje, bygningsdrift. osv.) til bygningsområdet er kraftigt stigende. Man bør undersøge 
effektiviserings muligheder. 

Uklare afgrænsninger over IT. Nødvendige tiltag hvor de 2 afdelinger har fælles grænseflader, dør i vuggen 
pga. diskussioner om økonomi. 

Utilfredsstillende at det er vanskeligt at få tyverisikring, når der gentagne gange er indbrud og man selv skal 
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betale erstatningsudstyr 

Ved ny byg og renovering opleves det tit(altid) at der mangler ting i bygningen kabling er mangel fuld eller 
nogle bestemte ting mangler helt. eks. elevator, stik til alarm linje i tekniker rum til elevator. 

Vedligeholdelsen af lokalerne på instituttet går meget trægt. Der er alt for meget, der ikke kan lade sig 
gøre. Og vi prioriteres tilsyneladende ned på instituttet. Der kan ikke repareres huller og males - men det 
kan tilsyneladende lade sig gøre i de fællesadministrative lokaler. Køkkenforholdene er elendige. Vi er 40 
mennesker om et køkken lidt større end et tekøkken, og frokostbordet er placeret i gangarealer. Der er ikke 
forståelse for dette og heller ikke for rengøringsstandarden. Det virker som diktat mere end service. 
Desuden træffes der beslutninger med betydning for instituttet uden at instituttet informeres. 

Vedr. Bygningsdrift og vedligeholdelse: Ingen bemærkninger Vedr. byggeprojekter: Kort erfaring med 
området, men der opleves en lidt usynlig, ustruktureret og mindre markant ledelse af dette. 

Studerende 
[Auditorium nævnt ved navn] har været faldefærdig siden jeg startede på AU for 7 år siden.  
Da planer for en ny bygning ud mod Nørrebrogade blev sendt i udbud, var der ingen, som havde tænkt på 
at undersøge hvad den nye letbane ville få af indflydelse. Derfor måtte planen laves om. 

[Sted nævnt ved navn] - inddragelse af det sociale liv og bl.a. planlægning af fællesdrift er ikke opgivet i tide 
hvilket medføre pressede situationer for studenterorganisationer 

[Sted nævnt ved navn] burde være lukket for lang tid siden. Det er ikke muligt at få et ordentligt studiemiljø 
i gang, da gangene ikke kan bruges ordentligt pga. brandfare og underviserne er ALT for langt væk. Det 
forstået på den måde, at de enten er ansat på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn], er låst inde bag en 
dør på første sal, eller har undervisning et eller andet sted i [sted nævnt ved navn]. 

[Sted nævnt ved navn] er et frygteligt sted. Det er grimt og fyldt med træk fra vinduer og huller i væggene 

[sted nævnt ved navn]: Ikke designet til dataloger, arkitekten har for meget magt. 

[Studie nævnt ved navn] er bygget op omkring rigtig meget gruppearbejde hvor vi sidder med vores 
computere, men der er alt for få gruppearbejdspladser og disse mangler også strømstik. Generelt mangler 
der også strømstik i undervisningslokalerne. 

Alt for mange fejl med AV i lokaler og auditorier. fejl som ikke bliver rettet ved fejlmelding. nogle fejl er 
over 5 mdr. gamle 

Arbejdsmiljøet i nogle klasselokaler er runder al kritik. 

Auditorierne ved [sted nævnt ved navn] er frygtelige og gør at de studerende i nogen grad ikke møder op 
hvis de skal have forelæsninger der. 
 
Der er ikke tilnærmelsesvis nok lokaler til gruppearbejde hvor der er stille. I de store rum i [bygning] er der 
alt for meget larm, folk der går igennem osv.  
Der er brug for mange  grupperum der er lukkede og kan have 6 studerende med et whiteboard. 

Bedre faciliteter på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] 
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Bedre mulighed for at grupper kan sidde sammen og arbejde på [hovedområde nævnt ved navn] 

Byggeprojekter - herunder tænker jeg også på flytninger af instituttet - virker ekstremt ugennemtænkt og 
igen enormt ressourcekrævende. Herudover skaber de mange flytninger forvirring for fx de studerende 
som ikke længere ved præcis hvor de skal henvende sig i forhold til forskellige spørgsmål m.v.  
Selv har jeg oplevet at min tidligere arbejdsplads blev flyttet tre gange i løbet af processen - andre 
administrative afdelinger flyttede endnu mere på få år. 

Bygningerne/ lokalerne skal vedligeholdes ordentligt 

Da vi Flyttede op på [sted nævnt ved navn], kom det som er chok at der i auditorierne skulle bruge 
strømstik til de studerendes computer, come on!!  
Antallet at studerende burde nogenlunde passe til faciliteterne, det kan ikke nytte noget at der bliver taget 
så mange studerende ind at alle gruppearbejdsrum bliver inddraget til undervisningslokaler. 

De få gange man vælger at sætte noget i stand på universitetet, er det uden omtanke overfor undervisning, 
eksamensperioder osv. Desuden er det helt åndssvage ting der istandsættes, slet ikke det de studerende 
har behov for. 

De gamle bygninger på [sted nævnt ved navn] kunne godt trænge til en kærlig hånd. 

De lokaler vi har fået virker meget uden for AU's interesse. Det ene undervisningslokale der er, er i godt 
stand og har det vi skal bruge, men grupperummene i resten af bygningen, samt toiletterne, er ikke op til 
standart. De er ikke gjort i stand efter den virksomhed? som var der før os, og vi har derfor bare 'overtaget' 
deres grimme tæpper (hvilke giver dårlig indeklima og hovedpine), mangelfulde borde og stole, et wc der 
ikke virker og værst af alt, så er der kun et brugbart stikkontakt i hvert grupperum. For et studie med meget 
meget meget gruppearbejde, så er det bare ikke optimalt. Der er generelt også bare alt for få rum, til at alle 
grupper kan få et.  
Hvis det har interesse, så snakker jeg her om [sted nævnt ved navn]. 

Den nybyggede S-bygning på Fuglesangs Allé er fantastisk, men de såkaldte multirum er efterhånden en 
farce. Man kan næsten ikke få lov til at lave studiemiljøfremmende aktiviteter såsom en Student Life Fair, 
hvor de studerende kan møde andre foreninger og potentielle kommende arbejdsgivere, da "rummet ikke 
egner sig til sådanne projekter". Fester i multirummene er helt ude af billedet - lige på nær fakultetets egen 
julefrokost. Nogle gange føles det som om, at universitetsledelsen glemmer, at de har deres job pga. de 
studerende. Jeg mener, at der skal være mange flere studiemiljøfremmende aktiviteter på campus. 

Den nye [bygning] er under kritik og der er gået lang tid inden de studerende kan bruge den. Der er 
manglende information for gæster på området og de kan ikke finde rundt. Noget så simpelt som en 
plantegning ved indgangene kunne afhjælpe dette. 

Der bliver brugt for mange penge/ressourcer på renovering. Jeg har læst [studie nævnt ved navn] i fem år, 
og der har været ombygning et sted på [institut nævnt ved navn] i al tiden. (Lidt træls, da der derfor altid er 
lokale mangel). 

der bliver bygget om hele tiden, også steder, hvor det ikke trænger. 
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Der bliver lavet for meget dårligt arbejde/kortsigtet arbejde, som blot medfører en udgift senere hen i 
stedet for at gøre det ordentligt i første omgang. 
 
Generel dårlig bygningsvedligeholdelse på campus og for lidt grundig rengøring. 

der bygges pt. på [sted nævnt ved navn], men ingen ved præcis hvad det er der foregår?  
generelt kunne [sted nævnt ved navn] godt trænge til en kærlig hånd. grupperummene fungere ikke 
optimalt, der er i klasselokalerne sjældent plads til os alle sammen, der er altid nogen der ikke får en plads 
ved et bord og der er ikke stik kontakter nok. 

Der er alvorlige problemer med at døre fx ikke låser når de skal. Derudover er der for lidt information om 
hvad der er for nogle alarmer der går og hvordan, og hvorfor man ikke må åbne dørene ud til de grønne 
dejlige steder i [sted nævnt ved navn]. Og hvorfor i alverden kan betjentene ikke tjekke hvilket studiekort 
der har åbnet hvilken dør? Det er uklart hvordan bygningsadministrationen er blandet sammen med den 
øvrige administrative opbygning (og hvorfor den skal være det). Der mangler også offentligt tilgængelige 
indvendige kort. 

der er en meget ulige bygningsvedligeholdelse mellem de forskellige institutter. 

Der er flere bygninger der trænger til at blive vedligeholdt i højere grad 

Der er rigtig meget renovering på mit studie samt bygninger vi benytter. Det betyder mangel på lokaler til 
eksamensforberedelse og det har nu stået på ALT for længe. Det bør overvejes hvornår, hvor meget på én 
gang og hvor længe renovering står på. 

Der er stor forskel på niveauet af AU's bygninger og derved faciliteterne. F.eks. har [to institutter nævnt ved 
navn] slet ikke lige så lækre og gode lokaler/borde/stole/stikkontakter som f.eks. [sted nævnt ved navn]. 

Der har blandt de studerende været en del kritik af visse bygge projekter i forbindelse med fup. 

Der har været sparsom med information vedr. flytningen til [sted nævnt ved navn]. Reelt har vi ingen ide 
om, hvordan det kommer til at fungere næste semester. 

Der mangler annoncering af vedligeholdelse, ombygning osv. i bedre tid. Også til undervisere. Vi har i dette 
semester oplevet at måtte opgive en undervisningstime, fordi der blev boret/banket lige ved siden af, og 
det var umuligt at gennemføre undervisningen. Underviseren og de studerende var ikke blevet orienteret, 
så der var mulighed på forhånd for at omlægge timen. 

Der mangler bedre information til studerende om, hvor længe områder af AU er lukket pga. 
byggeprojekter. Når ens primære arbejdsplads er lukket, og der ikke angives alternativer. 

Der mangler klar stikkontakter på [sted nævnt ved navn]. Der er alt for få i forhold til at det lige er blevet 
renoveret. 

der mangler stik til pc i rigtig mange lokaler, der er ikke nok stole/borde til alle. 

der tages ikke nok hensyn til undervisningens kvalitet denne er det seneste år faldet meget pga. byggeristøj 
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Det er efter min mening under alt kritik at øvre- og nedre multirum i S-bygningen skal bruges til skriftlige 
eksaminer. Rummene er så åbne, at man ikke kan sikre sig at de studerende ikke kan kommunikere med 
andre, da kantinen samt højere dæk ikke er lukkede - ergo bliver andre studerende og ansatte nødt til at 
bruge rummene som gennemgangslokaler. 

Det er ingen form for kontrol over for radiatorer og lys på [institut nævnt ved navn]; man kan se tænd lys 
om natten og, når man kommer ind i et tomt klasselokale, så er det tænd for varmen, selv om dette ikke er 
vinter længere. Skolen betaler også for skiftende malerisamlinger, men samtidigt er forhold i laboratorierne 
meget dårlige; materialet er gammelt eller findes slet ikke! Desuden er sikkerheden et også et område, der 
trænger til eftersyn. Det bliver stjålet cykler og computere alt for ofte, men forhold ændrer sig ikke selv om 
administrationen har kendskab om problemet. 

Det er jo totalt håbløst at bygge noget så stort og flot som [sted nævnt ved navn], med kun grupperum til 
afgangs studerende, samt jeg gruer for, for få parkeringspladser 

Det er muligvis indretning, der sigtes efter i svaret. En indretningsarkitekt blev for lidt over et års tid siden 
hyret, der hverken havde øje for komfort eller stil, og som skulle bestemme over fredagsbaren. Vi er voksne 
mennesker med egne ideer - i stedet for at spilde penge på en 'professionel', hvad så med at lægge sådan 
et spørgsmål ud til de studerende. Der er en del kreative hoveder iblandt os, jeg er sikker på, vi kunne have 
gjort det billigere og mere effektivt. 

Det er uhensigtsmæssigt at der i en længere periode har været meget larmende renoveringsarbejde på 
[institut nævnt ved navn], der har været sammenfaldende med undervisningen. 

Det sker hyppigt at der ikke er servietter og toiletpapir på toiletterne - især henover weekenden i måneden 
op til eksamen, hvor alle de studerende er på universitetet, men rengøringen holder fri. 

Det tog over 2 måneder at få gardiner sat op i et lokale, hvor der var direkte sollys, og de studerende skulle 
bruge computere, på trods af, at bygningsdriften var informeret. Baseret på emails ved jeg, at 
bygningsdriften var informeret. 

det var en fejl og kan ikke gå tilbage 

Det var meget utilfredsstillende, at renoveringen af [sted nævnt ved navn] var placeret i december måned 
2013. Der er altid mange mennesker i bygningen, men specielt i eksamensmånederne er der et stort pres 
på. Renoveringen fandt netop sted i "højsæsonen". Det var svært for os at finde steder at arbejde, og vi 
endte med at sidde på gangene med vindueskarmen som vores "bord".  
Jeg mener, der burde have været en større planlægning omkring tidspunkt (evt. sommerferie eller tidligere 
på semestret), samt at vi studerende skulle have været informeret bedre. Der blev annonceret en 
renovering, men ingen endelig dato førend dagen inden, hvor vores fællesarealer var spærret af. 

Det virker til at være meget besværligt at få godkendt byggeprojekter, da alt skal leve op til og tilpasses den 
arkitektoniske facade som AU campus har som image.  Jeg oplever, at det besværliggør (tæt på umuliggør) 
institutterne opgave over for de studerende og samfundet. Institutterne (og AU som universitetsinstitution) 
skal kunne leve op til tidens krav. Dette er ikke muligt, hvis ikke de kan få byggetilladelser til de 
ombygninger, der er nødvendige for at skabe miljø og muligheder på institutterne for udvikling af 



 307 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

samarbejde med forskere fra andre lande, samt skabe de rammer, som er nødvendige for, at de studerende 
kan få mulighed for at få adgang til de faciliteter, som det kræves for at de kan lære deres fag på et 
tilfredsstillende niveau.  
Jeg har ikke oplevet at vedligeholdelsen fejlede noget. 

Elendige auditorier, mangler benplads, computerplads, stikkontakter, dårlig sidestilling for ryggen 

En del af bygningerne på AU er fredet, hvilket gør det svært at skifte evt. punkterede vinduer, det er ikke 
særlig smart i vintermdr'erne. 

En del af lokalerne på mit institut lider under manglende udluftning 

Er det virkelig nødvendigt at renovere halvdelen af [institut nævnt ved navn] mens personale fyres til højre 
og venstre? Kan det virkelig passe at rammerne omkring undervisningen er vigtigere end de enkeltpersoner 
som står for selve undervisningen? Et tarveligt signal at sende! 

Et konkret punkt: Der mangler normale stik i gruppeområderne på [sted nævnt ved navn]. Som det er nu, er 
der næsten kun EDB-stik, hvilket kun et fåtal af computeropladere har mulighed for at bruge. 
 
Ps. at jeg skriver det her er måske et meget godt eksempel på at de studerende ikke aner hvor man skal gå 
hen med den slags klager/forbedringsforslag. 

Flere studiemiljøer på [sted nævnt ved navn]  
Flere studiepladser til læsning, forberedelse og eksaminer 

Flytteprocessen var ikke sjov ... 

Fortæl os studerende om de planer der er. 
Både på mail og som et opslag på gangen i det relevante institut. 

Generel opdatering af bygninger og inventar er nødvendig 

Generelt for dårligt, at der planlægges projekter, som går LANGT over budget, bliver forsinket, ikke bliver 
som planlagt, og - ikke mindst -går ud over folk, som rent faktisk passer deres arbejde, og har gjort i mage 
år. 

grupperum + undervisnings lokaler i [sted nævnt ved navn] hvor der kan gå måneder uden at stikkene i 
væggen fungerer men når man har projektorer og stik over alt i alle lokaler og der så ikke er strøm i disse er 
det ikke godt nok 

Har mange gange haft problemer med mit bygnings adgangskort ikke virkede. 1 af gangene var jeg blevet 
slettet i systemet, en anden gang var jeg blev oprettet forkert, og 3 gang var jeg ikke blev genoprettet igen 
selv om jeg tog direkte på kandidaten efter bacheloren.  
 
Forresten ret dumt system med at man skal søge om genoprettelse og nyt kort, fordi at man ændre status 
fra bachelor til kandidat (det er jo de samme bygninger og uddannelse). 
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har siddet til forelæsning, mens der blev boret og arbejdet i kælderen under os. toiletterne i vinterperioden 
lugtede ganske forfærdeligt. 

Havde sidste år forelæsninger i [bygning], hvor der på et tidspunkt ikke blev gjort rent. Under al kritik at der 
foregår forelæsninger i beskidte lokaler fyldt med affald!!! ikke engang toiletterne blev fyldt op eller 
rengjort. Under al kritik!!!!!!! 

Her handler det egentlig bare om, at man rokerer rundt, flytter borde til andre lokaler, piller strømstik ned 
osv. 
-Man glemmer dog at sætte nye strømstik op, og den begrundelse jeg har fået er, at der nu ikke er flere 
penge. 
 
Konkret [studie nævnt ved navn] var der et opslag om, at rokeringen var et ønske fra de studerende.  
(Det går jeg ud fra er rigtigt, omend jeg ikke har set dokumentation... -at jeg i øvrigt finder det nødvendigt 
at se dokumentation på ledelsens opslag, afslører vel egentlig min mistillid til ledelsen generelt, men det 
hører vel et andet punkt til). 
Det er dog simpelthen ubehøvlet at flytte rundt på noget fungerende uden at sikre, at forholdene er 
velfungerende efter flytningen. 

Her tænker jeg meget på både [institut nævnt ved navn] nybyggede bygninger. Det virker som om 
dimensioneringen er helt forkert. Antallet af elever og kapacitet virker ikke til at gå hånd i hånd.  
Især bliver lokaler til bachelor projekter et stort problem efter sommerpausen!!!!  
Der er ingen undervisere eller faglige studievejledere eller lignende som vil/kan svare på problemstillingen. 

Husk at tænke på læseplades, der er at for få. 

Hvorfor skal man have et grupperum, hvor regnen kommer ind OVENOVER vinduet, og drypper end på 
bordet? Hvorfor bliver utætte vinduer ikke skiftet? Hvorfor er ventilationen i nogle lokaler ikke funktionel? 
Hvorfor er nogle toiletter så nedslidte at de ikke kan rengøres, og skaber store lugtgener over flere etager? 
Hvorfor er der stadig så massive problemer med tyveri? 

I [institut nævnt ved navn], hvor jeg bruger det meste af min studietid, mangler helt klart en bedre 
planlægning af rengøring eller måske en anden rengøringsfirma. De lokaler som jeg benytter mig er støvet 
og beskidte. Nogle toiletter mangler toiletpapir og inventar er i dårlig stand. Grupperummer i er endnu 
værre. Jeg tror ikke at der er nogen som inspiceret hvad det bliver gjort og så gør det ikke noget at de 
springer noget over... Det er forståelig at vedligeholdelse af inventar er ikke prioritet når [institut nævnt 
ved navn] skal flytte til [sted nævnt ved navn] om få måneder men rengøringen er essentiel. 

I flere af de nye bygninger, især [sted nævnt ved navn], er der problemer med adgang til strøm. Der er 
relativt få strømstik og de er kun tilgængelige i visse ender af lokalerne. 

I forbindelse med den store flytning til [sted nævnt ved navn] blev der lovet adskillige forbedrende tiltag i 
forhold til lokaler til studiemiljøer. Det er gået totalt i stå, hvorfor fx studenterforeninger som fredagsbarer 
selv har været nødsaget til at skabe rum for læring, gruppearbejde og andre aktiviteter, der skaber et godt 
studiemiljø - selv samme fredagsbarer, som gang på gang er truet på deres eksistens fra [hovedområde 
nævnt ved navn]-administrationen. 
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I lader os ikke komme med input til noget som helst, og når vi giver input, får vi at vide, at der ikke er råd. 
Det er frustrerende, for [sted nævnt ved navn] fungerer jo overhovedet ikke, især ikke udendørs. Hvem har 
så meget beton med så få bænke kombineret med adskillige tusinde studerende?? 

I lokale [lokale nævnt] har der i over et år været et ur der trængte til batteriskift. Jeg har personligt nævnt 
det overfor 2 professorer og 1 pedel. Den ene professor sagde direkte at det var ikke hendes problem, den 
anden at ja, det var de irriterende - men han tog ikke ansvar og sagde det videre til en kollega.  
 
Der kunne de lære noget af personalet på biblioteket, der i langt højere grad tager ansvar - der gjorde jeg 
dem opmærksom på at flere pærer var sprunget på toilettet - og en time efter var de skiftet. 

Ifølge teknisk forvaltning og Grønt AU kunne man med fordel bl.a. isolere bygningerne bedre for at spare på 
energien. 

Igen er informationen til de studerende ikke synderligt god. I vinteren 2013-2014 var der ombygning i [sted 
nævnt ved navn], som ikke var varslet særlig tydeligt. Det er sandt, at der på informationsskærmene havde 
stået, at der ville være en ombygning af biblioteket og pausearealet på 3. sal. Men det havde ikke været 
vist, at også læsesalen på 1. sal skulle ombygges, og at der derfor ville være ekstra pres på læsesalen i 
kælderen. Desuden var valget af tidspunkt til denne ombygning ikke velvalgt! Det var midt i en 
eksamensperiode, og dermed ikke hensigtsmæssig. Efter ombygningen af læsesalen på 1. sal er denne dog 
blevet forbedret rigtig meget! 

Jeg er med i foreningen [forening nævnt ved navn] og vi vil gerne leje [sted nævnt ved navn] for at lave den 
om til en cafe, hvor overskuddet går til studerendes forskellige projekter. Det som afholder os fra at starte 
er administrationen på området. Det tager lang tid at kommunikere med dem. 

Jeg forstår ikke, hvorfor der altid skal bores og gøres ved i eksamensperioden. Universitetet holder 
immervæk nogle lange ferier, hvor sådan noget måske kunne ordnes - ellers er der også rimelig mange 
uger, der ikke indgår i eksamensperioden, hvor man kunne gøre det. Så forstår jeg heller ikke, hvorfor vi har 
en betjentstue [sted nævnt ved navn], der har rimelig mange arbejdsopgaver, men alligevel kun har 
træffetid i én lille bitte time hver dag. 

Jeg har også i studiemiljøundersøgelsen understreget, hvor håbløst hele den såkaldte zoneopdeling af [sted 
nævnt ved navn] er. Det minder i langt højere grad om et åbent kontormiljø i en mellemstor privat 
virksomhed (hvilket jeg selvfølgelig ikke kan udelukke har været meningen fra start) end en af landets 
største uddannelsesinstitutioner. 

Jeg har oplevet at den største forelæsningssal i [bygning] - skulle sættes i stand midt i studieåret. Jeg vil 
forslå at større byggeprojekter tilrettelægges i ferieperioder og udenfor semesterplanen, ex. august og 
januar. 

Jeg læser til [uddannelse nævnt ved navn]. Og det er pinligt at vi skal sidde i lokaler med så åbenlyst dårligt 
indeklima. 
Derudover burde der være en langt større kontrol af antallet af elever i klasserne.  
Vi burde have præsenteret en repræsentant for studiemiljø ved studiestart. 
De fysiske rammer har været helt elendige på [sted nævnt ved navn] i den tid jeg har været der. 
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Jeg mener, at beslutningen om at flytte [institut nævnt ved navn] har forringet uddannelsen af [studerende 
på uddannelsen]. Vi har mistet fællesskabet mellem undervisere. TARér og studerende på forskellige 
niveauer og vi har mistet et ordentligt bibliotek og ordentlige læsesal. 
Ideen var kontakt til andre fag, men den er ikke blevet etableret. Vi sidder på den forkerte side af [sted 
nævnt ved navn], hvor vi føler, at vi ikke har hjemme. 
Med den form for planlægning, bliver Aarhus Universitet aldrig nummer 1 

Jeg synes der er en del eksempler på unødvendige opgaver der udføres hvor det ligner at der er en kasse 
der skal bruges op. Eks. har jeg i [sted nævnt ved navn] været vidne til håndværkere der i flere dage eller 
uger byggede små rum med bl.a. dør i fuld størrelse rundt om i forvejen aflåste sikringsskabe. Man skal 
skulle mene pengene kunne bruges mere fornuftigt, eks til opdatering af nogle af universitetets ældre 
bygninger. 

Jeg synes der er for lidt information på området. Der er lige blevet fyret en masse folk på instituttet og 
alligevel er der en kæmpe renovering i gang. Det kan være svært at forstå denne prioritering når man ikke 
bliver informeret om hvorfor disse valg er blevet truffet. Som udenforstående virkede det ikke som om 
bygningerne absolut trængte til at blive renoveret så fra min vinkel burde vi måske have brugt ressourcerne 
på noget af personalet i stedet. 

Jeg synes der skal forbedres wc'er [sted nævnt ved navn] samt gøre alle ældre bygninger mere 
grønne/økonomiske bl.a. få ordentlige vinduer så varmen ikke fosser ud om vinteren 

Jeg synes tingene forfalder med eksplosiv hast om det er dårligt vedligehold eller byggesjusk vil jeg ikke 
vurdere, måske en kombination. 

Jeg syntes renovering af lokaler hovedsageligt bør foregå i juli og august måned. 

Jeg ved godt, at der er ting, der går galt, når man laver et byggeri i størrelsesordenen af s-bygningen. 
Alligevel synes jeg, at der er så mange ting, der ikke har fungeret omkring selve byggeriet, at det er mig 
uforståeligt. Her kan i flæng nævnes antallet og placeringen af stikkontakter i nedre og øvre multirum, 
højden til loftet i parkeringskælderen, opsætningen af læsepladser på 5. sal på en meget inefficient måde 
og jeg kunne blive ved. Dette synes jeg er under al kritik! Ydermere, når sådan en bygning bygges med 
formålet, at "det er de studerendes bygning", så synes jeg det er et meget uheldigt signal, at halvanden 
etage bruges til MBA og administration. Jeg synes også, at det er meget bemærkelsesværdigt, at bygningen 
ikke må bruges til fester og andre arrangementer, der forbedrer studiemiljøet på Campus Fuglesangs Alle, 
og AU generelt. 

Jeg ved ikke lige hvad der sker for, at der er et minimalt antal toiletter på [sted nævnt ved navn]. Det er 
umuligt at komme til (medmindre man går midt i undervisningen), og nu har man valgt at lade nogle af 
toiletterne renovere - sandsynligvis fordi de eksisterende faciliteter stammer fra den kolde krig og ikke 
længere lever op til standarden for sådant udstyr, hvilket jo af ovenstående grund er forståeligt nok. 

jeg ved ikke om det høre under [enhed]’s regi. men de forelæsninger vi har på mit studium som i høj grad 
afholde i auditorier på [sted nævnt ved navn] foregår i lokaler der er dybt forældede uden stikkontakter 
dårlig pladsforhold elendige sæder dårlig akustik intet naturligt lys og intet internet. her tænkes specielt på 
[sted nævnt ved navn]. 
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Konstant ombygning på [institut nævnt ved navn]. Især et problem ved eksamensperioderne. Det LARMER 
altid på [institut nævnt ved navn]. forstyrrelser i undervisningen.  
Burde kunne gøre det hurtigere. 

Lokaler med defekte stik, projektorer o. lign. er ikke blevet repareret i den tid, som jeg efterhånden har 
gået på studiet (5 år). 

Lokalerenovering oveni summer University?!? 

Lokalerne på [sted nævnt ved navn] er lavet til [studerende fra én uddannelse] og ikke til andre studier. 
Bygningen ligger isoleret og ikke op ad andre bygninger, hvilket er smart, fordi [studie nævnt ved navn] 
larmer meget.  

man skal vente flere måneder til at få interne og varme på nogle institutter. hvilket er ubehageligt, da det 
er svært at koncentrere sig i kolde lokaler eller i for varme og det er svært at lave gruppearbejde uden 
internet. 

Man vælger at lave en flot ny bygning men laver den ikke så den udfylder behovet for studie-pladser, 
gruppearbejdspladser, og læsepladser. Derfor sidder alle folk i kantinen og arbejder og man kan derfor ikke 
få en plads når man skal sidde og spise. 

Med bygningsdrift forstår jeg de muligheder der er til stede i de bygninger studerende benytter. I den 
forbindelse er det kritisabelt at flere af vores undervisningslokaler ikke har tilstrækkelige strømstik til 
rådighed. Dette besværliggør undervisningen, specielt hvis man kommer fra en forelæsning, hvor der heller 
ikke har været strøm til rådighed. 

Med det stigende optag af studerende oplever jeg mangel på læsegruppepladser. I efteråret oplevede jeg 
enkelte gange med min læsegruppe,  at vi blev nødt til at lave gruppearbejdet på trapper eller gulvet. For 
det fungerer ikke, at lave det i kantinen, hvor der skal være plads til hyggesnak og "larm". 
Desuden er indeklimaet mange steder helt forfærdeligt. Koncentration falder ved dårlig indeklima og jeg 
synes problemet bliver ignoreret. 
Endvidere er det håbløst at der stadig i 2014 ikke er stikkontakter nok. Så læg da forlængerledninger ud i 
rummene (lås dem fast hvis I er bange for tyveri), så i slipper for at oprette stik. Hvis økonomien er reddet, 
så start da med at sørge for at lys bliver slukket når lokaler forlades.. 

Nogle gange er der lidt for mange rengøringsassistenter, som farer rundt på skolen, men hvor der stadig 
bliver sjusket nogle få steder, men mest ude i hjørner osv., som kan give et negativt billede. 
 
I helhed ellers meget fint! 

Nogle steder halter vedligeholdelsen af de ældre bygninger. 
 
Derudover ville en tunnel/vejbro mellem fysisk/kemisk/matematisk institut og iNano bygningen, 
molekylærbiologisk institut eller æstetisk institut være kærkommen, da rigtigt mange mennesker krydser 
Langelandsgade hver dag, for at kommer til undervisning. 

Nu er der snart nye lokaler, men jeg savner arbejdslokaler. 
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Når man nu har et så forholdsvis nyt campusområde som [sted nævnt ved navn], er det mig en gåde, at de 
åbenbart ikke er bygget så godt i første omgang, at de kan holde. Stilladser og byggelarm er altså ikke et 
optimalt miljø at have undervisning i, eller at sidde og læse i på en læsesal. Ydermere undrer det mig, at det 
ofte er i eksamensperioder, at der skal bores og hamres i, når nu universitet immervæk har en så lang ferie, 
hvori byggestøj ikke ville genere nogen i samme grad. 

Ofte bygges der noget om så vi mister f.eks. studieplads. Først bagefter får vi et spørgeskema på mail om 
vores mening om den nye ombygning. Det ville være bedre at spørge os før ombygningen om vi 
overhovedet vil have den. 

Også før, men særligt efter at AU's udvidelse med f.eks. [institut nævnt ved navn], er der brug for at 
nytænke AU's fysiske rammer. Der er for stor psykisk afstand mellem de studerende, og der er meget få 
samlingssteder. 
Der er brug for "huse" som de studerende kan tage hen til. F.eks. [bygning], med chesterfield lounge til 
debatter og diskussioner studerende og undervisere imellem, kantine, sovepladser, mm. Et sted man 
naturligt tager hen til efter undervisningen eller i en mellemtime for at mødes, lave lektier/opgaver. Disse 
huse skal ligge inden for cykelafstand af hinanden, med et centralt sted mellem dem hvor der kan afholdes 
store tværinstitut arrangementer, debatter o.a. 
Sammenhængskraften, fællesskabet, og følelsen af at være en del af noget større på AU er mere eller 
mindre ikke eksisterende. 
En nytænkning af den fysiske sammensætning af AU, med den gamle del af AU, særligt universitetsparken, i 
centrum er nødvendigt, og har været det i mange år. 

Ombygning etc. bliver hele tiden udskudt mens det er i gang. 

prioritering af pengene der er til rådighed især mhp unødvendige opgraderinger og ombygninger 

prioritering af vedligeholdelse, f.eks. bliver toiletterne på biblioteket brugt rigtig meget og er meget 
centrale, men trænger helt uhyggeligt meget til en kærlig hånd, de er meget nedslidte, der er ikke en gang 
ordentlig lys på alle toiletterne. 
 
Godt med forbedringer på læsesalen, lavet som en lukket sal, men har resulteret i dårlig indeklima. 
 
Læsesalen bagerst på biblioteket som kunne forbedres radikalt med få midler, bare noget på væggene, 
akustikeren kan man ikke holde ud at sidde i 

Projektorer, lokaler til konstruktion af IT-produktudvikling projekter 

På [institut nævnt ved navn] har der siden i min studietid altid været behov for flere gruppelokaler. 

På [sted nævnt ved navn] er der alt for få lokale til gruppearbejde, hvilket ikke kan være rigtigt når studiet 
ligger op til at næsten alt laves i grupper. Desuden er bygningerne generelt ikke rengjort specielt [bygning]. 

På [studie nævnt ved navn] trænger [udstyret til vedligeholdelse] 

På AU mangler der i den grad steder hvor man kan læse og arbejde. Især på [institut nævnt ved navn] er 
der altid fyldt, og der er aldrig læsepladser. Vi har i lang tid efterspurgt flere lokaler, flere stole og borde 
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eller en anden løsning, men der sker ingenting. Det er svært at lave gruppearbejde og regne sine opgaver 
når AU ikke giver plads til det. 

På Campus [campus uden for Aarhus nævnt ved navn] står der en kæmpe bygning tom. Lav specialepladser 
der. 

På dette område er det utroligt vigtigt, at de studerende bliver medinddraget. De studerende er de daglige 
brugere, og hvis ikke de finder bygningerne brugbare til studieformål, er AU's bygninger ikke gode nok. 

Renovering af [institut nævnt ved navn] har de renoveret flotte forholdsvise nye lab i stedet for at 
koncentrere sig om der hvor det virkelig mangler.  
Bygning af [center nævnt ved navn] havde man meget lidt valgfrihed og derfor var der mange ting som blev 
gjort 2 gange. 

Renovering i [sted nævnt ved navn]. 
Ikke optimalt. Dårlig informeret omkring hvornår der skal ombygges, hvilken det betydning det har for de 
studerende som har behov for at benytte studiesal.  
Renovering burde blive udskudt til efter 1. semesters eksamen. 

Renoveringer er i gang rundt om på campus, hvilket er godt, men der er flere bygninger og lokaler der 
trænger til en kærlig hånd. Især vinduerne på [institut nævnt ved navn] er mange steder i dårlig stand. 

S-bygningen på Campus Fuglsangs er et glimrende eksempel på den forkerte prioritering, der finder sted. 
Bygningen er flot og får fine priser, men i praksis er den ikke indrettet til at fungere som studiested. De 
åbne lokaler skaber meget støj og der er for få pladser. På 5. sal har man valgt at kombinere læsesal og 
gruppepladser i en horribel kombination, så der aldrig helt er ro, men man heller ikke helt kan tillade sig at 
tale sammen. Desuden er læse-"båsene" alt for store og man kunne med fordel have lavet 6-7 gange så 
mange - men det ville jo gå ud over arkitekturen(!!) Og det er tydeligvis den der er prioriteret højest, når 
valget mellem godt arbejdsmiljø og flot udseende skulle træffes. 

S-bygningen, som stadig ikke kan finde ud hvornår solen skinner eller ej. Det tog desuden cirka et år før der 
kom gardiner op i kontorerne. Når man så bygger sådan en ellers lækker bygning, så er det altså dumt ikke, 
at lave strøm der hvor de fleste studerende sidder hver evig eneste dag. 

Selve universitetsbygningerne i uni-parken er af lav standard. Kig på Nobel; lækre bygninger med et 
passende antal toiletter, størrelser undervisningslokaler etc. 

Siden vi har flyttet bygninger fra [sted nævnt ved navn] til [sted nævnt ved navn], er vi blevet underlagt en 
ny bygningsdriftsafdeling der er meget mere kontrollerende og svær at danse med. Dette betyder bunker af 
ligegyldig mails frem og tilbage (for bookning af kantinen, skal man have godkendelse fra 3 instanser). Det 
har også betydet en kæmpe ekstra udgift for frivillige der låner lokaler (pludselig skal der betales for en 
blåmand så snart der bliver holdt noget på universitetet) samt ekstra rengøring som vi heller aldrig havde 
stiftet bekendtskab med.  
Der må være en fælles retning or alle bygningsdrift som finder en god balance mellem hvad der nødvendigt 
og hvad der er tilstrækkeligt. 
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Som følge af strukturændringerne blev visse enheder på AU flyttet rundt med begrundelsen, at den dyre 
husleje tilsagde en bedre pladsudnyttelse. Flytningen af [institut nævnt ved navn] fra [sted nævnt ved navn] 
til [sted nævnt ved navn], med de pladsproblemer, der er opstået i [sted nævnt ved navn] og det eklatante 
spild af plads, der er blevet resultatet af Studiecenter [hovedområde nævnt ved navn], virker komplet 
uforståelig, eftersom argumentet for manøvren var "mere for pengene". 

Specialestuderende på [studie nævnt ved navn] mangle kontorer, stole og borde 

Stoppede toiletter er hverdag 

Studiekort system på [sted nævnt ved navn] er helt væk 
Der er nye flotte skabe i hele [bygning] som ikke virker. 

Større lokaler og auditorier med plads til at alle studerende kan sidde ned 

Svamp i nogle af bygningerne 

Til daglig studerer jeg på campus Fuglsangs allé, hvor jeg mener den nye s-bygning er flot, men ofte meget 
upraktisk. Der er rigtig meget spildplads og flere lokaler som ikke udnyttes optimalt. Det er dog blevet 
bedre det seneste halve år, men der er plads til forbedringer. Til sidst så kan jeg ikke forstå bygningen skal 
være oplyst indvendig 24 timer i døgnet. 

Timing af byggeprojekter kunne med fordel planlægges meget bedre således at biblioteker, læsesale etc. 
ikke renoveres lige oven i eksamensperioder. 

Ud med prestigeprojekter, ind med noget der rykker universitetsbefolkningen i deres hverdag. Der er alt for 
meget politik og prestige i den måde hvorpå bygningerne udnyttes 

udluftning og rumtemperaturer på [sted nævnt ved navn]. Koldt om vinteren indelukket og lummert om 
sommeren 

Vedligehold af fx projektorer i mindre lokaler halter en lille smule. Nogle få undervisningslokaler mangler 
ordentlige tavler (tavler på noget i retning af 1x1 m eller 1x2 m er ikke ret meget for et undervisningslokale, 
men det er dog kun enkelte mindre lokaler, der har det sådan, det er fint nok for små grupperum). 

Vedligeholdelse forstået som forældelse af inventar mv. er et problem.  
Eksempelvis er stole, borde mv. i klasseværelser ofte meget gammelt og der står stadig overhead 
projektorer i lokalerne - Den slags er håbløst outdated 

Vejledning og information mht. ombygning af institut og flytning af forskningsgruppe er p.t. lidt for 
forvirrende, det større overblik mangler lidt for meget. 

Vi bliver stadigt flere studerende på uddannelsen [uddannelse nævnt ved navn], men vores faciliteter bliver 
ikke udbygget i tilstrækkelig grad, ligesom vores husstyregruppe forhindrer muligheden for flere sociale 
arrangementer i[sted nævnt ved navn]. 
Derudover er der ikke plads til de specialestuderende på de respektive afdelinger, hvilket gør, at vi ikke får 
det rette tilhørsforhold til vores afdelinger 
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Vi fik en sprit ny og fin bygning i form af [bygning] på [sted nævnt ved navn]. 
 
Det er en løbende joke på mit fakultet og iblandt de studerende, at de mennesker der skal bruge 
bygningen, bl.a. forsker, studerer og lærer om brugerinddragelse og dennes vigtighed. Men i 
byggeprojektet blev vi slet ikke hørt, og man spurgte først de studerende om "hvad de tænkte" da man var 
så langt med byggeriet at ændringer ville være for dyre. 
 
Det har bl.a. resulteret i:  
Der kun er toiletter i kælderen for de studerende i en bygning, der skal bruges i 3 etager.  
 
Der blev ikke lavet nogen lettilgængelige lukkede gruppearbejdslokaler som mange havde ønsket. I stedet 
blev der lavet nogle få lukkede medielokaler, som man skal booke og hente nøgle til i en helt anden 
bygning. 
 
Bygningen lider stadig under problemer som: Dårlig mobil dækning flere steder, for høje og lave 
temperaturer, et alarmsystem der i eksamensperioder kan gå af og forstyrrer alle i deres studier. 

Vi har fået base på [sted nævnt ved navn], og dér er lokalerne til undervisning overhoved ikke optimale til 
den undervisning vi skal have! 

Vi har lige fået ny forelæsningssal, og nu er der planer om at rive bygningen ned? 

Vi mangler på [studie nævnt ved navn] en læsesal. Dette kunne være godt at tænke ind i starten. Desuden 
er der små tekniske ting som printer der hænger. 

Vigtig!! Der er meget koldt i bygningerne!!! 
 
udvendige gardiner kører op og ned helt random og det samme gør vinduer... 

Vægtere. For studerende eller bygningernes skyld? 

 

Since I am enrolled in [department outside Aarhus], my student card is not valid for AU in Aarhus. Same 
thing happens with people coming to study or do some research work at the building of [department 
outside Aarhus]. I've seen them asking on how to get in/out when it starts to get late in the night. I think it 
will be nice to find a way for those cross-building students to have equal access to both buildings' 
resources. Other than that, it's perfect in every sense. 

The leaving of dirty food trays all over the [buildings] is getting very annoying. Since the cafe has moved to 
a central location along with reusable dishes this has become a disgusting problem, especially the [building] 
If this school was located in a different climate this would be an invitation for rats and roaches.  
I would suggest cafe people either  
a) put out rolling bins to put dishes on that are picked up several times a day (with posted times) 
B) go around with a cart and pick them up 
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C) don't allow dishes to be removed 
D) start fining students that can't follow basic directions 
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Studieadministrationen 

Videnskabeligt personale 

...ganske enkelt blevet markant dårligere i denne proces - alt bør efterses (specielt snitfladerne) 

...pas 

1. Ofte dårlig skemaplanlægning, f.eks.: - underviser skal forelæse 2 kurser på samme tid - studerende skal 
følge 2 kurser på samme tid - 2 kurser skemalagt i samme lokale på samme tid 2. Undervisningsplaner 
kommer for sent, ofte få dage før et nyt kvarter starter. 

Administrativt er der brug for decentralisering, for at sikre agilitet og effektiv udnyttelse af ressourcer. Den 
nuværende centralt dominerede administration er i mange tilfælde alt for langt væk fra de miljøer de 
administrerer. Resultatet er bl.a. uhensigtsmæssige ensartede rutiner på tværs af et ellers meget diverst 
universitet, og en tendens til, at administrationen styrer i stedet for at servicere de egentlige aktiviteter, 
som er uddannelse og forskning. 

Adskillelsen af studieadministration og forskningsmiljøet er gået alt for vidt. Det er tilfældigt, om man 
kender de administrative medarbejdere, hvilket gør kommunikationen ufleksibel. Det er såmænd ikke, fordi 
de ikke er venlige, men de er fjerne, og man føler sig uvelkommen i Administrationscenteret. 

Alt for meget bureaukrati og for mange, der ved for lidt om alt ting 

Alt sker i sidste øjeblik og selv rutiner kommer bag på administrationen 

Bedre og mere samlet sekretærbistand til underviserne. 

Bedre planlægning af eksamen - bedre service 

Bureaukratisk, ikke velstruktureret, dårlige IT systemer, kurserne lægges på den 7. maj og de studerende 
skal tilmelde sig 3 dage senere, dårlig planlægning, bedre vidende, dårlig ledelse. Søde og venlige elever 
ude i den sidste ende, men der er noget helt grundlæggende galt. De dygtigste rejser. Gør noget men gør 
det hurtigt! 

Bør flyttes tættere på undervisningen. Der er på ingen tid opstået en "os mod dem"-kultur, og det det føles 
ofte som om vi er til for at servicere admin. fremfor omvendt. 

Bør tilbageføres til institutterne. Centraliseringerne har ikke været hensigtsmæssige 

Bøvl med at tage ECTS på andre områder og få merit for dem, eller SU imens. Rod med indskrivning på 
kandidaten efter midlertidig indskrivning. 

Centraliseringen er efter min opfattelse gået for vidt. 

Centraliseringen indebærer et fald i service, kvalitet og effektivitet. 

Centrene opleves som systemer, der er meget langt væk fra de konkrete problemer og løsningsbehov, vi 
har i den praktiske dagligdag 

De laver mange fejl. Den en hånd ved ikke mere hvad den anden gør. 

De sekretærer, der er placeret hos os på kontorgangene og som vi har umiddelbart adgang til, gør et 
glimrende og kompetent arbejde. Men der er ofte problemer med andre dele af studieadministrationen, 
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som er placeret uden for instituttet. 

De studerende bliver sendt rundt i endeløse telefonkæder, når de skal have svar på/løst et problem. Det er 
ineffektivt og urimeligt. 

De studerende efterlyser mere nærvær i studieadministrationen i forhold til dagligdagen, og de oplever, at 
studievejlederne er for langt væk fra studiemiljøerne. Som fagpersoner har vi ingen kontakt med dem 
længere, og vi savner den nære relation til studievejlederne. 

De studerende er rigtig dårligt tjent med at studieadministrationen er centraliseret, idet det administrative 
personale ikke aner hvad der foregår ude på uddannelserne, og derfor ikke kan rådgive de studerende ud 
fra den kontekst de befinder sig i. Det er tilsvarende et enormt problem for underviserne. Derudover lider 
studieadministrationen (og dermed de studerende) i høj grad under den forfærdelige hjemmeside, som AU 
har. 

De studerende glemmes oftest og sendes rundt fra enhed til enhed da der kun er ganske få medarbejdere 
der tør / har mulighed for at tage ansvar. Virker som der sidder alt for mange ukvalificerede medarbejdere 
eller folk der mangler midler værktøjer til at besvare de studerendes forespørgsler. Eksamensplanlægning 
(alt for sen udmelding) og undervisningsplanlægning er ofte ekstrem ulogisk og ikke til at flytte 

De studerende kan ikke forvente at få at vide hvornår de skal til eksamen, helt op til en uge før 
eksamensperioden starter. Det er ikke acceptabelt for de studerende - og dem der skal afholde eksamen. 
Der bør arbejdes på at få undervisningstider og eksamensplader ud meget før, så de studerende bedre kan 
planlægge derefter. 

De to sekretærer der har kendt til studieadministrationen på [institut nævnt ved navn] igennem mange år 
er blevet fyret. Den sidste som kendte til vores studie og udfordringerne med administrationen af det har 
selv sagt op. Besynderlig prioritering i udvælgelse af personalet, der skulle afskediges... Sidste nye melding 
er, at vi som undervisere selv skal konstruere excel-ark med navne på over 200 studerende, som vi skal føre 
tilstedeværelseslister for, hvorefter vi kan sende listen til studieadministrationen der så indstiller til 
eksamen. Det er meget svært at forstå at disse lister ikke kan udtrækkes på baggrund af tilmeldte til faget 
og sendes til underviseren, men skulle det ikke være tilfældet synes det at være en opgave for 
studieadministrationen og ikke underviseren at sørge for at redskaberne til registrering af studerende er til 
rådighed. 

Decentraliser så meget som muligt. Kun de få ting, der er stordriftsfordele i, bør forblive centraliserede. 
Reelt foregår meget af arbejdet alligevel ude på institutterne. 

Den bør decentraliseres 

Den firkantede tilgang til "færdig til tiden" og tag dine eksamener ellers har fanget mange af mine 
studerende på det forkerte ben - elever der ikke har fået lov til at tage deres eksamener "fordi fordi fordi !! 
du nåede det ikke- og sådan er reglerne!!" live and let live! - færre regler - mere menneskelighed i 
diskursen! 

Den organisatoriske opdeling og "afstanden" til studieadministrationen er blevet for stor. Vi mangler en 
daglig kontakt med studieadministrationen. 

Denne kører ikke rigtig godt for mit fags vedkommende. Som jeg ser det, er der for meget ensretning. Fx: 
Alle opgaver skal afleveres på samme dato, lige meget om det er eksterne eller internt bedømte. Hvorfor 
egentlig denne ensretning? Jo - fordi der afleveres så mange opgaver på en gang! Syllabus betyder i nogle 
tilfælde at hensynet til lokaler går før hensynet til den enkelte (studerendes) arbejdsuge. De skal sgu da 



 319 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

have tid til at forberede sig! Jeg kunne nævne mange ting, der er blevet vanskeligere med de store 
enheder. Jeg forstår godt logikken - men jeg spørger bare: Var det lykken at få disse store enheder for 
nogle? Vi er jo i den grad blevet hinandens modsætninger, fordi vi aldrig mødes og giver hånd! 

Der er alt for mange sagsgange mellem VIP’er og administrationen, og der er kommet meget langt mellem 
det administrative og undervisende folk. Det var en rigtig dårlig idé at fjerne studievejlederne fra de faglige 
miljøer og samle dem langt fra lærerkollegierne. Ved ikke at give dem timer til at deltage i lærermøder 
integreres de ikke i miljøerne, således at de ikke hører, hvilke problemstillinger, der er på bordet og 
omvendt at VIP’erne ikke kan få den uformelle statistik og føling med, hvad der foregår blandt de 
studerende. Dette at bedrive en forretning baseret på at etablere gode undervisnings- og læringsmiljøer 
kræver en stor grad af vidensdeling og løbende justeringer, og der er alle spillere vigtige at få medinddraget 
i den daglige praksis. I den sammenhæng er studieadministrationen også en makker, som skal kunne følge 
denne fleksibilitet og løbende forandring, og der er det væsentligt, at systemerne, de formelle som de it-
baserede, ikke bliver vigtigere end målet. Vi er sammen om at skabe resultater, og systemerne er der kun 
for at blive ændret, hvis de ikke fungerer i praksis. 

Der er alt for travlt, og det er tydeligt at en del medarbejdere er overbebyrdet. Det er her man, sammen 
med underviserne, får hverdagen til at fungere, og det synes jeg ikke prioriteres eller respekteres nok 

Der er behov for at inddrage de faktiske undervisningsmiljøer mere. Det er ikke administrationen som skal 
styre men betjene. 

Der er brug for at professorerne høres fx når det gælder allokering af ressourcer til mesterlære på 
forskellige semestre og niveau og eksamensform 

Der er dårlig planlægning og samarbejde mellem områder. I visse tilfælde modarbejdes både undervisere 
og studerende. 

Der er for langt mellem de studerende og studiesekretæren. Det har været en svækkelse af det faglige 
niveau med centralisering 

Der er for langt mellem undervisere og studieadministration. Og studieadministrationen tænker for meget i 
kun en administrativ logik. Men en effektivisering administrativt kan jo betyde en forøgelse af 
ressourceforbruget blandt de videnskabelige medarbejder der er helt ekstrem, og det har opdelingen 
desværre forværret. 

Der er for stor afstand mellem mig som underviser og studieadministrationen. Alt for mange procedurer og 
regler og for lidt fleksibilitet og "det finder vi ud af" Der er et skema, der følger regler der skal overholdes 
etc. Ingen personlig kontakt. Vedkommende er "langt væk" rent fysisk og det komplicerer en smidig 
afvikling af kursusplanlægning, materialer til studerende, eksaminer, lokaler etc. Langt det meste vedr. 
rammer og strukturer for undervisning er så skematiseret og distanceret at det er "træls". 

Der er ikke styr på formelle regler. Ingen ved hvor og hvem man skal snakke med. 

Der er INGEN, der har overblik over fagene på STADS i tilfældet af overlappende kandidat og Ph.d. 
uddannelser. 

Der er mange opgaver - især opgaver, der går på tværs af institutter, som mangler klar administrativ støtte. 
Resultatet er, at VIP’ere sidder og administrerer undervisningsopgaver, fordi de ikke kan finde frem til 
administrative personer, der vil påtage sig opgaverne. 

Der er manglende kommunikation ml de forskelle studieadministrative områder. Efter centraliseringen er 
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serviceringen af de studerende blevet markant forringet 

Der er sager med specialer, der har ligget hen i måneder uden at blive sendt videre. Kontakt fra frustrerede 
studerende, der ikke kan finde ud af hvor de skal henvende sig med deres problemer omkring indskrivning 
og det kan være svært at vise dem videre. 

Der er stadigvæk uklare sagsgange fx i forbindelse med tværgående undervisning og eksamen 

Der har mange gange været problemer med mine fag, selvom jeg har gjort det rigtigt ift. min studieplan. De 
kan bare se papirerne igennem i stedet for bare at afvise et fag, ikke meritoverføre eller lignende. Jeg har 
en gang mistet og en gang været lige ved at miste min SU pga. fejl fra administrationen. Jeg har selv haft 
afleveret de rigtige papirer og til tiden. 

Der har været kaos med den centrale studieadministration 

Der har været mange problemer med eksamensadministrationen. Jeg har oplevet at modtage forkerte 
eksamensopgaver, at der er fejl i eksamensprotokollerne, at de elektroniske og trykte protokoller ikke 
stemmer overens, at eksamensopgaver er flere uger undervejs fra de bliver indleveret i administrationen 
og til de når ud til eksaminator og censor, at eksamenstidspunkter ændres i sidste øjeblik, eller først bliver 
meldt ud meget sent efter at der er blevet rykket for dem flere gange osv. 

Der har været ret stor udskiftning og der forekommer en del fejl i administration af eksamen f.eks. 

Der hviler en alt for stor arbejdsbyrde på denne del af administrationen relativt til antallet af ansatte og 
ressourcer. Der er åbenlyse forbedringer, der kunne foretages, og som ville gavne de studerende; men der 
er kun lige netop ressourcer til de mest nødvendige arbejdsopgaver på området. Området står også over 
for en endnu større administrativ udfordring, når fremdriftsreformen træder i kraft. 

Der mangler igen hænder på gulvet. Der er ofte problemer med dobbeltbooking af lokaler. Der burde 
kunne lægges mere administration over på studieadministrationen fra forskerne. Omvendt bør 
studieadministrationen blande sig uden om det faglige indhold og lade det være op til underviserne. Der 
mangler generelt lydhørhed fra lederne i studieadministrationen. 

Der mangler nærhed i forhold til det enkelte institut. Medarbejderne er helt sikkert kompetente nok, men 
det er en klar mangel, at de sidder så fjernt fra det enkelte institut. Det gør det alt andet lige mere 
besværligt at søge hjælp og kommunikere. Et kæmpe tab at studieadministrationen er blevet centraliseret i 
så høj grad. 

Der mangler ressourcer til og prioritering af uddannelsesnær studieadministration, dvs. administrative 
medarbejdere som fysisk befinder sig nær underviserne og som indgår som en naturlig del af det faglige 
miljø. 

Der opstår alt for ofte fejl og især er lokalefordelingerne og lokaleadministrationen mangelfuld og meget 
besværlig til tider. Mange studerende er ikke gjort bekendte med fx. reglerne for deres enkelte eksaminer. 
Størst problem for universitets nyeste studerende. 

Der sidder nogle studieledere/studienævn - jeg ved dårligt hvad - som rundhåndet uddeler dispensationer. 
Uden at spørge fagets underviser. Resultatet er, at nogle studerende slipper urimeligt nemt igennem, at 
undervisere pålægges urimeligt tidskrævende ekstra eksaminer, og at studieforlængende adfærd 
stimuleres. Reorganiseringen på AU har fremmet en kultur, hvor ledere træffer beslutninger uden at spørge 
de sagkyndige. 

Der synes at være et helt urimeligt pres på studieadministration og det kommer blandt andet til udtryk i 
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desperate henvendelser fra studerende, som ikke aner hvor de skal gå hen og hvor de kan få hjælp til 
studieadministrative processer. 

Deres arbejdsrutiner og arbejdsgange virker uhensigtsmæssige, og der bør arbejdes på en øget forståelse 
for: a) hvilke oplysninger institutterne har brug for b)hvornår institutterne har brug for disse oplysninger. 
Pt. oplever jeg, at der kommer meget irrelevant information ud, mens de oplysninger vi virkelig har brug 
for, kommer ALT for sent. Jeg oplever dem ikke altid som en 'støtte enhed' - men til tider som en enhed, 
der har sit eget liv. Og som går mest op i at overholde egne deadlines ift. årshjul mv.- uanset om det så er 
hensigtsmæssigt eller ej. På den måde kan de godt generere en del ekstra arbejde. Hvor de ifølge min 
opfattelse burde være støttefunktion. 

Det er blevet bedre 

Det er blevet MEGET bedre inden for det sidste år, og nu er det begyndt at fungere (takket være ihærdig 
indsats fra studieadm. medarbejdere og ledere). Men jeg mener fortsat at konstruktionen med en særlig 
administrativ søjle med egen ledelsesstruktur og økonomi giver udfordringer. Som studieleder bruger jeg 
meget tid på at 'forhandle' om administrativ støtte. Og så indebærer tredelingen mellem institut, 
studieadministration og dekanat mærkværdige og ofte tunge sagsgange. Derudover afføder konstruktionen 
en 'utilsigtet mistillid', idet vi fra instituttet ofte har en fornemmelse af at dekanatet og 
studieadministrationen har gang i projekter som vi ikke er en del af. Jeg ved, at samme fornemmelse findes 
hos de to andre også. 

Det er blevet vanskeligt at finde ud af, hvem man skal få til at hjælpe sig med hvad (eksamensplanlægning, 
specialekontrakter, censorafregning m.m.) Sekretærerne er slet ikke knyttet til uddannelserne på samme 
måde som før. Bl.a. derfor bliver administrationen mindre personlig og mere bureaukratisk. 

Det er efter min mening blevet bedre, men der har været perioder, hvor der er opstået problemer fordi 
administrationen ikke har haft nok kendskab til de studier, de administrerer. 

Det er en dårlig ide, at studieadministrationen er flyttet væk fra lærere og studenter. Centraliseringen var 
en misforståelse. Jeg tror ikke på, at der blev sparet noget. 

Det er en katastrofe, at blanketter og kontrakter af studerende med praktiksteder forsvinder og jeg skal 
bede studerende om en kopi! 

Det er en meget kompleks opgave, at skulle samle alle frustrationerne mod studieadm. Der er desværre 
rigtig mange. Medarbejderne knokler, men har ikke de optimale rammer at navigere indenfor. Ledelsen har 
en helt klar ide om, hvordan tingene skal udføres. Selvom det er beviseligt at disse ikke fungerer, nægtes 
det at revidere metoderne og fremgangsmåderne. Den administrative støtte til uddannelserne er ganske 
enkelt lig nul. 

Det er et problem, at den nære kontakt i mit fag til Studieadministrationen er en saga blot. På dette 
område kræves der i højeste grad OVERBLIK, og det er der relativt lidt af. For mange kokke.... 

Det er fuldstændig uholdbart, at kursusplanlægningen først afsluttes en uge inden kurserne går i gang. Jeg 
har arbejdet på 5 forskellige universiteter i 3 forskellige lande og aldrig set noget så uprofessionel og 
uhensigtsmæssigt. Hvordan skal man planlægge sin forskning (fx. feltarbejde), kongresdeltagelse, invitation 
af eksterne samarbejdspartnere/seminar speaker, Ph.d. eksamensdeltagelse etc..., hvis man ikke ved på 
forhånd, hvornår ens undervisning ligger? 

Det er ganske enkelt uhørt at undervisere og elever først får skemaer mm  få dage inden et semesters 
opstart. Det giver unødvendige problemer i hverdagen for mange mennesker. For undervisere mm. gør det 
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det meget svært at planlægge andet arbejde, når man først få dage før studiestart kender tidspunkter for 
undervisningen. Det er uhørt og bør ændres straks. Det har været et problem i flere år (10+)! 

Det er ganske svært sat finde ud af, hvem man skal tale med, og komme i kontakt med dem 

Det er her, at de største problemer er. Man flyttede de studieadministrative medarbejdere sammen for at 
muliggøre erfaringsudveksling og skabe større fleksibilitet. Der er ikke noget af det, som er lykkes. To 
eksempler: Når man skriver til en studieadministrativ medarbejder, som er sygemeldt eller på ferie, så 
bliver henvendelsen først behandlet, når vedkommende er tilbage. Sidste år betød det fx, at der kun blev 
fyldt op på tompladser mere end tre uger inde i semesteret. Vedkommende som skulle gøre det havde 
taget ferie. De studieadministrative medarbejdere sidder tæt på hinanden, men de tager ikke hinandens 
opgaver ved fravær. Det er meget ufleksibelt. Et andet eksempel. Vores seminarbeskrivelser uploades af en 
af de studieadministrative medarbejder. Systemet, der anvendes, kan ikke honorere selv den mest 
alminidelige tekstbehandling (fed, kursiv, punktopstillinger, specialtegn mm.). Resultatet er nogle tekster 
som ser meget rodede og uappetitlige ud. Jeg har selv påpeget det flere gange, man siger, at det kan man 
ikke gøre noget ved. Nå, men det kan man altså, for de kan godt lave disse ting på [institut nævnt ved 
navn]. Og pointen: Hvorfor erfaringsudveksles der ikke noget mere. Skal alle opfinde den dybe tallerken 
eller kunne man måske undersøge, hvad best practice var? Generelt er min erfaring, at man er meget 
afvisende, når der kommer noget konkret kritik. Det bliver set som noget, der generer og tager tid, snarere 
end som noget der kan bidrage til at få systemerne til at fungere bedre. Og så en sidste ting: Sæt autoreply 
på mailen, så man ved, hvornår en mail kan forventes at blive besvaret. Og hvis man er væk i længere tid, 
så skriv hvem man kan henvende sig til i stedet for. Og endelig - hvis man ikke kan svare inden for et par 
dage, så skrive tilbage og oplys, hvornår man kan forvente et svar. 

Det er mest mentalt, der skal ændres noget, for der er efter min oplevelse meget stor fokus på intern 
systemtænkning frem for en forståelse af, at man servicerer uddannelserne, dvs. at man er til, fordi 
uddannelserne er til. Det drejer sig ikke om den enkelte medarbejder i studieadministrationen, men det 
virker som den ledelsesmæssige indstilling, der skinner igennem: på uddannelserne er vi bare kontrære og 
imod alt, dvs. besværlige og uden forståelse for nye administrative effektiviseringstiltag. Min egen 
indstilling er faktisk "tværtimod, vi er helt med, men det skal bare være styret af det, der giver mening ift. 
uddannelserne, ikke ift. en eller anden administrativ systemtænkningslogik". Det er dén indstilling, der får 
os til at føle os fremmed over for administrationen. 

Det er min opfattelse at området fungerede bedre før den "faglige udviklingsproces" 

Det er min opfattelse at undervisningen på universitetet er faldet i kvalitet blandt andet grundet 
taxameterordningen. Derudover virker det til at de fyringer og brug af aftrædelsesordninger i forbindelse 
med besparelserne på universitetet i høj grad har ramt ansatte med stor vægt på undervisning og i mindre 
grad ansatte med vægt på forskning. 

Det er måske mere systemerne end det er menneskerne, der har mit fokus her. Jeg oplever faktisk en stor 
og professionel indsats, og med engagerede medarbejdere. Når jeg tænker på systemer, så tænker jeg på, 
f.eks. kursuskataloget, og processer omkring vedligeholdelse og opdateringer. Det foregår med flere 
personer involveret og med håndholdte dokumenter, som så på et passende tidspunkt indtastes med 
muligheder for fejl, og efterfølgende en relativ lang/tung sløjfe for at få tjekket op (#personer og tid) Et 
andet håndholdt system er den enkelte studerende studieprogram - foregår manuelt. (Simpelt)IT system er 
oplagt. Det samme med speciale kontrakter. Endelig set udefra så er det forvirrende med "studieguide" og 
"studieportal" .. med AU web system, så bliver man ret hurtigt "tabt" efter få tryk på links, og her gavner 
det ikke at man har to områder der har med de studerende at gøre. Et (fornuftigt opbygget) område vil 
kunne dække. 
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Det er som om hjulet skal opfindes igen, hver eneste gang vi nærmer os eksamenstid. Er det ikke muligt at 
få ting til at køre lidt lettere og uden kaos? Det er også utrolig svært for internationale studerende at holde 
sig til informationen, især i First Class hvor kurser har underlige danske navne (HIS Valgfag siger ikke noget 
til en som ikke snakker dansk og tager et kursus med en helt anden beskrivende titel på engelsk). 
Internationale studerende har også ventet i op til 2 uger for at få studiekort og jeg som underviser kan 
mærke at det er svært for de studerende at finde sig frem til information om kurser, registrering og 
eksaminer. 

Det er svært for studerende at få svar på lavpraktiske spørgsmål og ofte svært for mig som underviser at 
henvise dem til, hvor de præcis kan få hjælp. 

Det er svært og kende alle regler indenfor studie retninger og regulativer. Hjemmesider kunne blive bedre 
og mere overskuelige. Det kan til tider være svært og få entydige svar fra ansvarlige personer. 

Det er uheldigt, at studieadministrationen er blevet flyttet væk fra instituttet og samlet et sted, vi aldrig 
kommer forbi. Det besværliggør en del arbejdsgange, og servicen er ganske enkelt ikke den samme. Det 
gør, at jeg må bruge af min forsknings- og undervisningstid på at følge op og ordne det, der før blevet tage 
hånd om automatisk. 

Det er uhensigtsmæssigt at placere administrationen centralt væk fra de studerende og underviserne. Det 
hele er for stort, og man aner ikke, hvem man skal kontakte. 

Det er umuligt at planlægge sin tid i perioder for undervisning, da man får skemaerne for undervisning 
ufattelig sent (fx torsdag eller fredag eftermiddag og du starter undervisning mandag morgen). Så evt. mere 
fastlagte skemaer for moduller/kurser for de kurser, der køres altid med hen ved de samme studerende. 
Derved kan man muligvis få en reell chance for at planlægge mere end 3 dage frem i tiden. Ved 
henvendelse til studieadministrationen bliver man ofte ikke taget seriøst. Man ender med et standard svar 
og ens problemstilling (der kunne være løst med lidt planlægning) ender med at blive et konkret problem til 
gene for de involverede parter. Dette ser jeg som et alvorligt problem. 

Det forekommer at de studerende ses som en vare eller et produkt, der skal nurses igennem deres studier. 
Dette syn på de studerende som børn der skal hjælpes fører til at alle studerende mener det er vores pligt 
at hjælpe dem med alt muligt frem for at opleve at de aktører i deres eget liv og selv må erlægge en indsats 
for at få ikke bare et bevis men også kompetencer med herfra. Hvis man behandler dem som små børn, 
opfører de sig også som sådanne og det kan vi bruge en del tid på at aflære dem i undervisningen. 

Det fungerer stadig ikke optimalt at alle uddannelser administreres så langt fra de miljøer, hvor det hele 
planlægges og finder sted. 

Det kan ikke passe, at vores studieadministration skal opdeles i så mange forskellige kontorer med 
'vandtætte' skodder imellem. Af hensyn til hvad? 

Det mangler meget på at studieadministrationen kan kende godt nok til de forskellige fagmiljøer, det er 
mangel på en mere forståelse for de studerendes behov vedrørende eksamensindlevering, nogle gange 
oplever man sig som en person i en roman af Kafka. Ved semesterstart frygter man at få for små lokaler for 
store hold, få sat sin undervisning til tidsrum som ikke er særlig gode (har undervist fra 10-16 fredage uden 
frokostpause!!!. Jeg har faktisk overvejet nogle gange at starte med at undervise hjemme, for at kunne 
lægge undervisningen bedre til rette for de studerende og mig. Det er ikke taget hensyns til de lokale fags 
behov. Kursuskatalog har meget tit mange fejl, der er kurser som ikke bliver opdateret, eller fejl oplysninger 
(et internationalt hold booket i to lokaler samtidig, så jeg som lærer viste ikke at jeg havde mere end det 
ene hold, kurs som skulle være på dansk annonceret på engelsk etc. etc. 
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Det sidder søde og hjælpsomme folk i studieadm. [hovedområde nævnt ved navn] og mange gør en kæmpe 
indsats - som også gør en forskel - , men de er meget langt væk i det daglige og det kan være svært at 
gennemskue hvem der er den rette hvor hvilke henvendelser - det betyder bl.a at vi som undervisere får 
mange henvendelser fra forvirrede studerende. Og også selv ofte er usikre. Det er helt vildt hvor meget 
viden der er tavs og hvor lang tid vi har skullet vente på noget så banalt som et årshjul 

Det siger vel sig selv. Ved hver semesterstart har vi problemer med dobbeltbooking af lokaler, manglende 
lister over studerende osv. De sidste 2 år har vi som VIP'ere skullet supportere administrationen med 
oplysninger om holdene i stedet for omvendt. Sekretærerne er dygtige og gør hvad de kan, men 
organiseringen er helt håbløs. 

Det skal være mere klart hvilke opgaver adm. studieadm. varetager, og hvilke der fortsat er på 
institutniveau. 

Det virker ofte som den centrale studieadministration er en stat i staten. Nye tidsplaner for f.eks. revidering 
af kursusbeskrivelser giver administrationen længere og længere tid og undervisere kortere og kortere. 
Papirgangen for f.eks. studieplaner er meget arbejdskrævende. IT systemer virker gammeldags eks. print 
fra Studieadministrative systemer. Det virker ofte som den centrale studieadministration er en stat i staten. 
Den lokale virker ok, men bør være direkte knyttet til de enkelte studier og sidde i afdelingerne for at være 
en integreret støttefunktion. 

Det virker som om, at studieadministrationen har større indflydelse på tilrettelæggelsen af undervisningen 
end lærerne. Mulige fagligt fornuftige ændringer støder ofte på administrative forhindringer. 

Dette system er tungt og udueligt. Lidt hårdt sagt, men det er beskæmmende at flere og flere alm adm. 
opgaver bliver overlagt til ikke funktionelle EDB systemer som vi skal spilde vores tid på at indberette i. 

Efter fusionen er omstillingsparathed og effektivitet blevet mindre - for store afstande og flere tunge 
formelle regler 

Efter nyordningen er skemaplanlægningen blevet kaotisk. Mange af os får håbløse skemaer, som det så 
viser sig at den lokale sekretær ofte kan forbedre uden problemer. Vi har mange gange været ude for at 
den ansvarlige sekretær end ikke kendte studieordningen ordentligt og især har det været vanskeligt at 
komme igennem med de problemer vi hele tiden er stødt på. Store problemer med behandlingen af 
eksterne censorer. Der har været lagt håbløse skemaer for ikke mindst nye studerende, hvilket har bidraget 
til frafald. mm. 

Efter vores selvstændige fakultet blev fusioneret har jeg som underviser oplevet kaos og mangel på hjælp 
fra studieadministrationen; hyppigt skiftende administrative medarbejdere, så jeg ikke viste hvem jeg skulle 
henvende mig til, og som ikke kendte til det område de blev sat til at administrere; svigtende 
eksamensplanlægning, som jeg så selv har udført; og svigtende systemer, som fx kursusevalueringen der i 
2013 slet ikke kunne gennemføres, hvilket jeg synes er katastrofalt for udviklingen af kurserne. 

Eksamensplanlægning fungerer ikke godt 

 En del fungerer OK, men behov for at sikre medarbejdere med helhedsforståelse og ansvar. Fokus på at de 
studerende er vores kunder. Se på, opgave/ansvarsfordeling i forhold til kommunikation, rekruttering. 

En tung og ufleksibel studieadministration, der har rod i, at adm. er flyttet væk fra institutter og ud i 
fællesadm. centre, der ofte hindrer at problemer løses, før de bliver problemer, ligesom sagsgange kan 
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være præget af uvidenhed og tunghed 

Endnu en lidelseshistorie: Et relativt velfungerende system på [fusioneret enhed nævnt ved navn] (frem til 
2011) er blevet smadret af centraliseringen - som efter flere år er den endnu ikke er kommet "på skinner" 
(og spørgsmålet er om den nogensinde kommer det)-- 

Er blevet meget dårligere siden det er flyttet væk fra instituttet. Svarer lidt til en fabrik der flytter 
maskinerne langt væk fra de ansatte som skal bruge dem... 

Er ikke sikker på, om administrationen helt præcist ved, hvilke opgaver de skal have ift. , hvis underviserne 
har fået at vide, at studieadmin. skal klare opgaven. Der kan man fornemme, at studieadm. ikke ved, at 
opgaven hører under dem. 

Fatal manglende fokus på behov ikke i stand til at producere vital ledelsesinformation 

Fjernelse af studieadministrationen fra instituttet er en katastrofal forringelse, og fyringen af ældre 
medarbejdere med erfaringer fra institutterne en hån mod sund fornuft 

Fjernelsen af studieadministrationen fra de faglige miljøer gør, at kommunikationen er blevet vanskeligere, 
fordi der ikke længere er nogen direkte indsigt i de forskellige uddannelsesområder og de udfordringer, der 
hører til. Jeg oplever det ikke som en mangel på velvillighed fra sekretærernes side, men som et strukturelt 
problem. Nogle gang er det lidt som at kommunikere med et interface, som kun forstår nogle meget 
begrænsede typer input, og hvor man ikke ved, hvad der foregår bag skærmen, og hvor man altså ikke kan 
forvente nogen særlig forståelse for de praktiske hensyn, der ligger i fx undervisningsplanlægning: at alle 
forløb fx ikke kan standardiseres. I de værste tilfælde oplever jeg det som om, at vi som undervisere skal 
servicere studieadministrationens matricer, frem for at studieadministrationen skal servicere 
undervisningen. 

Fleksibilitet er reduceret, hvilket giver mindre mulighed for individuel tilrettelæggelse. Der er mangel på 
enkle, direkte kommunikationsveje fra den enkelte underviser til studieadministration. 

Flytningen af ansvarlige studiesekretærer til en central administration fjernt fra de institutter de skal 
servicere, udgør et af de dårligst gennemtænkte elementer i reformprocessen. Det fungerer dårligere, er 
dyrere, medfører belastninger på institutterne, og skaber stress og dårligt institutmiljø. 

For besværligt at booke lokaler på tværs af fakulteter. 

For langsomt og kaotisk når man beder om hjælp 

For nylig blev jeg spurgt over mail, hvorfor jeg ikke længere var studieaktiv - jeg havde åbenbart ikke fået 
nok ECTS i løbet af det foregående år. Det skyldtes selvfølgelig, at jeg er ph.d. studerende i stedet. Det 
undrer mig, at den slags fejl overhovedet kan ske. Hvis min SU også snart forsvinder af samme årsag, bliver 
det endnu mere problematisk. 

For nylig opdagede jeg ved et tilfælde, at der ikke var registreret timer for specialer i 2012-13 - og det viste 
sig, at det ikke kun var mig, der havde mistet hundredevis af timer - det er så ved at blive opgjort og rettet 
af vores institutsekretariat. 

Front-office systemet fungerer meget dårligt særligt på dette område. Medarbejderne er stadigvæk dygtige 
personligt, men det system de er sat i fungerer ikke. Der er mange eksempler på konkrete problemer, men 
selv om det lykkes at reducere disse står følgende tilbage: Alting går langsommere end før, alting er mere 
kompliceret og alting er blevet mere upersonligt til skade for forholdet mellem ansatte i TAP og VIP 
strengene (og forholdet til studenterne). TAP kan vanskeligt have det samme forhold til fag, uddannelser og 
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undervisere i den stærkt centraliserede model, og VIP får ikke det samme tætte forhold til dem de 
samarbejder med om organiseringen af undervisningen. Der er også et tab af viden om, hvad der foregår, 
og hvad der fungerer. Det er essentielt, at administrationen af undervisningen som udgangspunkt foregår 
på institutterne. Et betydeligt mindre front office system på dette område kan mest hensigtsmæssigt tage 
sig af opgaver, der reelt kræver tværgående koordination. 

Fungerer meget dårligt, og har gjort det gennem alle tre år. Er alt, alt for vigtigt til at fungere så dårligt som 
tilfældet er. 

Fungerer tungt, fordi det er så fjernt fra produktionen på stedet. 

Følgende er en betragtning der gælder for alle de udvalgte enheder: Store enheder der fungerer helt 
afkoblet fra de enheder som de skal servicere og understøtte. Jeg er sikker på at der er dygtige mennesker 
ansat, men de er uvidende grundet det organisationsdesign der er skabt, hvor der ikke sikres 
kommunikation og accountability med/ift. AUs fakulteter og institutter. Som konsekvens deraf vokser de 
administrative enheder sig stadig større, opererer baseret på egenlogikker, leverer ydelser som ingen kan 
bruge og træffer beslutninger i modstrid med institutternes behov og ønsker. Eksempler: 1) En grotesk 
stigning i ansættelser af højtlønnede special- og chefkonsulenter; 2) Beslutning om at neddrosle 
markedsføring af AUs kandidatuddannelser I udlandet til stor skade for særlige uddannelser3) 
Studieadministration uden erfaring/evner til at screene udenlandske ansøgere til kandidatuddannelser; 4) 
En kommunikationsafdeling der omfatter mere end 100 mennesker; 5) En HR afdeling der bruger tid og 
ressourcer op at udvikle et MUS skema ingen vil bruge fordi det mangler basale funktionaliteter. Alle 
administrative enheder skal kontrolleres af hovedområderne således at dekanerne har ledelses- og 
budgetansvar for dem. Derved sikres den nødvendige koordinering og at de leverer ydelser der 
efterspørges. Teorien om at en centraliseret model er mere økonomisk må nu siges at være grundigt 
falsificeret. 

Få det nu til at virke! Nærheden til de studerende! Drop de opdelte bachelor, master og Ph.d. 
administrationer og lav en generel opstramning ex: meeeeget sent ude med fastlæggelse af fx 
eksamensdatoer, der fx blokerer for tilmelding til konferencer i eksamensperioder 

Generelt fungerer samarbejdet med studieadministrationen godt. Dog er det et problem, at 
studieadministrationen planlægger fx årshjul mv. uden af tage hensyn til arbejdsgangen på institutterne. 

Generelt oplever jeg, at medarbejderne i administrationen er dygtige, flittige og engagerede, men at 
tingene drukner i bureaukrati og uoverskuelige arbejdsprocesser. Denne kommentar gælder for samtlige de 
administrative afdelinger, jeg har sat kryds ved. Aarhus Universitet er blevet et administrativt monster med 
mindst 7 hoveder - der ikke taler sammen. Det er et problem, at studieadm. nu er skilt fra studierne, 
således at man ikke ved nok om, hvad der foregår på instituttet og hvad det er, for en undervisning, det 
drejer sig om 

Har total overset de væsentligste opgaver, og mener det meste drejer sig om vejledning. Har næsten intet 
bud og evne til at løse de gigantiske opgaver fremdriftsreform, internationalisering, 
institutionsakkreditering kræver. Kan ikke sætte/levere en uddannelsespolitisk dagsorden for AU og 
hovedområder. Total mangel på viden 

Hele konstruktionen fungerer ikke ordentligt. der er hårdtarbejdende medarbejdere, der stilles over for 
urimelige krav. Alle de it-baserede systemer vi mødes med fungerer ikke og er ikke brugertestede. Nu løber 
tiden for mig og de 10 minutter er for længst gået, så jeg må fatte mig meget kort. Vi arbejder tæt sammen. 
Grundlæggende mener jeg at administrationsstrukturen med 'kompetencecentrene' er forfejlet og fjerner 
administrationen fra produktionskernen. De mister føling med hvad uddannelserne går ud på, og skaber 
deres egen logikker og praksisser. Jeg er enig i, at der har været brug for en professionalisering, men nu står 
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vi i en situation, hvor studerende skal vente i 4-6 uger på svar fra Studienævnet og hvor vores praksis og 
arbejdsdeling til ufu er ulovlig, men vi ikke har et fornuftigt alternativ, og som uddannelsesleder er det en 
kamp at få gennemført fx smidige eksamensformer og løbende eksaminer, fordi administrationen ikke kan 
give den slags særydelser. 

Her findes et afstand til den daglige undervisning, specielt ved introduktion af nye kurser og de rutiner det 
skal følge. 

Her gøres et stort stykke arbejde, men indtrykket er også at der foregå mange unødige administrative 
procedurer. F.eks. ift. eget campus, hvor opgaver sendes til Sjælland for at blive registreret, og derefter 
tilbage igen, hvis de skal vurderes i Jylland. 

Her havde jeg skrevet en lang smøre, omfangsmæssigt sammenlignelig med forrige punkt. Mens jeg ledte 
efter dokumentation for noget, jeg var i færd med at skrive, expirede webpagen. Nu er jeg på igen, men 
hele smøren er væk, på trods af jeres forsikring om, at "Besvarelserne altså går ikke tabt ved, at du logger 
ud eller bliver afbrudt i din besvarelse." Jeg har desværre ikke tid til at skrive det igen. 

Hvad laver de? Underviserne bliver pålagt stigende antal studerende, mere undervisning og stadig mere 
administration! 

Hvem er det? Hvor kan man henvende sig? Har på tidligere tidspunkt været svært at finde frem til 
studieadministrationen 

Hvis man henvender sig til en person per mail omkring et eller flere spørgsmål vedrørende undervisning og 
lignende er det sjældent at vedkommende kan svare fyldestgørende. I stedet henvises man til en anden 
person og herfra kan man risikere at blive henvist til en til en tredje person. Altså bærer det præg af at hver 
person varetager en snæver arbejdsopgaver således at der ikke er nogen der har det store overblik. 

Håber på bedre funktionalitet 

Håbløse arbejdsgange med papir og e-mails, f.eks. omkring eksaminer. 

I har allerede mine kommentarer 

I løbet af de ti år jeg har været ansat er undervisningsbelastningen næsten fordoblet, 
eksamensbelastningen er mere end fordoblet, pga. kvarters ordningen og omlægning af eksamination på 
overbygningen. På den anden side er vi 20 % færre VIP’er til at varetage undervisningen! Med andre ord, vi 
bevæger os væk fra en forskningsinstitution mod en undervisningsinstitution. Et sted man kan sætte ind er 
at mindske eksamensbelastningen, evt. ved at mindske omfanget af enkelte eksamener, eller 
sammenlægge visse kvarterskurser. Men der virkelig ville gøre en forskel er at flytte fra ressourcer fra 
administration til forskning og undervisning. 

Ideen om 'one size fits all' bør ophøre 

Igen har vi strittet på at vi skulle gøre tingene på deres måde. Det har ofte ført til stress hos underviserne, 
at det passede dårligt med tidligere procedurer. Positivt at det er ved at blive bedre. Det kniber for 
studieadministrationen at levere det, der er nødvendigt en del af opgaverne er bøvlede at beskrive. Der går 
meget tid med at få det til at køre og det er stadig uklart for en del undervisere, hvem, der skal gøre hvad. 
Studieadministrationens medarbejdere har ikke altid meldt videre, når der var muligheder for at gøre 
tingene smartere og det var jo der, vi kunne lære af hinanden 

Ingen kommentarer 
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[Institut nævnt ved navns] administration mangler medarbejdere 

Internationale studerende har svært ved at navigere og indskrive sig til en international uddannelse (på 
engelsk) gennem et dansk indskrivningssystem ! 

IT-Systemerne der bruges til håndtering af kurser virker dårligt. Har oplevet at en studerende fik smidt sin 
karakter væk, og at den studerende selv skulle bevise at han havde bestået kurset. Der var ingen hjælp fra 
studieadministrationen. 

Jeg er arrangør af et kursus i summer university, og det har administrativt været lidt bøvlet. Kurset er 
oprindeligt et Ph.d. kursus, som jeg har holdt i lokalt regi tre gange før med stor succes. Det har været en 
udfordring at få det til at passe ind i summer university's rammer og kommunikationen med kontoret har 
ofte ramt helt ved siden af hinanden. Vi troede at vi bare kunne gøre nogenlunde som vi plejede, og fik 
først meget sent instrukser om hvordan vi burde gøre. 

Jeg har i flere år oplevet, at der er rod med optagelsen af studerende på den kandidatlinje, jeg er 
koordinator for. 

Jeg har ikke selv personlige erfaringer med studieadministrationen, men frustrationer over 
studieadministration er et jævnligt tilbagevendende diskussionsemne på instituttet. 

Jeg har oplevet at jeg blev sent fra en til en anden person omkring detaljer med eksamensform og urkund, 
uden at administrative medarbejder viste hvad der skete sidste år, og talte ikke selv med hinanden for at 
tage sig af problemet 

Jeg havde lige skrevet en masse lækre ord om noget meget klogt, men så gik systemet midlertidigt ned og 
jeg orker ikke lige at gentænke det. 

Jeg kender slet ikke alle områder, så jeg har ikke forudsætninger for at forholde mig til alle områder. Jeg 
savner et felt, hvor jeg kunne afkrydse dette. Studieområdet: der er for meget intern konkurrence. Det er 
svært at være de nye drenge i klassen! Efter fusionerne... 

Jeg kunne godt tænke mig at indgangen til studieadministrationen for ansatte var mere gennemskuelig. Jeg 
ved aldrig hvem jeg skal henvende mig til, når jeg skal have forlænget et speciale, skal spørge om 
tidsramme for planlægning eller eksamensdatoer. 

Jeg mener at alle admin. Områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg oplever mangel på ansvarsfordeling i studieadministrationen. Det bør være mere klart hvem der har 
hvilke ansvarsområder. Der mangler studieordninger med klare læringsmål for flere uddannelser. 

Jeg oplever meget hjælpsomme medarbejdere, der dog har helt urimelige arbejdsvilkår. Vi mangler dagligt 
støtte til vores uddannelse og især mangler vi kontinuitet og en studiesekretær!, der er forpligtet på vores 
uddannelse. 

Jeg oplever, at de administrative medarbejdere er blevet fjernet fra de faglige miljøer. Det betyder at 
samarbejdet mellem vip og tap har fået vanskelige kår. 

Jeg oplever, at studieadministrationen gør en virkelig ihærdig indsats, men arbejder med strukturen imod 
sig - alle deres undervisere sidder meget langt væk, og kommunikation er svær, når den kun skal bero på 
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mail. 

Jeg synes at studieadministrationen virker utroligt tung og lider af overbebyrdede medarbejdere. De 
bøvlede studieadministrative IT redskaber gør ikke situationen bedre. Vil Blackboard løse problemerne? 
Det tillader jeg mig at tvivler på. 

Jeg underviser på flere uddannelser. Ofte er der problemer i forhold til, hvor mange studerende, der 
egentligt er på holdet. Der kan være problemer med at registrere karakterer i STADS og det kan gå så galt, 
at en studerende får at vide, at hun er bestået og så er dumpet. Det har jeg oplevet. Lige nu har jeg også 
oplevet at have lavet en undervisningsplan og så en måned efter få at vide, at den skal laves på en anden 
måde. Hvordan hænger det lige sammen. Nogle gange spørger jeg mig selv, hvem der er 
Studieadministrationen, mig eller? I årenes løb har der været mange flere ting. Heldigvis går nogle af dem i 
glemmebogen 

Jeg ved ikke hvor mange ph.d.-studerende på 3+5 eller 4+4 der årligt går fra del A til del B, men det er nok 
ikke få. Derfor forstår jeg ikke hvorfor jeg pludselig kan blive erklæret "studieinaktiv", så SU ikke længere 
udbetales. Årsagen er at specialet ikke er godkendt fordi det nu hører ind under del A. Det skal så via 
studiesekretariat og rådsbehandles inden vi kan få den SU som alle har vidst hele tiden at vi skulle have. 
Forskningsaktivitet skal da bare automatisk indføres som aktiv studiegerning i STADS når en Ph.d.-
studerende optages, så kan i sikkert spare en 3-4 medarbejdere i studieadministrationen. Det er lavpraktisk 
logik, få det nu fixet! 

Jeg ved ikke om det er blevet bedre, men da jeg selv var studerende for 5 år siden, synes jeg, at 
studievejledningen var dårlig, og mange af sekretærerne var ikke særligt hjælpsomme. 

Klarhed over hvem der gør hvad, indkald censorer, eksamensplan m.m. 

Koordinering mellem undervisere og studerende burde forbedres; enten at underviserne selv har ansvaret, 
eller at undervisere får al nødvendig information omkring administration af kurser - meget let bliver der 
gennemført tiltag af underviser som skulle være gennemført af administrationen, fordi underviseren ikke 
var klar over proceduren. 

Kort sagt: området har været totalt dysfunktionelt og demotiverende i fire år; kun en dumstædig ledelse 
bevarer området med dets nuværende organisation; hvis området skal støtte undervisning må det 
nødvendigvis placeres der hvor der undervises og det er groft sagt på to håndfulde institutter 

Kurser og eksamen bør ligge på faste tidspunkter fra år til år. Som underviser vil det være en fordel at 
kende datoer for eksamen for et givet kursus ved starten af dette. 

Alt for langt væk fra undervisere og studerende. Mestendels i vejen for kerne-opgaven Undervisning 

Lange perioder med manglende bemanding. Indførelse af meningsløse systemer, stigende 
bureaukratisering samtidig med, at jeg skal lave mere og mere af arbejdet selv. Kassetænkning der betyder, 
at vi alle skal lave ting på samme måde på fakultetet, så systemer der fungerer bliver udskiftet, fordi 
"systemet er anderledes i Århus". 

Der flyttes ustandseligt rundt på de studieadministrative medarbejdere så rutiner, fælles forståelser etc. 
skal genetableres igen og igen. Det koster ekstraarbejde for alle parter og fører til mange fejl. Var det ikke 
for menige administrative medarbejderes store indsats var administrationen brudt sammen. 

Ledelsen skal underlægges dekanatet og fakultetsledelse. Flere SA medarbejdere ude på institutterne 

Lokale studieadministratorer der kender faget, dets discipliner og de relevante medarbejdere. Dette er gået 
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tabt ved omlægningen af administrationen. 

Lokaler, timefordeling, fagfordeling, Blackboard er alle katastrofer. Om fagfordeling er det afgørende, om 
man er ven af institutlederen. I så fald skaffer han en linje eller en master. Men ikke inden for fag, som 
efterspørges, og det har yderligere væltet økonomien. 

Man har i praksis fjernet muligheden for at føre faglige samtaler med kollegaerne i stud.adm. Det er ikke til 
at gennemskue hvem, der har hvilke opgaver. Rekruttering og vejledning af udenlandske studerende er 
yderst mangelfuld 

Man hører mange historie om studerende der kommer i klemme, fordi de ikke får de rette oplysninger, om 
skemaer der ikke spiller, om sager der trækker i langdrag etc. Det er mit indtryk, at så snart man ikke passer 
ind i de prædefinerede kasser som studerende, så er det et stort og tidskrævende problem. 

Mange opgaver, som førhen lå på instituttet, skal forestille at blive løst af studieadministrationen. Når den 
alligevel ikke leverer, så må instituttets TAP'er selv tage opgaverne på sig. DET er både tåbeligt og urimeligt 

Manglende sammenhæng mellem front og back office - ingen opbakning til at front office bliver 
hjælpesomme og løsningsorienterede. Backoffice bidrager stort set ikke til at få hverdagen til at køre 

Medarbejderne bør i højere grad sidde på institutterne og arbejde med flere funktioner 

Meget dårligt fungerende. Kompetenceforholdene skruet forkert sammen. 

Meget er blevet forbedret de sidste to år. Der bør dog snarest fokuseres mere på, at de studerende 
vejledes til også at tage andre kurser end de traditionelle tilknyttet den pågældende uddannelse. Der skal 
reklameres på tværs af institutter. 

Mere fokus på de studerende, frem for bureaukrati 

Mit indtryk er, at studieadministrationen er under meget hårdt arbejdspres. Kunne der frigøres ressourcer 
fra andre dele af administrationen, såsom intern kommunikation eller servicering af universitetsledelsen, 
kunne man passende overføre nogle af disse ressourcer til studieadministrationen. Så mit forslag til 
eftersyn går på, om der ikke er tale om underbemanding her. 

Nuværende studieadministration savner tydeligt (fag-)faglig forankring 

Ofte er det svært at komme i kontakt med en medarbejder med de relevante kompetencer og deadline for 
svar overskrides ofte 

Også her er kommunikationen mellem instituttet og administrationen utroligt dårlig. Man får en 
fornemmelse at der ikke foreligger en organisation i administrationen. Mange studerende klager også over 
at der ikke er styr på tingene, fx. læse fag på andre institutter måske endda fakulteter- 

Omkring planlægning af afvikling af undervisning er der efter omstruktureringen kommet flere led i kæden 
og der er ikke nogen som føler et ansvar, når det går galt fx med lokalebookning. 

Området er præget af manglende ledelse og manglende faglig og forretningsmæssig indsigt i det område 
de betjener. Endvidere opleves en manglende vilje til lean-processer og ønske om at tage ansvar for og 
drive en udvikling til forretningens bedste. Alt for ofte oplever man at denne administration helt er afkoblet 
fra den virkelighed de skal understøtte - og der bruges megen tid på internt at brokke sig over hvor travlt de 
har det, fremfor at arbejde struktureret med tingene. Hvorfor er de ikke virkelige og aktive drivere på LMS, 
digital eksamen og andre digitaliseringers projekter der kan effektivisere, men i stedet bagstræbere og 
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fodslæbende i forhold til optimering af deres egen services? Endvidere opleves denne administration som 
øer, der internt ikke snakker sammen - og som mange gange mangler helt basal viden om de faglige og 
systemiske områder de varetager. Ofte opleves der også konflikter mellem deres front og back, som 
sjældent snakker sammen, og hvor især back har travlt med at udtænke fælles systemer og planer, som 
ingen hold i virkeligheden har. Der mangler decideret ledelse, vision, faglig indsigt og lean organisering af 
denne administrative enhed. Trappevask starter fra toppen! 

Opdelingen mellem institutadministration og studieadministration er uhensigtsmæssig og giver anledning 
til frustrationer både hos de administrative, VIP’erne og de studerende. Håndteringen af optag af 
udenlandske studerende fungerer meget dårligt. Det burde være de enkelte studiekoordinatorer, der 
fagligt vurderede og indstillede 1. prioritetsansøgningerne til optagelse. For tiden er det end ikke muligt at 
få indsigt i, hvem der har søgt. 

Oplysninger om kurser, eksamensdatoer osv. kommer ofte alt for sent og er ukorrekt i første udmelding. 
Der mangler klar kommunikation til de studerende når der er noget der bliver lavet om eller blot når der er 
noget de studerende skal gøre. 

Os undervisere fremmedgøres ift. vores studieadmin. kollegaer - det giver upersonlig og dårlig 
kommunikation, manglende kendskab til og information om hinanden - resulterer i mistillid, besværlige og 
ufleksible systemer, fejl og mangler (bl.a. eksamensadmin.) 

Overgangen fra administration på institutniveau til "central" administration opleves som en forøgelse af 
bureaukratiet, fordi det er blevet vanskeligere at opnå velbegrundede ad hoc-løsninger og i det hele taget 
procedurer, der tager hensyn til særlige behov 

Placer administrationen tæt på de personer som skal hjælpes. 

Vi har en SUPER studieadministration, men jeg oplever at videre i systemet på AU er det svært at trænge i 
gennem. F.eks. ventede en studerende ca. 3 måneder på en henvendelse om SU. Det kan få nogle til at 
droppe ud af et studie, hvis der ikke er styr på SU. Det er ikke godt nok. 

På [hovedområde nævnt ved navn] har der været store problemer. Det er generelt en ulempe, at der 
administreres på så stor afstand fra studerende og fagmiljøer. Konkret er dette indtil videre blevet afhjulpet 
ved at tidligere institutmedarbejdere varetager nogle af opgaverne. 

På vores fakultet fuldstændig håbløst. Beslutninger tages hen over hovedet på fagene uden at disse bliver 
involveret. 

rtyhftgjh 

 Administration af undervisningslokaler fungerer ikke hensigtsmæssigt (ulige fordeling af auditorietider, 
vanskeligt at ændre, flere flytninger med kort varsel). Jeg foreslår en taksametermodel, hvor enhederne 
betaler for lokaler efter tidspunkt 

Alle de mange problemer vi har oplevet gør det oplagt, at der skal ses på dette. 

Centraliseringen har givet lange og tunge arbejdsgane samt et voldsomt tab i effektivitet og kvalitet. 

Den er meget dårligt fungerende 

Der er for mange mellemledere der ikke har fingrene i det daglige arbejde og ikke aner hvad der foregår. 
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Endnu et besparelsesforslag. 

der er manglende koordination ml de forskellige funktioner efter centraliseringen 

Der har været mange ting, der har sejlet med overgangen til fælles studieadministration på [hovedområde 
nævnt ved navn]. Ved ikke, om det allerede er blevet bedre, men det har vænnet medarbejderne til, at det 
er lettere/hurtigere at gøre tingene selv. 

Det er svært at finde ud af, hvem man skal have fat i, og der sidder medarbejdere og dækker vores faglige 
område, som aldrig tidligere har siddet ude på instituttet, hvilket vil sige, at de ikke har den faglige indsigt 
og historik, til at kunne agere selvstændigt ift. semesterstartsplanlægning mv. (hvilket vores administrative 
institutmedarbejdere kunne tidligere) 

Det går bedre. Men jeg har haft mange oplevelser hvor jeg ikke har kunnet kommunikere med nye hold 
studerende fordi "systemerne" ikke kan generere en simpel liste med mailadresser el lign. Også 
eksamensplanlægningen har til tider været mangelfuld: forberedelseslokaler ligger i andre bygninger end 
eksamenslokaler mv. 

Det ville være en fordel at involvere instruktorerne i holdoprettelsesprocessen for fagene på mit institut. 
Nu kan studiekontoret tilføje studerende til en instruktors hold uden at spørge vedkommende. 

Dette er det helt store område, der bør ændres. Det har vist sig uholdbart at have studieadministrationen 
langt væk fra de enkelte studiermiljøer og uddannelser, både fra de studerendes og undervisernes side. 
Problemerne handler om at kommunikationen er for dårlig, kontinuitet og vidensovergivelse er for 
ineffektiv, sagsgangene er blevet langsomme og ufleksible, der er for høj specialisering (og for dårlig 
opbakning, når en specialiseret og centraliseret funktion rammes af sygdom eller fravær). Der skabes et 
pres i retning af skyggeadministration/ blæksprutter på lokalt niveau (hende der ved 'hvem er det nu jeg 
skal ringe til for at få løst dette problem'), mens det centraliserede niveau rammes af tværgående krav, 
koordinationsmøder og et nyt ledelseslag, der sætter udviklingsopgaver i gang for at legitimere sig, og ofte 
'leder opad' i stedet for 'nedad' 

Eksamener kører godt - men specialeområdet har problemer. De studerende venter nogle gange i flere 
måneder på at få deres kontrakter underskrevet og returneret. Dårligt signal. 

hovedproblemet er distance (både fysisk og organisatorisk) mellem de der skal administrere og de der skal 
bruge studieadministrationen 

mindre specialisering, mere samarbejde mellem medarbejdere knyttet til samme uddannelse, flere 
medarbejdere skal placeres på de uddannelsesansvarlige institutter 

Området er blevet langsomt og ufleksibelt. Studieadministrationen bør flyttes tilbage til institutterne. 

Planlægning af skema-placering for kurser og planlægning af eksamen er fuldstændig uigennemskueligt for 
mig og fungerer helt utilstrækkeligt. Kursus-kataloget er mangelfuldt og svært at navigere i. Tildeling af 
undervisningslokaler foregår (tilsyneladende) uden hensyntagen til hvilke behov der er i det enkelte kursus; 
eksempelvis har jeg lige undervist i et undervisningslokale uden projektor, og jeg har derfor været nød til at 
booke en projektor på biblioteket og har selv medbragt denne til alle mine forelæsninger :-( 

Savner fagkundskab 

se forrige 
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Se ovenfor. 

Se på større helhed i opgaveløsning 

Se tidl. 

se tidligere besvarelse 

se tidligere kommentar 

Selvom jeg ikke selv er særligt involveret i studieadministration, så er det jo ikke nogen hemmelighed at det 
har kørt dårligt på [hovedområde nævnt ved navn] i meget lang tid. Jeg tænker at netop dette eksempel er 
godt til at belyse, hvor svær organisationen med administrationen under vicedirektører er. Det burde være 
sådan at fakultetsledelsen kunne handle på denne kritik og gøre noget ved det. Og ikke sende info til en 
vicedirektør, og så gå at vente på at der sker noget. Det er heller ikke nogen hemmelighed at der er 
ledelsesproblemer på studieadministrationen på [hovedområde nævnt ved navn]og det er mig en gåde at 
der ikke er blevet gjort noget ved det. Det sender et utrolig dårligt signal til alle medarbejdere, at man 
beskytter dårlige ledere. 

Skemakoordinering og eksamensplanlægning er ikke eksisterende når fag kører på tværs af institutter. Det 
at fint at studerende kan til vælge relevante fag uden for deres instituts fagsøjle, men i praksis kører disse 
fag med "blandede" studerende med mangelfuld administration. Der tildeles først lokaler og skema når de 
øvrige fag i hver fagsøjle er på plads, og vilkårene med skema og lokaler for sådanne fag bliver derfor 
unødigt ringe. Der er ingen koordinering på tværs af studierne og der eksisterer mange forskellige skema-
tider og pausestrukturer under AU. Umuligt for de studerende og underviserene at hitte ud af. 

Skemalægningen er [dårligt fungerende]. De folk der arbejder der er meget flinke og gør deres arbejde 
godt, men det er ikke OK, at man ikke kan få sit skema før ugen før undervisningen starter. Der må gøres 
noget på dette område. Måske skulle man ikke insistere på, at studerende skal have lov at tage alle kurser, 
men lægge nogle begrænsninger her der kan gøre skemalægningen bedre. 

Skemalægningen var og er under al kritik. 

Skemalægningens kvalitet er faldet meget 

Skemaplaner... få dage før det hele begynder? Duer ikke. 

Skiftende medarbejdere der ikke endnu har opnået de tilstrækkelige kompetencer til at varetage den 
nødvendige support. (Er under stærk forbedring). Besværlige arbejdsgange og arbejdsfordeling mellem 
institutsekretariat og studieadministration. 

Snitflader er stadig uafklarede. Jeg oplever endvidere overload i studieadm. 

Som kursusansvarlig oplever jeg et meget tungt system hvor de studerende har svært ved at gennemskue 
om de kan få de kurser de ønsker og hvor lærere først i sidste minut kender deres timeplan for det 
kommende halvår. Beklager at være så negativ men jeg har set det fungere bedre andre steder 

Som medarbejder må man finde sig i et til tider både langsommeligt og lavt administrativt niveau, for der er 
ingen at klage til - aben sendes bare videre. Mange af de henvendelser, jeg får fra studerende er af 
administrativ karakter og burde derfor være besvaret af Studieadministrationen. Som VIP forventes man at 
klare alt selv, som har med ens egne uddannelsesbudgetter og -planlægning at gøre, hvilken kræver 
ekspertise i Excel og tager tid. Ingen af delene bliver anerkendt. Desuden burde de forskellige 
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vejledningsinstanser bemandes med professionelle vejledere samt fagfolk, der har forstand på vejledning. 

Som uddannelsesfagudvalgsleder er mine møder med administrationen meget mere frekvente end en alm. 
underviseres. Jeg møder myreflittigt personale der knokler for at få hverdagen til at fungere med de IT-
værktøjer, herunder især STADS, der spænder ben for dem, gang på gang. Her finder jeg ikke mærkbar 
lydhørhed hos de mellem og mellem-mellemledere, som ingen VIP i sin vildeste fantasi aner noget som 
helst om, bl.a. hvorfor de er ansat og hvad de egentlig varetager af centrale opgaver for et universitet. I 
disse sparetider, hvor der bliver fyret VIP og administrativt personale, men hvor visse grupper ledere går fri, 
giver det mange spændinger alle vegne. 

Studerende får information om praktik og de enkelte undervisningstimer, lokaler, tider for sent. Vi som 
undervisere får samme info efter rykkere. 

Studie admin har været dysfunktionel i fire år nu. Det er et område der blokerer snarere end støtter; det 
kræves at undervisere skal tjene systemet, ikke omvendt. Området fungerer som en yderst uheldig 
blokering for fornuftig forskningsplanlægning og indikerer at AU overvejende har ambitioner om at være et 
undervisningsuniversitet 

Studieadm. virker underbemandet og det er et stort problem, at den er fjernet fra studiemiljøerne. Jeg tror 
det opleves endnu mere fremmedgørende for stud. end for ansatte. 

Studieadministration er blevet ensbetydende med fag-fjern service præget af den homogenisering og 
standardisering, der nødvendigvis følger af centralisering. Hermed forbundet en større rigiditet og 
DJØFificering af hvad der lader sig gøre eller ikke gøre, hvor faglige hensyn eller hensyn til studerende 
konstant taber. Det handler IKKE om person her, for enkeltpersonerne er helt overvejende venlig, 
hjælpsomme og dygtige. Men strukturerne gør at det er op ad bakke at få studier til at fungere. 

Studieadministration kan blive bedre - men er generelt ikke dem som bonér dårligst ud 

Studieadministration kunne i min optik med held foregå tættere på de faglige miljøer. Hvis man bragte 
brugerne i nærere kontakt med administratorer, ville det løse en del problemer også i tilknyttede 
administrative centre. For [hovedområde nævnt ved navn] er mængden af lokale variationer i faglige 
traditioner og studieordninger så stor, at det i min optik ikke giver mening at have en centralt styret 
studieadministration. 

Studieadministrationen bør generelt grundigt efterse, kontrollere og optimere og koordinere sine 
procedurer og sit informationsflow. 

Studieadministrationen bør i højere grad drives på institutniveau. 

Studieadministrationen bør omorganiseres, så de relevante ansatte har institutlederne som leder og fysisk 
er placeret på institutterne, hvor både studerende og ansatte befinder sig - dvs. reformen skal rulles 
tilbage. Argumenterne for at ændre til den nuværende struktur var for tynde, og resultatet ses nu i form af 
voldsomme problemer og svigtende service. Det gamle system, derimod, fungerede stort set upåklageligt. 

Studieadministrationen bør være tættere på underviserne og tættere på den faglige ledelse, således at der 
er bedre kontakt med underviserne og ledelsen og de kan serviceres efter behov. Beskeder og ordrer vedr. 
studier, eksaminer sendes ofte ud som massemails uden hensyntagen til de forhold der er relevante 
forhold. 

Studieadministrationen er blevet en kæmpe mastodont. Den enkelte medarbejder gør arbejdet så godt 
som muligt, men fordi de ikke længere er ansat på institutterne, men er i deres egen ledelsesstreng har vi 
overhovedet ingen magt over det længere. De har ledere og mellemledere (der også får meget høje 
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lønninger). Disse ledere og mellemledere aner intet om vores virkelighed som undervisere og forskere, men 
de udtænker hele tiden nye systemer, finder nye problemer og laver standardiseringer, alt sammen noget 
som kvæler den kultur vi har. Ting vi har gjort effektivt i årevis på bestemte måder, skal centraliseres og de 
bliver derfor standardiserede med en masse problemer til følge. At eksaminer kommer til at ligge på dårlige 
tidspunkter for de studerende, med problemer for gennemførsel som resultat. Men værst af alt ingen føler 
længere de har nogen at gå til. De studerende føler sig affærdiget, ingen tager ansvar hvis der er sket en 
fejl, og det er blevet meget svært at få en dispensation for f.eks. for sen eksamenstilmelding. De 
standardiserede og bureaukratiske regler gør at man eksempelvis sidder i et kæmpe stort studienævn og 
smider studerende ud af studier selv om de næsten er færdige med en kandidatuddannelse, fordi man ikke 
vil give dem en 4. gangs dispensation. Man ser ikke længere på det hele menneske, den hele studerende, 
det er regler der skal følges. Jeg har hundredevis af eksempler på ting der pludselig problematiseres, som 
har kørt fint i årevis. Mails cirkulerer rundt i systemet i uendelig loops fordi de hele tiden videresendes, 
ingen vil tage ansvar, og ingen ved helt hvad der skal ske. 

Studieadministrationen er blevet for fjern fra studiernes og uddannelsernes hverdag. Alt for mange 
ufleksible og standardiserede procedurer samtidig med at den administrative belastning af den enkelte 
underviser og koordinator er blevet væsentligt forøget. Studieadministrationen bør derfor re-lokaliseres og 
gøres mere fleksibel. 

Studieadministrationen er blevet samlet og jeg oplever at den fungerer fornuftigt i forbindelse med 
eksamens-administration, men der synes at være store problemer omkring lokale- og 
undervisningstidspunkter. Mange savner en mere nær administrativ understøttelse. 

Studieadministrationen er blevet stadig mindre fleksibel og relevant i forhold undervisernes og 
studenternes virkelige verden. Man må ofte selv lave en større efteradministration af undervisning, 
eksamen mv. Bære præg af hyppige personaleudskiftninger eller omrokeringer 

Studieadministrationen er blevet tung og bureaukratisk efter centraliseringen. Hvad der tidligere kunne 
gøres gennem en enkelt medarbejder, placeret lokalt på instituttet, gøres nu af 5-10 medarbejdere. Igen et 
eksempel på medarbejdere der intet producerer af værdi, og som derfor bør absolut minimeres. 

Studieadministrationen er enten fjern fra uddannelserne, eller, i de tilfælde, den ikke er det, overbelastet. 
Det er dejligt at undervise på universitetet, men en plage hele tiden at skulle klare administrative opgaver, 
der burde løses rutinemæssigt af et sekretariat. 

Studieadministrationen er fysisk flyttet væk fra de faglige miljøer, hvilket er særdeles uhensigtsmæssigt i 
relation til de medarbejdere som skal varetage undervisningen! 

Studieadministrationen er i hvert fald indenfor [hovedområde nævnt ved navn] og [hovedområde nævnt 
ved navn] det område, hvor der har været størst problemer med den nye organisering. Særligt her er der 
behov for en institutnær administration og klare grænser for hvor meget standardisering, der er 
hensigtsmæssig. 

Studieadministrationen er kommet for langt fra de faglige miljøet ved centraliseringen. Det har medført 
manglende lokalkendskab, et tab af oparbejdede kompetencer og generelt ringere service af undervisere. 

Studieadministrationen er meget baseret på bestemte personers administration af bestemte 
eksamensområder. Da personer skifter, da der ikke informeres herom, da det er svært at lokalisere de 
enkelte personer, og da kommunikationen herfra er uregelmæssig - giver det praktiske problemer, fordi 
man som underviser aldrig rigtig har opdateret information (og de studerende heller ikke). 

Studieadministrationen er opdelt i forhold til opgaver, hvilket gør det svært for medarbejderne at få fat i 
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den rigtige person. Alle uddannelser presses ind i fælles administrative systemer, der vanskeliggør 
administrationen af de enkelte uddannelser, fordi systemerne ikke kan tage individuelle hensyn 

Studieadministrationen er rystende dårlig. Bureaukratisk og ufleksibel, både over for henvendelser fra mig 
og fra de studerende. Jeg har flere gange oplevet studerende, som har været "nødstedte" på forskellig vis 
pga. studieadministrationens praksis. Det er helt uhørt. Jeg oplever en studieadministration som tror at de 
studerende er til for den, og ikke omvendt. 

Studieadministrationen er vokset betydeligt i de senere år. Administrationen skal have VIP chef, eks dekan 
eller prodekan, dobbelt-ophæng tilbage. 

Studieadministrationen fungerede bedre i den gamle organisering, tæt på undervisere og studerende og 
med institutlederen som leder.    Studieadministrationen ville kunne varetages billigere hvis institutterne 
varetog den. Det er et langt mere sundt princip, at det er institutterne, der har ansvaret for 
administrationen, når det i sidste ende er institutterne, der betaler for den. I den nuværende organisering 
er der ikke tiltrækkeligt incitament til at sikre en effektiv varetagelse af studieadministrationsopgaven. 

Studieadministrationen fungerer ikke hensigtsmæssigt. Den er blevet langt mere rigid og langsomt 
arbejdende efter omorganiseringen. 

Studieadministrationen har meget få ressourcer, hvilket betyder, at det administrative arbejde, som 
udføres, er af dårlig kvalitet. Derudover flyttes flere og flere af de studieadministrative opgaver over på 
underviserne. 

Studieadministrationen har skrantet. Det har været ganske uholdbart, da området er en vigtig del af 
universitetets egentlige maskinrum 

Studieadministrationen har været underlagt flytninger fra vores institut og nedskæringer, så færre hænder 
nu skal varetage flere opgaver med forsinkelser i administrationen til følge. Samtidig er flere opgaver 
tilknyttet afvikling af uddannelserne lagt over til de ansvarlige VIP’ere, der udover at skulle koncentrere sig 
om uddannelsernes faglige elementer, nu skal koncentrere sig om en del administrative opgaver, der tager 
tiden fra den faglige afvikling og udvikling af uddannelsesmodulerne. 

Studieadministrationen kan ikke varetage opgaverne med den kvalitet vi er vant til. Praktiske problemer i 
studieadministrationen har ført til ændringer af studieordningen for de er fuldstændigt ligeglade med 
fagligheden. De skal have deres liv til at fungere. 

Studieadministrationen laver mere bøvl end de løser, sorry. Når man skal bruge måneder på at få rettet en 
fejl på et eksamensbevis, så er det bare ikke godt nok. Og når papirer for tredje gang er blevet smidt væk... 

Studieadministrationen på [hovedområde nævnt ved navn] er uigennemskuelig for studerende og det er 
også mit indtryk at de administrative medarbejdere internt har svært ved at skabe overblik. 

Studieadministrationen på [institut nævnt ved navn] virker overbelastet - der har været svingdør i 
personalet i lang tid. Oplagte opgaver nægtes løst, andre ting glemmes. Medarbejderne virker stressede, og 
det stresse videre til vip-siden, der ofte opgiver at få løst opgaver, fordi det er hurtigere at løse dem selv. 

Studieadministrationen sejler efter centraliseringen. Processerne tager længere tid, f.eks. mellem 
indlevering af eksamener/specialer og vores modtagelse af dem. Det er helt centralt at 
studieadministrationen er i tæt kontakt med og bekendte med underviserne, derfor vil det være en stor 
hjælp, hvis studieadministrationen blev placeret, hvor undervisningen foregår - på institutterne 

Studieadministrationen virker oftest som en modstander for de studerende, det sker ofte at man møder 
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hovedrysten blandt både forskere og studerende over beslutninger som ikke giver praktisk mening. Meget 
konkret administrerer man så firkantet at man insisterer på at se bachelor- og kandidatuddannelse 
fuldstændig adskilt, i stedet for at overveje konsekvenserne for den endelige kandidatgrad. Desuden er det 
ikke usædvanligt at se 3+5- og 4+4-ph.d.-studerende som kommer i klemme i studieadministrationens 
kasseunivers. 

Studieadministrationen virker stærkt presset. Der er f.eks. ofte problemer med at finde censorer. 

Studieadministrationen virker til at den er til for at holde på de dårlige studerende som ikke hører til på et 
universitet, i stedet for at hjælpe med de gode studerende til blive bedre ved at fjerne ligegyldige 
administrative krav 

Studieadministrationen virker underbemandet. 

Studiebeskrivelser bliver ikke uploadet, er fejlagtige, studerende er ikke tilmeldt, som de burde 

Studiecenter [hovedområde nævnt ved navn] er svære at samarbejde med, og der kastes hele tiden 
opgaver frem og tilbage mellem institut og ACA. Det er ikke produktivt, og mange opgaver tabes eller løses 
flere gange. Dette er en direkte konsekvens af matrix-organiseringen. 

Studielederen er på ingen måde interesseret i input fra de forskningsansvarlige ledere vedrørende pensum. 
Tromler sine egne ideer igennem trods massiv faglig modstand mod at sænke overliggeren for de 
studerendes viden. Det synes som man vil masseproducere kandidater, opfylde bestemte kvoter i stedet 
for at bibeholde det højeste faglige niveau man bør kunne forvente af et universitetsstudie. At tale om at 
igangsætte særlige elitespor understreger blot alvoren af ovenstående argumenter. 

Studiesekretærens centrale placering vanskeliggør en smidig arbejdsgang. Studiesekretæren bør sidde tæt 
på de studerende og underviserne. De studerende oplever ofte misforståelser, som kan løses hvis 
sekretæren sad decentralt ved underviserne. 

Større klarhed over, hvem der udfører hvilke opgaver (snitflader) i forhold til EVU 

Større transparens og fleksibilitet for lærere mht. varetagelse af regler, dispensationer mm. 

Supporten er bare generelt blevet dårlige siden studieadministrationen blev samlet som enhed. Tidligere 
kunne vores ene studiesekretær placeret på instituttet klare alle opgaverne bedre, hurtigere og mere 
fleksibelt. Nu skal vi kommunikere med enten instituttets kontakt på studiekontoret eller en nyansat 
sekretær på instituttet. Desværre leverer disse to til sammen en dårligere service end den ene sekretær 
magtede i det gamle system. Det er mit indtryk, at de kæmper med dårlige IT systemer, som ikke kan levere 
de services, vi efterspørger. 

Svært at vide, hvem man skal ringe til. Tidsplaner kommer for sent ud, på trods af at vi undervisere skal 
sende vore planer ind til administrationen tidligere og tidligere hvert år. Til sammenligning med 
internationale universiteter er det meget klodset, at tilmelding til kurser er så adskilt mellem uddannelser 
og hovedområder -- besværligt hvis man skal studere (eller undervise!) på tværs. 

Tabet af studiesekretærer, deres overflytning til administrative centre, til såkaldte 'førerbunkere', er et tab 
for universitetets kernefunktioner: Forskning og undervisning - i fagmiljøerne. Ikke kun VIP’erne, men i høj 
grad studenterne lider under det. Studienævnene opfattes som 'fjerne' (igen: sammenlægningerne!), 
studenter og undervisere har svært ved at engagere sig i dem. Fagsekretærernes specifikke og årelange 
erfaringer var guld værd for de faglige enheder. Centraliseringen har medført en mindre effektiv og langt 
mere fejlbehæftet studieadministration. Reformen burde 'tilbagerulles', men det ville garanteret være for 
stort et ansigtstab for reformatorerne. Så selvom alle i fagmiljøerne sagde som jeg, ville det ikke ske, jf. 
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afdemokratiseringen af vores arbejdsplads. 

TAP'erne gør et godt arbejde her, men maskineriet virker nogle gange lidt tungt som følge af deres afstand 
til lokalmiljøerne. 

Tilbageføring af funktioner og medarbejdere til institutniveau 

Tilbageføring til institutniveau 

Ting forsvinder... 

Tingene er blevet bedre men meget sejler fortsat. Underviserne skal melde alt ud et halvt år i forvejen men 
får først selv relevante beskeder tæt på deadline 

Typisk ved man som underviser alt alt for sent, hvor mange og hvilke studerende man har på et kursus, når 
semestret starter. Ligeså som studerende; hvem skal jeg have som underviser, og hvor skal vi være? 

Uigennemskuelig 

Umulig at komme i kontakt med. Stiller urimelige krav over for frister, men kan ikke selv finde ud af at 
overholde noget af dem. Åbenbart kan man ikke få kontakt med dem til møde, og når man indkaldes er det 
få dage før, med begrundelsen at der er travlt. Hvor svært kan det være at booke en kalender? Endelig er 
der utrolig lidt empati og det virker til at dem som kender reglerne ikke har noget at skulle have sagt og vice 
versa 

Undervisningsplanlægning bør effektiviseres. Undervisningsplanen udkommer ofte meget sent - få dage 
inden undervisningen starter. 

Undskyld, det fik jeg skrevet ind i et tidligere felt 

Vi oplever gang på gang at absurde administrative indretninger står i vejen for løsning af faglige-
undervisningsmæssige problemstillinger. Et eksempel er fastsættelse af dato for opgaveaflevering. Konkret 
har vi oplevet at de studerende har haft endda meget kort tid til opgaveskrivning fordi 
studieadministrationen ikke kunne håndtere at det studerende afleverede en uge senere 

Vi skal have den tættere på fagene/undervisningen! 

Vigtigt vil være at overveje, i hvilket omfang det er fornuftigt, at funktionen primært er en centraliseret 
funktion. Erfaringerne indtil nu tyder på, at decentraliseringen er direkte skadelig for effektiviteten. 

Virker til tider som om de studerende og deres problemer mere er en irritation end noget andet for 
administrationen. 4+4 ph.d. ph.d.-studerende tabes ofte mellem to stole, da det ofte er uklart om de hører 
til ved studie- eller ph.d. administrationen. En mere fleksible og praktisk tilgang til dette problem ville gøre 
det lettere for den enkelte ph.d. studerende. 

Vær mere responsive, og lav færre fejl. Det kan fx ikke nytte at dobbeltbooke lokaler til to hold samtidig. 

 

Academic staff should have more freedom/responsibility to influence the way courses are structured and - 
especially - examined. 

Centralizing study administration was a mistake. Consider moving functions back to department level 
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organization. 

Courses (lectures and TØ) should be set in predefined timeslots, so both students and teachers know when 
the course will be. The timetables are always announced late. Could save a lot of work to have a predefined 
calendar. 

I feel that study administration should be closer to the department, both for the teachers' and students' 
sake. 

I have the impression that the studies (courses) are offered based on who is teaching what courses, as 
opposed to what needs to be taught. 

I'm never being asked whether my lectures fit my schedule. It has happened several times that I could not 
attend research seminars because of that! 

It is simply a mess. 

It should be possible for teachers to know well in advance how many students have registered for their 
courses. As it is now, a class list relevant to the Autumn semester is not available until August. Not knowing 
even roughly how many students to expect in a course makes planning unnecessarily difficult. 

It would be important to have rules (procedures regarding courses, thesis defenses, etc.) written in such a 
way research and teaching staff could easily check them. Also, administrative staff should be more aware of 
these rules. 

Managed by employees who have no or limited experience of teaching. Means among other things that 
several changes/projects are implemented before there is sufficient certainty that they work. 

More automizing, e.g. Accounting teaching hours for courses, exams,etc. by default rather than typing 
them in manually. 

Our studies administration has been struggling with personnel problems that have led to delays for 
example in getting thesis contracts back to students. They sometimes come back two months after 
submission. Since we're asking students to mind their deadlines, we should be watching our own as well. 

Sensitive area. If you teach you do the admin.by yourself. There’s no actual support and if I (as a teacher) 
had access to the systems that I don't (e.g. course catalogues, exam dates, etc.) be sure I would be doing 
these tasks too!! Especially if you worked on a different institution where real study administration exists!! 

Stop implementing IT please. Fix blackboard before it is too late 

The curriculum of several departments appears to me to be out-of-touch with developments in scientific 
knowledge and educational practices. In particular, I find [institut nævnt ved navn] to be ingrown and 
insufficient in today's research environment related to [institutspecifikke emner nævnt]. 

The study administration seems disconnected from the reality of being a student/teacher. For example not 
caring about spreading out exams for students in a study period. 

They are just too large compared to the tasks they should have. 

This is of course a problem known to all - many do a great job, but when all things change this area is also 
changing but rarely for the better. 

This may be my fault - I am not sure what the function of this unit is. I have meant to investigate it for some 
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time and now I realize a year has gone by. What I want is readily available data on student academic 
background - I suspect the quality of schooling of some of my students is much lower than others. It would 
be good to confirm that there is great variation in the class body. In the UK this task was routinely 
addressed in annual collective and professional evaluations of the teaching. Here you have to find out who 
the appropriate administrator is and then ask permission for data release for names students (this is what I 
had to do once, it may have changed). This may be how it is in Denmark - I don't really know - but it is not 
easy to grasp how good the students are before you find out through their exam results (too late). 

Too much bureaucracy and too little flexibility; especially in connection to defining how courses are run 

 

Teknisk-administrativt personale 

Alt for megen fokus på studieadministration og for lidt på formålet med denne: læring. 

Alt for ofte laves store strukturændringer. F.eks. flyttes en masse medarbejdere fra det ene sted i parken 
til det andet. Og inden de når at finde sig til rette der, flyttes de et nyt sted hen, eller får en ny funktion. 
Kort sagt er arbejdsgangene præget af for mange kortsigtede forandringer, som hverken medarbejdere 
eller studerende når at få gavn af. 

Arbejdsmængden hænger ikke sammen med de ressourcer der er til rådighed. Det medfører en dalende 
arbejdsglæde. 

AU Studier back office fungerer ikke ordentligt. Manglende ledelse der ikke er lydhør overfor de faglige 
behov og den faglige indsigt på fakulteter og institutter. Uhensigtsmæssig organisering af back office. 

AU Studier bør blive bedre til at håndtere de særlige aspekter der er omkring internationale studerende - 
især på hele uddannelser. Som det er i dag håndteres de stort set som de danske uden hensyntagen til de 
særlige problemstillinger der er på dette område. Der kunne med fordel skabes et bedre samarbejde 
mellem AU Studier og AU Forskning og Talent på dette område. 

AU Studier bør opnå et bedre samspil mellem back og front office i drift. Og udvikling. Området synes at 
lide af utilstrækkelig sammenhæng og et delvist fravær af fælles fodslag om strategi og retning. Der er 
behov for en mere klar styring af store projekter fra IT til eksempelvis fremdriftsreform og 
institutionsakkreditering. AU mangler en tydelig strategi på uddannelsesområdet, der helstøbt 
responderer på den igangværende debat om kvalitet og relevans. 

AU Studier er ramt af mange, store omstillinger over de sidste 4-5 år. Udviklingsprocessen, mange og 
samtidige implementeringer af IT-systemer og det samtidigt forsøg på at skabe en enhedsorganisation har 
krævet og kræver stadig mange økonomiske, personale- og viden-ressourcer, som ikke stilles til rådighed. 
Der er behov for at sikre ressourcer til det arbejde, der skal etablere og sikre enhedsorganisationen på 
tværs af hovedområder og geografiske lokationer. I praksis er AU Studier stadig en sammensat enhed 
bestående af 7 forskellige administrationer (AR i Aarhus, AR i Emdrup, BS i Aarhus, BS i Herning, HE, ST gl. 
AU og ST IHA) med alle mulige forskelle i praksis, arbejdsprocesser og systemunderstøttelse. 
Organisatorisk er formålet, betydningen og effekten af vicedirektørens projektstab uklar og i nogle tilfælde 
i konflikt med opgaver og ansvar i (især) Driftsenheden. 

Bedre kommunikation omkring hvad studieadministrationen bedømmer ansøgninger efter. Desuden bør 
der være mere information omkring på hjemmesiderne. 

Bedre vejledninger til de studerende vedr. opsætning og trykning af deres afhandling, forsvar, 
indrapportering osv. eller til os sekretærer som skal hjælpe dem når de kommer og stiller spørgsmål vedr. 
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dette. 

De kurser, mine kolleger underviser på, henvender sig tværgående til studerende på flere institutter, og 
det har hvert år været meget (!) svært at få placeret selve administrationen (især lønudbetaling til ekstern 
lektor) korrekt i organisationen. Den lander altid mellem to stole, fordi kurset ikke er et "standard-kursus", 
som nemt kan placeres den eksisterende adm. struktur. 

De stakkels receptionsmedarbejder i fronten har virkelig en uriaspost ift. frustrerede studerende 
[hovedområde nævnt ved navn]. Nedskæringerne har været massive og der er omstruktureret og fyret 
utrolig megen implicit viden, som specifikke ansatte har vidst noget om, der er gået tabt. 

Den psykiske APV viste at det er helt galt i studieadministrationen. Et af problemerne er, at STADS fortsat 
er meget mangelfuld - det mangler mange faciliteter til et bredt universitet som AU og KU. Derfor er der et 
stort manuelt lappearbejde, der nok er medvirkende til det omtalte APV-resultat. 

Der bør ses på processerne for hele det studieadministrative område på tværs af de systemer der 
anvendes og med fokus på de studerende og VIP’er som er de primære aktører og ikke med fokus på hvad 
der er smart for studieadministrationen back-office. De nye krav omkring fremdriftsreform og automatisk 
eksamenstilmelding bør resultere i, at man overordnet ser på sin kerneydelse og hvorledes den skal 
understøttes. Undervisning og eksamen skal tænkes som en samlet proces, ikke som to selvstændige. 

Der bør tilføres yderligere ressourcer til højtprioriterede projekter. 

Der er et stort pres på studieadministrationen der betyder at mange opgaver står i kø. 

Der er gang i 'særligt eftersyn' i forbindelse med fyringsrunden. Der bliver kigget på effektiviseringer og 
kvalitet, hvilket er meget tiltrængt. 

Der er ikke plads til at der er frit optag på ST. Nogle uddannelser har ikke kapaciteten hverken i 
undervisere eller lokaler til det store antal studerende, og det er jo et problem når alle årgange er blevet 
større, så kan skema og eksamensplanlæggerne umuligt finde lokaler til alle de studerende. Derudover 
bliver uddannelsen dårligere når der aldrig er plads nok til de studerende, hvilket gør AU til et mindre 
attraktivt universitet. Hvis man laver et karaktersnit på uddannelser, så kan man også forvente at der 
bliver mere prestige i at komme ind på de uddannelser med en snit end dem uden, så man får kvalitet 
frem for kvantitet. 

Der er ingen klar ansvarsfordeling mellem Studieadm. og institutterne. Efterhånden er det studieadm. der 
bestemmer, hvad mit arbejde skal bestå af - ikke institut- eller sekretariatsleder. Arbejdsprocesser, der 
hidtil har ligget hos Studieadm. bliver pludselig placeret på instituttet, evt. i forbindelse med indførelse af 
nye systemer. Seneste eksempel er WISEFLOW til digital eksamen, men der er mange tidligere eksempler. 
Informationerne fra Studieadm. kommer i allersidste øjeblik eller for sent, så jeg og kolleger reelt ikke har 
en chance for at løfte de nye SAMT de gamle opgaver tilfredsstillende. 

Der er kommet en kultur på området om, at den enkelte medarbejder stort set selv kan bestemme, hvad 
man ønsker at beskæftige sig med - og der er ikke megen forståelse for, hvad institutterne har af ønsker 
og behov på området - samtidig med, at det er meget svært at komme i kontakte med de enkelte 
medarbejdere - der er notorisk altid telefonsvarer på. Området er endvidere blevet delt for detaljeret op - 
hvilket betyder, at der er rigtig mange mellemledere. Det opleves også, at det er studieadministration - og 
ikke studienævnene, der har kompetencen til at beslutte, hvad der skal ændres i f.eks. studieordninger 
m.v. Administrationen tænker, at de skal styre uddannelsen - og ikke, at det faktisk er det faglige niveau, 
der skal styre uddannelserne. 
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Der er mange hænder involveret i samme opgaver 

Der er nogle processer hvor AU Studier, set fra mit perspektiv, både front og back, kunne trænge til en 
kulturforandring som bragte dem fra at være en central bureaukratisk regional forvaltningsmyndighed til 
en moderne serviceorganisation med et globalt udsyn og med en realisering af et globalt kundegrundlag. 

Der igangsættes for mange store projekter, som der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer til at 
gennemføre succesfuldt. Ressourcerne smøres for tyndt ud og planer er på et for løst grundlag. Snittet 
mellem Au Studier og Au Viden vedr. efter-videreuddannelse er uhensigtsmæssigt. 

Der mangler konsensus og inddragelse i forhold til de beslutninger, der træffes fra øverste ledelse. Det 
virker ikke til, at der er skabt fællesskab i studieadministrationen, der sikrer ensartethed og optimering på 
hele AU. 

Det er ikke lang tid siden jeg selv var studerende ved AU, hvor jeg synes det var decideret pinligt, at man 
f.eks. var så dårlige til at melde eksamensdatoer ud og planlægge semestret. Ved [hovedområde nævnt 
ved navn] oplevede jeg flere gange, at man fik eksamensdatoer primo december, hvor der kunne ligge en 
eksamen 2. januar. Studieadm. skal huske hvem deres kunder er! 

Det er meget svært at få øje på, hvor selve rekrutteringsopgaven ligger. Hvem skal man henvende sig til 
med konkrete opgaver, der skal løses, f.eks. kampagner for specifikke uddannelser? 

Det er noget rod, at væsentlige beslutninger om uddannelserne træffes i studienævnet og ikke på 
instituttet. Det forskubber det strategiske perspektiv. Snitfladerne mellem studieadministrationen om 
institutterne bør være skarpere, så administrationen alene tager sig af driften af uddannelser og instituttet 
af uddannelsernes udvikling, nye uddannelser mv. Aftaler om præcisering af snitflader synes hele tiden at 
skulle indgås i opposition. 

Det er vanskeligt præcist at udtrykke, hvad der er galt, men i dette tilfælde kan man konkludere at "one 
size doesn't fit all". Der er stor forskel på hvor mange studerende de enkelte HO har, og dermed også stor 
forskel på, hvordan administrationen skal skrues sammen. BO mangler ofte indsigt i, hvordan de enkelte 
uddannelser spiller sammen, hvor mange der er og hvilke uddannelser, der hører til hvor. Man glemmer 
også at koble de nye HO-navne og nye institutnavne, men fortaber sig i de gamle betegnelser og lufter 
ofte gamle indgroede fordomme. Mange systemer, der ikke taler sammen. Nye systemer bliver 
implementeret i sidste øjeblik og institutterne skal så rette ind. Behov for selv at kunne trække data i f.eks. 
Stads. Manglende fokus på vigtigheden af STÅ-indtjeningen. De registrerer blot og vi kan ikke rigtig få 
nogle informationer eller hjælp til opfølgning på nedgang i STÅ-produktion. [direkte personreference 
fjernet] er superdygtig og hjælpsom, men det kan ikke passe, at en person skal betjene hele AU. Bedre 
STÅ-prognoser 

Det forekommer ikke at være rigtigt at trække al studieadm. ind i et center. Institutterne burde i langt 
højere grad have indflydelse, de står trods alt for undervisningen. Ledelsen vil have alle uddannelser 
puttet ned i de samme kasser, uden nogen forståelse for hvor forskellige behov de forskellige uddannelser 
har. 

Dybt suk. Primært er undervisnings- og eksamenstilmeldingen dybt frustrerende fordi it systemerne ikke 
understøtter det fuldt ud, hvilket alt alt for ofte resulterer i dispensationsansøgninger som er spild af tid 
for både administration, studienævn og studerende, samt i nogle tilfælde får som direkte resultat, at 
studerende forsinkes. 

Egentlig mest fordi jeg i dialog med studerende oplever store frustrationer omkring netop denne del. 
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Eneste anke mod studieadministration, er at der kan sættes spørgsmålstegn ved hvor vidt de skal have en 
ny, stor bevilling hver gang de skal påtage en ny opgave, hvor man andre steder gør mere for at løfte nye 
opgaver med de ressourcer man allerede har. 

Evnen til at anvende fælles arbejdsgange for løsning af basale processer og rutiner 

For et års tid siden var studieadm.  en større proces med eksterne konsulenter for at reorganisere 
området. Det blev desværre kun en mindre reorganisering. Større ledelseskraft. Måske savner jeg en 
større accept af forskelligheder mellem HO. 

For mig at se er der alt for meget håndbæring af enkeltpersoner og derfor alt for mange sekretærer... 

For stor forskel i de enkelte hovedområders måde at håndtere studieordningerne på. Det er uoverskueligt 
med alle de ordninger må kunne forenkles. 

Front virker - men back office mangler fokus på de studerendes behov. 

Følgende er hovedsageligt møntet på fællesservice/back-office. Mængden af projektledere det åbenbart 
er nødvendigt at ansætte for at løse VD-områdets basale opgaver er helt enormt - og helt ude af trit med 
karakteren af opgaver og (som jeg har forstået det) tankerne bag en matrixorganisering. En nogenlunde 
normal ledelsesmæssig interesse for opgaveløsningen burde kunne udpege medarbejdere til at stå i 
spidsen for / koordinere de projekter som selvfølgelig opstår - medarbejdere som har ydet i særlig indsats 
i den forbindelse kan så evt. søge om et tillæg i de sædvanlige runder. Ledelsen af området lader til at 
være ikke-eksisterende med deraf følgende store vanskeligheder for os andre med samarbejdet med de 
medarbejdere som ikke har bare tilnærmelsesvis klare retningslinjer for deres arbejde, de lades 
simpelthen i stikken (med deraf følgende udfordringer med kvaliteten af deres arbejde). 
Uoverensstemmelserne omkring ressortområder med bl.a. AU Viden (om EVU) og AU Forskning og Talent 
(om bl.a. internationalt optag) må indstilles øjeblikkeligt og vicedirektørerne begynde at arbejde sammen 
om opgaveløsningen i stedet for at slås om ressourcer. 

Generelt skal der kigges på hvordan administrationen (ikke) fungere. For mange gamle HK'ere der har 
givet op og ikke længere kan følge med. For mange hurtige ændringer der ikke er gennemtænkt. For 
mange gamle IT systemer der ikke virker. For lidt forståelse for hvad fagmiljøet har brug. Administrationen 
har for meget fokus på hvordan deres job bliver nemt og ikke nok fokus på hvordan de laver god 
administration. 

Genovervej den administrative opsplitning af studier på tre områder: talent vedr. internationale 
studerende, viden vedr. EVU og studier vedr. resten. Jeg oplever organiseringen som tung, dyr og 
anledning til kampe ml de administrative søjler 

Her gælder der lidt det samme, at jeg har behov for oplysninger, der går på tværs af institutter, hvilket 
ikke kan gives. 

I det daglige ledes jeg af 3 afsnitsledere og en funktionschef, hvilket forekommer at være "overledelse". 
Lederne er usynlige i dagligdagen, bruger en betragtelig del af arbejdstiden på at mødes med hinanden, 
ofte finder møderne sted privat. Medarbejderne har ikke indsigt i dagsordenerne for ledelsesmøderne. I 
en tid med ressourceknaphed forekommer det mere hensigtsmæssigt, om de mange ledere bidrog til 
driften; medarbejderne er således særdeles selvhjulpne i forhold til den daglige opgavevaretagelse. 

I studieadministrationen oplever vi en dekobling mellem ledelsens bestemmelser og ønsker for fremtiden 
og det faglige miljøs forventninger til studieadministrationen. 
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Inerti og manglende evner til at træffe nødvendige beslutninger. De gør ingenting af sig selv eller for andre 
end sig selv. 

Jeg bryder mig grundlæggende om at skulle kritisere andre områder men for at tage en konstruktiv tilgang 
til spørgsmålet, vil jeg understrege, at der er behov for en øget bevidsthed omkring at AU er et 
internationalt universitet - at systemet i Studieadministrationen skal være gearet til at håndtere 
internationale studerende 

 Jeg har ikke noget med Studieadministrationen at gøre, men jeg hører dagligt om problemer. 

Studieadm.: Har et generelt dårligt ry og har haft det længe, fornemmer stor forskel i støtte til 
uddannelserne og mange får stress. 

Jeg oplever faktisk næsten kun engagerede medarbejdere i alle afdelinger. Som jeg ser det, er det mest 
det tværgående samarbejde - mellem administrative centre indbyrdes og mellem administrativt center og 
institut, som kan være svært at få til at fungere. 

Jeg oplever, at studieadministrationen er præget af dårlig ledelse i et omfang så gode medarbejdere har 
set sig nødsaget til at forlade AU. Her viser matrixorganisationen sin svaghed, idet fakulteterne ikke har 
noget at skulle have sagt i hvordan tingene kører på vicedirektørernes områder, selv om det har markant 
indflydelse på fakultetets virke. Desuden er det i den grad demotiverende som medarbejder at se, 
hvordan der ikke gribes ind overfor dårlig ledelse. 

Jeg synes, at studieadministrationen mange steder er meget sårbar, eftersom der kun er én 
studiesekretær tilknyttet et studie, hvilket ved hans/hendes pludselige fravær gør, at såvel de studerende 
som undervisere oplever dårlig service og manglende information. 

Jeg tror det var en fejl at trække de studieadministrative ressourcer værk fra institutterne. Det har givet 
store problemer. Det bør ses på det rigtige snit her. 

Kendskab til de lokale forhold er elementært. Derfor skulle der være studiesekretærer som sidder fysisk 
ved institutterne og kender til de lokale forhold. 

Prioriteringerne er forfejlede. 

Lægges mere ud på institutterne. Det fungerede tidligere. 

Mere gennemsigtighed på fordelingen af STÅ mv. 

Min opfattelse af studieadministrationen er, at det er en stor organisatorisk omgang rod. Der er ingen der 
ved hvad instituttet reelt har af behov, og der er ingen der gider lytte til argumenter fra instituttet. Det 
kan godt være, at de "menige" medarbejdere ved hvad der skal til for at få tingene til at virke for 
instituttet, men cheferne overruler den ene gang efter den anden - og mener helt klart at vide hvad der er 
"bedst", og alt skal ensrettes efter laveste fællesnævner ([institut nævnt ved navn]). På studiesiden har 
instituttet helt klart brug for, at de medarbejdere der skal varetage instituttets interesser har lokalt 
kendskab til studieordninger, medarbejdere m.v. - og det bliver der på ingen måde taget hensyn til pt. Og 
de medarbejdere der kan "flytte sagerne" er blevet fyret. 

Mit fokus er snittet mellem studieadm. og Forskning og Talent hvad angår ph.d. -området. Desværre 
oplever jeg, at det kan være svært at sikre en sammenhængende administration for fx vores 4+4 ph.d. 
ph.d.-studerende. Studieadm. har ansvaret for kandidatindskrivningen, og ph.d. -adm. har for ph.d. -
uddannelsen. Vi har dermed en stor udfordring i at sikre, at ph.d. -stud. ikke bliver forvirret ift. at skulle 
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forholde sig til to meget forskellige administrationer og måder at løse opgaverne på -herunder brugen af 
flere IT-systemer (kandidat og ph.d. ). Jeg tænker specifikt på integrationen af kandidat og ph.d. -studiet 
på del A, specialeregler, overgang fra del A til del B (hvor ph.d. -stud. bliver ansat med løn) samt regler 
vedr. kandidat-SU. Vores to administrationer 'clasher' på nogle punkter, og der er forskellige holdninger og 
beslutninger i studienævnene, som der også skal tages hensyn til. Jeg har selv taget initiativ til at invitere 
parter fra AU studier og SU-kontor til drøftelse om at arbejde på at opnå en mere og bedre 
sammenhængende adm. for vores 4+4 ph.d. -stud. Vi er så småt gået i gang. Den generelle feedback, jeg 
modtager fra vores studerende, er, at de savner at have kontakt til en konkret medarbejder i studieadm. - 
et ansigt på en person, der kan hjælpe netop dem. Der gives generelt kritik af helpdesks/studiecenter, 
hvor man henvender sig til en anonym e-mailadresse eller en skranke og ikke kan komme i direkte kontakt 
med den relevante medarbejder. Mange ytrer et afsavn over at kunne kontakte en studiesekretær ude på 
institutterne. En sekretær, som kender fagene indgående, kulturen på institutterne, de studerende samt 
medarbejderne. 

Mængden af projektansættelser og projektopgaver er vokset betydeligt i studieadministrationen. Det 
lader til at være på bekostning af driften som burde være kerneydelsen, men som ikke er i front. Jeg tror 
der kunne effektiviseres betydeligt i studieadministrationen, ved at nedlægge projekter og fokusere på 
driften. Og så et PS - der må da kunne skæres i vicedirektørens ualmindeligt store stab og de øvrige 
ledelsesfunktioner som der er et utal af især i back-office. 

Nedsættelse af en samlet studieadministration er en STOR fejltagelse. Den ønskede synergieffekt er ikke 
opstået. Det har givet dobbeltarbejde og besværliggjort andet arbejde at fjerne arbejdsopgaverne fra 
institutterne. 

Niveauet i forhold til at servicere internationale studerende har jeg flere gang oplevet at være 
utilstrækkeligt. Ofte har internationale studerende oplevet at de ikke kunne få hjælp eller vejledning, men 
er i stedet sendt videre i systemet. 

Også her mener jeg, at de ansatte gør alt hvad der er muligt for at yde god service inden for de aktuelle 
organisatoriske rammer, men det er et problem, at studieadministrationen virker meget fjern for VIP'erne, 
og at de enkelte medarbejderes kendskab til de faglige miljøer og de konkrete uddannelser gradvist 
mindskes. VIP'er og især uddannelsesledere/afdelingsledere efterspørger især de studieadministratorer 
(og vejledningskoordinatorer), som tidligere var tilknyttet hvert af de mindre institutter. Opgaverne, som 
havner hos instituttets studieleder, uddannelseskonsulent og uddannelsesledere kan umuligt klares inden 
for normal arbejdstid. Ideelt set skal uddannelsesledere ikke lave administrativt arbejde, men en væsentlig 
del af deres tid går med det. 

Området betyder meget for de studerendes trivsel. Korte svartider og god planlægning er vigtig. 

Planlægning af eksamen er meget langstrakt. Mens den står på, bliver der blokeret for bookinger af større 
lokaler for alle andre. Det betyder, at det er meget svært for institutterne at planlægge møder, seminarer 
mv. Dette er blevet specielt slemt efter overgang fra semestre til kvarterer. 

Samarbejdet med fagmiljøerne bør styrkes gennem fælles obligatoriske møder. 

Sammenhængen mellem administrationen og de faglige miljøer er ikke god nok. Administrationen er for 
langt væk og vi arbejder ikke længere for fælles mål. 

Se kommentar på "Intern kommunikation" 

Selv om institutterne betaler Studieadministrationens løn, lægger "Administrationen" stadig flere opgaver 
over på Institutterne. Man undrer sig over, hvem i administrationen der kan have magt til uhæmmet at 
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give merarbejde til institutternes sekretærer. Samtidig vedtages på Studieadministrationen til stadighed 
nye procedurer, der ikke informeres ud - hverken til menige medarbejdere på Studieadm. eller 
sekretærerne på institutterne, der skal varetage de nye opgaver. Senest skal vi om en uges tid påbegynde 
eksamen, men vi aner ikke detaljerne i, hvorledes det skal foregå. Vi må forlade os på rygter fra forskellige 
steder. Bl.a. har vi også modtaget instrukser fra en administrativ medarbejder fra EVU-centret (som jo da 
vist ikke har noget at sige her). Mellemlederne i Studieadm. nægter at kommunikere nedad. De vil under 
ingen omstændigheder kommunikere lavere end en sekretariatsleder. Og de kommunikerer hellere med 
nogle sekretariatsledere end andre. Og da det ikke er alle problemer sekretariatsledere har tid til at forstå 
og tage sig af, er vi somme tider helt uden fornemmelse for, hvad der foregår. Vi deler dagens rygter og 
prøver at arbejde derudfra. Og vi bliver ude af stand til at planlægge vores arbejde mere end én dag frem i 
tiden. Dette burde ikke kunne lade sig gøre på et universitet, der bruger SÅ megen energi og SÅ mange 
midler på administrativt arbejde. 

Set fra mit bord, mangler der en meget stor forståelse for (instituttets) uddannelser og deres indhold, 
hvilket skaber mange problemer og udfordringer. Ved at inddrage lokale medarbejdere med indsigt i de 
forskellige områder i processerne, vil problemet kunne løses. Så mere lokal medarbejderinddragelse eller 
også tilførelse af ressourcer til de lokale enheder. 

Som en central administration, oplever jeg at studieadministrationen mangler ressourcer til at betjene 
hovedområdernes forskellige kulturer. Alternativt kunne hovedområderne acceptere at de er en del af en 
helhed, og må ensarte deres kulturer. Desuden er der et kæmpe effektiviserings potentiale i at digitalisere 
administrationens arbejder. Jeg oplever også at der er mange klassiske administrationsopgaver som nu 
løses af AC ‘er, som kunne løses af HK ‘er eller studentermedhjælpere. Jeg har en opfattelse af at man 
ansætter mange AC ‘er ud fra AU egen interesse i at AC ‘ere kommer i job. 

STADS-projektet forekommer tungt både administrativt og økonomisk 

Stor mangel på arbejdskraft - for mange opgaver til for få ansatte.  

Studieadm.  har været igennem en hård omgang i forbindelse med fyringsrunden og de blivende 
medarbejdere har taklet det fantastisk. Der hvor jeg ser at der mangler et særligt eftersyn er på 
ledelsessiden, hvor der mangler forståelse for at Institutterne er "kunden" og at den studerende er 
"slutkunden" Ofte bliver der truffet beslutninger med stor konsekvens for TAP medarbejdere på 
institutterne uden at disse eller deres nærmeste leder bliver inddraget og derved flyttes arbejdsopgaverne 
fra Studieadm. til institutterne, nyeste eksempel er WISEflow, som jo i den grad skulle lette arbejdsbyrden. 
Men den lettelse bliver ædt op af nye opgaver der bliver pålagt instituttet af ledelsen i Studieadm. 

Studieadministration er jo et kæmpe område, mange er involverede i og afhængige af de oplysninger der 
skal holdes styr på. Der bør være en mere samlet holdning til hvordan der meldes ind og ud af det 
studieadministrative system. 

Studieadministrationen bør tænkes i meget mere sammenhæng med f.eks. økonomiområdet, da STÅ-
indtægterne betyder meget for budgetterne. Der er alt for lidt kobling til de økonomiske effekter af 
bestemte tiltag hos Studier. 

Studieadministrationen fungerer bestemt ikke optimalt. Der er alt, alt for langt fra de studerende til 
hjælpen. Alt for langt. Tit og ofte virker det, som om at de fleste studieadm. medarbejdere ser de 
studerende som problemer og ikke som deres job. Sorry to say. 

Studieadministrationen lider under dårlig ledelse. Der mangler i ekstrem grad overblik over og fremdrift i 
de forretningskritiske udviklingsprojekter. Områdets driftsopgaver er endvidere underkastet en 
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uhensigtsmæssig centralisering/ topledelse. 

Studieadministrationen opleves ikke altid som en serviceorganisation for institutterne. 
Studieadministrationen bør være understøttende for studieaktiviteterne og institutterne, det er det, der 
er omdrejningspunktet, ikke studieadministrationen. 

Studieadministrationen som helhed samarbejder ikke. De forskellige hovedområder kører hver sit og det 
er milevidt fra en enhedsadministration. Der er ikke sat nogen retning eller mål efter ønsket om en 
enhedsadministration. Nogle gør som de plejer før organisationsændringerne og vicedirektøren binder det 
ikke sammen. Vi hører mere til med ophæng på de forskellige hovedområder fx. under dekanatet, som der 
er et tæt samarbejde med - alternativ administrationschefen. Det giver god mening at ensrettet og 
strømline hvor det giver mening indenfor hovedområdet, men ikke på tværs af hovedområderne. 
Studieadministrationen i back bør skæres ind til benet til fx. optag og resten bør lægge på 
hovedområderne. Især den centrale vejledning giver ingen mening udover i rekrutteringsfasen. 

Studieadministrationen udgør, i min optik, en væsentlig del den samlede administrationsdel. Man bør/kan 
med fordel automatisere flere ting omkring det at skulle tage et studie, således at man mindsker 
mængden af administrativt arbejde. Mit indtryk, gennem de sidste 4 år, er at der er blevet ansat flere i 
administrationen og det er på bekostning af penge der ellers skulle være gået til forskning. 
Administrationen er dermed blevet en enhed som tager penge fra det som egentlig er det væsentlige, 
hvilket er forskning og undervisning. Administrationen er med til selv at øge og forstærke denne 
problemstillingen ved at ansætte flere og implementere nye regler. En løsning kunne være at arbejde med 
en elektronisk løsning for bachelor og kandidat studieprogrammer således at det indskrives, af den 
studerende, elektronisk i STADS og derefter "flagges" til godkendelse, i stedet for det nuværende system. 
En alternativ idé kunne også være at mindre krakilske ift. merit, dispensationer og lign. Man skal 
selvfølgelig sikre uddannelseskvaliteten, men jeg har svært ved at forestille mig at studerende selv skulle 
have en interesse i at udvande deres studie. Det virker, for mig, derfor unødvendigt med en så streng 
kontrol på merit. 

Sørg for at træffe beslutninger i god tid og informer studievejlederne ordenligt (også undervejs i 
arbejdsprocesser) så vi har en chance for at gøre vores arbejde ordenligt. 

Tilsyneladende har studieadministrationen ekspanderet meget de senere år. Er det virkelig nødvendigt? 

Uklarhed om arbejdsopgaver, medarbejdere får mange nye arbejdsopgaver og skifter opgaver, 
kommunikation mellem institutter og studieadministration forringet og er blevet meget formaliseret 

Vi har rigeligt at se til, efter vi er blevet delt op i søjler. Nu er der fyret medarbejdere, hvordan skal tingene 
så hænge sammen? 

Vi mangler en tværgående ledelse af - og strategi for - løbende forbedringer af de administrative processer 
på tværs af de administrative områder. 

Vi mangler i høj grad medinddragelse! Der tages beslutninger i Studieadministrationen, som skal 
implementeres på institutterne med alt for kort frist. Pt. mangler både vores studerende og instituttets 
sekretærer oplysninger om, hvordan sommereksamener skal afvikles, og de skal starte i næste uge. Dette 
betyder, at vi skal vente på at udføre noget arbejde, som vi ellers kunne have påbegyndt tidligere. Der er 
endnu ikke sendt informationer ud til de studerende om eksamen, og eksamensplanen er ikke opdateret, 
fordi "Planlægningen" heller ikke er blevet informeret endnu. I sidste ende er det de studerende, som det 
går ud over, da de kan gå og være usikre på, hvad der skal ske. De er meget utilfredsstillende. 

Vi oplever total mangel på inddragelse i f.eks. udarbejdelse af årshjul, skemalægning, ændringer i 
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arbejdsgange, og flytning af arbejdsopgaver til institutterne. Det ser ud som om beslutninger af den slags 
tages i studieadm. eller i mellemlederlaget, der groft sagt ikke kender arbejdsopgaverne. Og alt sker fem 
minutter i 12. Dette er stærkt utilfredsstillende. Samarbejdet med kollegaerne i studieadm. på samme 
niveau som os sekretærer fungerer fint. 

Vi mangler i den grad understøttelse på instituttet. AU Studier varetager færre og færre opgaver for VIP / 
uddannelsesledere / institutterne. De fleste administrative opgaver vedr. understøttelse af uddannelser og 
undervisning er faldet tilbage på VIP'erne eller må løses af sekretariaterne. Der er i AU Studier ingen følelse 
af ejerskab til opgaverne på uddannelsesområdet som "et fælles anliggende". Det er i stedet hele tiden en 
kamp ift. at få det til at fungere. 

Systemerne styrer/sætter rammer for det faglige områder - vægten burde tippe den anden vej VIP'er er 
ofte reduceret til nogen, der blot leverer et "produkt" ift. de systemer og deadlines Studier melder ud 

Denne administration tager kun ½-delen af de opgaver, som vi selv fik udført før forandringsprocessen, og 
de resterende opgaver må vi så selv finde ud af uden at vi har de administrative ressourcer til det. Resultat: 
VIP-er har fået ekstra arbejdsbyrde. Det var et lysende eksempel på, at det ikke drejede sig om 
institutternes behov, men om at bygge egen afdeling op på egne præmisser. 

Mangler sammenhørighed, kvalitet, "hukommelse" 

 

Studerende 
- Der trænger til tidlige udmeldinger vedrørende FASTE eksamensdatoer. 
- Ændringer i skema kan forekomme og det er helt forståeligt, men jeg kan blot observere at jeg i løbet af 
dette semester [semester og studie nævnt ved navn] har fået nær 50 mails (!) om ændringer i 
undervisningsplaner, lokaler og aflysninger. Alle mails kommer fra ét fag på 10 ects!! 

- Meget ofte kommer eksamensplanen meget sent. Det er mig en gåde, hvorfor man ikke lægger den fast 
noget før. I hvert fald fra 3. semester og op, hvor frafaldet er aftagende, burde man have et overblik 
umiddelbart efter fagtilmelding. 

- Som før nævnt - Mulighederne for at tage fag på andre institutter ønskes optimeret. 

- Som tidligere nævnt havde jeg meget store problemer med at blive tilmeldt kurser på [institut nævnt ved 
navn]. 
- Behandlingstiden for bachelor/kandidatkontrakter kan være meget lang. Har oplevet behandlingstider på 
op mod 2,5 måneder. 
- Det kan være meget svært at finde ud af hvor man skal henvende sig. Det har dog hjulpet en del med 
oprettelsen af studieservice i vandrehallen, men stadig kan man opleve at blive sendt rundt mellem alle 
mulige administrationsfolk som blot ved at man er gået forkert, men ikke ved hvor man rigtigt skal 
henvende sig. 
- Studieadministrationen kan være noget svære at arbejde med hvis man ikke holder sig til et helt standard 
program. 

[Person nævnt ved navn] er min studieadministrator, da jeg startede på studiet virkede 
[studieadministrator] yderst engageret og god til at få givet besked om eks. eksamener i god tid. Det er dog 
nu ca. 1 års tid efter, det helt modsatte. Et godt eksempel kan være at da jeg skrev 48 timer [navn på 
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eksamen] eksamens case, modtager alle studerende en mail fra [studieadministrator] da der er omkring 12 
timer tilbage, med instrukser om at vi skal huske at aflevere i PDF, jeg vidste at nogle af mine 
studiekammerater allerede på det tidspunkt havde afleveret. 
Derudover får man sjældent et svar på et spørgsmål til et kursus, bare et "kig i kursusbeskrivelsen". Dette 
ville også være fint nok, hvis så alle kursusbeskrivelserne passede på kurserne, og ikke bare var kopieret fra 
andre semestre, og indeholder fejl mht. eksamensformer, censur, krav osv. 
Dette virker yderst frustrerende, i en allerede frustrerende eksamenstid! og er ikke godt nok iflg. alle på mit 
studie! 

1. Semesters projektvejledning sejlede! Underviserne vidste ikke hvilke krav vi skulle opfylde og der blev 
givet grundlæggende forskellig vejledning mht. Rapport indhold i forskellige grupper. 
Studieturshåndteringen har været meget  kritisabelt pga. afgørende tidsfrister på under 28 timer. 

Ad hoc løsninger på samme administrative problemer flere år i træk. 
 
Manglende viden om hvem der tager sig hvad i forskellige situationer der falder udenfor normen. 
 
Enkelte nøglemedarbejdere ender med at tage al ansvaret for fx oprettelsen af kurser, men de får ikke 
information om kurserne ovenfra. Man gør noget selvstændigt og håber efterfølgende på det bedste. 

Administrationen af undervisnings- og eksamenstilmelding er efter min mening under al kritik. Størstedelen 
af dette skyldes Stads selvbetjening, der næsten hvert semester volder bl.a. mig store problemer, da den 
sletter mig fra tilmeldinger uden nogen forklaring. De ansatte virker til at gøre hvad de kan, men der er for 
lang tids ventetid, og man kan hurtigt møde ansatte, der blot virker irriterede og ikke er hjælpsomme. 

Administrationen er for rigid og for langt væk fra den enkelte studerende. Det kan være at man har sparet 
penge på sammenlægningen til studiecenter [hovedområde nævnt ved navn], men det har fra de 
studerendes side ikke gjort det nemmere eller smartere at alt er samlet. Tvært imod har det gjort livet for 
de studerende mere surt og besværligt.  
Derfor bør der være mere fokus på at de enkelte studier og institutter får enkeltpersoner i 
administrationen tilknyttet og at den enkelte studerende får kontakt med administrationen og ved hvem de 
skal snakke med. Man skal altså møde administrationen i stedet for at de er en flok fremmede der sidder på 
et kontor et sted. 

Administrationen er svær at komme i kontakt med. Desuden bliver der lavet rod i vores skemaer hvert år på 
[studie nævnt ved navn] uden at administrationen vil rette det. Dette skaber ofte forvirring! 

Administrationen går virkelig langsomt. F.eks. kan der gå flere måneder inden man får behandlet sine 
ansøgninger om godkendelse af kandidatkontrakter o. lign. 
Hvis man har foretaget ændringer, risikerer man at de bliver behandlet i forkert rækkefølge, så en forældet 
kontrakt pludselig bliver den sidste, der er godkendt. 

Af mangel på bedre har jeg sat et kryds her grundet min oplevelse af meritsøgning. Det fremstår absurd at 
man formelt set ikke har en formular til at ansøge mit studienævn om forhåndsgodkendelse af gæstefag, 
men skal bruge en anden formular og gøre det klart at man ikke søger merit for at erstatte fag på sit studie. 
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Desuden går processen ikke særlig stærkt (Minimum 4 dage i min erfaring) når man har begrænset tid til at 
søge om fag. 

Afgørelser bliver offentliggjort 2 dage før der skal tages stilling fra de studerende. Det er simpelthen ikke 
godt nok. 
 
Derudover har det på mit studie ikke være muligt at undgå overlap af fag på kandidaten. Det har igen 1 år 
været begrundelsen at der er ved at blive ændret system,(så vidt jeg husker edb-planlægningssystem) - 
hvilket har medført at flere medstuderende inkl. ikke har kunne tilrettelægge relevante studiejob. 

Alle henvendelser til studieadministrationen drukner i bureaukrati og øvelse i viderestilling. Generelt burde 
studieadministrationen opfatte sig selv som et serviceorgan for de studerende, hvilket det i virkeligheden 
er, frem for at se alle henvendelser fra studerende som en forstyrrelse af deres arbejde. Min erfaring er, at 
alle forsøger at sende problemerne videre, i stedet for at tage et ansvar og selv gøre noget aktivt for at løse 
dem. 

alt for langsom behandling af bachelor og kandidatkontrakter 
rod omkring undervisning og eksamenstilmelding 
Der burde være ens retningslinjer for alle, og ikke være afhængig af hvem man snakker med 

Alt for langsomme processer. Svært at komme i kontakt med nogen, medmindre man møder op og er 
insisterende. 

Alt for langsommeligt at få fat på den person der kan hjælpe/svare på spørgsmål! 
Umuligt at komme i telefonisk kontakt med nogen der rent faktisk ved noget - studiekontoret er altid søde 
og hjælpsomme, men det er meget begrænset hvad de kan hjælpe med/tage beslutning om. 
Dvs. at der ofte er lang ventetid, gentagne skriverier og tiltagende stress og overforbrug af tid for at få svar 
på et problem - tid der burde bruges på mit studie - det er voldsomt frustrerende!! 

Alt for stort. Mangler faglig viden om de specifikke uddannelser til at kunne give kvalificeret hjælp i 
forbindelse med f.eks. eksamensafleveringer og konkrete oplysninger om indhold i ansøgninger af den ene 
eller anden art. Alt for ofte er der kun tale om en gentagelse af hvad hjemmesiden siger og ikke mulighed 
for uddybninger, hvilket kan være problematisk både i studie og eksamensøjemed. 

Alt sejler. Må jeg foreslå [at] der fjernes et helt ledelseslag. 

At man skal vente til sidste uge på kurset, for at finde ud af hvornår eksamenerne ligger er kritisabelt. At 
man ikke får af vide hvor eksaminer finder sted ud over fra sin underviser dagen før er uacceptabelt. Og at 
man flere måneder efter man har tilmeldt sig fag for det nye kvarter, i eksamensperioden, en uge før det 
nye kvarter starter, først får af vide at det fag man har tilmeldt sig ikke bliver oprettet og man derfor ud 
over at skulle forberede sig til eksamen også skal finde et nyt fag, burde ikke kunne lade sig gøre! Hvorfor 
tilmeldes i så god tid, hvis det ikke er fordi der skal være tid til at de folk, hvis fag der ikke oprettes, kan 
finde et nyt. Stukturen bør ændres fuldstændigt. evt. med en ekstra indsats i en periode for at for 
administrationen på forkant i stedet for at være håbløst bagefter hele tiden. 
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Au er et meget bureaukratisk system og det oplever man særligt i studieadministrationen på [kontor nævnt 
ved navn], hvor man ikke på nogen måde kan tænke ud af boksen og ud over "standardprocedure". 

Aula fungerer ikke særligt godt og at få et mere samlet skema, frem for et puslespil med mange datoer man 
skal få til at gå op. 

Aula og tilhørende IT-systemer på Au er pinlige ringe. Tror de fleste studerende er træt af at alle de vigtige 
informationer og funktioner er gemt væk. Eksamenstilmelding  (hvilket måske er den vigtigste funktion 
overhovedet) er alt for svær at finde fra Au.dk, og ingen kan huske det direkte link og det er kun 1 % af de 
steder hvor AULA og AU.dk Fejler. 

AU's studiehjemmeside er helt igennem uoverskuelig så den har jeg opgivet. Bruger den kun hvis jeg 
modtager et link direkte til det jeg skal bruge. Det er synd at [hjemmeside for sted uden for Aarhus] blev 
nedlagt, det var en god hjemmeside. 

Bedre informering af studerende omkring studiespecifikke samt mere generelle sager som fx reformer og 
ændringer, samt fyringer der har indflydelse på studier. 

Bedre kommunikation til de studerende omkring forskning, talent udvikling (hvis der overhovedet er i 
fokus?), samt fremdriftsreformen betydning. 

Bedre kommunikation, meddelelser om ændringer kommer alt for sent 

Bedre opdateret 

Bedre oplysning om SU-regler + Eksamen og studie 

Bedre/Tidligere information omkring eksamensdatoer 

Behandlingstiderne er for langsomme. 

Behandlingstiderne er meget lange, 4-8 uger. 

Beskeder om fristperioder for tilmelding af valgfag kommer frem alt for sent (ofte på samme dag som der 
skal vælges). Ligeledes er eksamensplaner for mundtlige eksaminer ofte alt for sent offentlige. Af hensyn til 
ukendt intern regel offentliggøres disse først 14 dage før første eksamensdag. Det gør det rigtig svært på 
forhånd at planlægge sin læseferie - især hvis man har flere mundtlige eksaminer. 
Dertil kommer at nogle holdundervisere bryder denne "regel" og giver deres hold eksamensdatoerne langt 
før (da de åbenbart er klar i god tid før to uger inden...), hvilket giver nogle hold klare fordele frem for 
andre, som blot efterlades i uvidenhed. 

Beslutninger og kommunikation .. Ingen ved hvad hinanden laver når man har brug for hjælp. Høns uden 
hoveder 

Beslutninger virker tilfældige og uigennemtænkte. 
Fredag kl. 16:30 sidste arbejdsdag inden studiestart (studiestart mandag) fik jeg besked om, ikke at være 
optaget på mit tilvalg. Begrundelsen lød, at jeg ikke levede op til kravene, fordi jeg ikke havde tilstrækkeligt 
ECTS-point. Da jeg havde fået merit for en række fag var disse ikke indtastet i stads og jeg blev derfor afvist. 
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For det første burde dette være så simpel en sag, at studieadministrationen burde kunne finde ud af dette 
uden først at afvise mit optag.  
For det andet, i fald studieadministrationen ikke løser sagen selv, bør afgørelsen falde markant tidligere 
end sidste arbejdsdag inden studiestart. 

Blandt de studerende er der stor utilfredshed og frustration med dette område. Forvirring, varierende og 
inkonsekvente svar samt dårlig service præger dette område. Det virker til at det er blevet for 
bureaukratisk og der tages ikke stilling til enkelte sager, men generelle forhold, der i sidste ende blot gør 
processen mere langsommelig. 

Bøvlet at studieadministationen bestemmelser får indflydelse på, hvordan bl.a. eksamensdatoer og -former 
tilrettelægges. 

Både studerende og undervisere på mit institut har en følelse af at Studieadministrationen aktivt kæmper 
imod vores generelle velvære. 

De er blevet bedre til at sende mails rundt omkring undervisningstilmelding, men der mangler stadig flere 
informationer. 

De er dårlige til at informere de studerende i god tid og i det hele taget bare informere. 

De er simpelthen ikke gode nok til at administrere eksamens og fagtilmelding. Der er alt for ofte problemer 
- særligt tekniske. 

De forskellige administrative organer på Aarhus Universitet er et cirkus at finde rundt i. Hvem må skrive 
under på hvad, og hvem skal man snakke med om hvilke ting? Jeg har ingen idé. 
Det ville være rart hvis der var en side på AU hjemmeside der kunne fortælle en hvem, hvad og hvor det er 
man leder efter. (Det er muligt at der findes sådan en, men au.dk er ikke ligefrem nem at finde rundt på) 

De få gange jeg har brugt studieadministrationen er jeg gået derfra med flere spørgsmål end svar. Jeg 
oplever ofte at man bliver henvist til en hjemmeside eller et link. Jeg tror at man som studerende er vant til 
selv at søge alle oplysninger på nettet inden man møder op hos administrationen, og det er derfor ofte 
spild af tid. Man kan få gode råd og vejledning, men jeg ville ønske at de kunne hjælpe en i praksis. 
Eventuelt sætte sig ned med vedkommende og hjælpe med at ordne problemet sammen. 

De få gange jeg har været i kontakt med studieadministrationen har det været meget tungt. Især indgangen 
via hjemmesiden er lavet utroligt dårligt. Ja faktisk er hele AU's hjemmeside blevet et stort rod i forsøg på 
at samle det hele på én side. Links der ikke virker, telefonnumre og kontaktoplysninger er forældet osv. osv. 
Det er umuligt at finde hvad man søger på siden, derfor er den nemmeste indgang via google søgefeltet. 

De holder sig meeeeget til regler og paragraffer, er ikke særligt fleksible. Henviser altid til en hjemmeside.. 

De kan ofte ikke hjælpe når man henvender sig, men henviser til underviserne 

de nye studiecentre gør det svært at finde frem til den relevante medarbejder. får man fat i nogen, ved de 
sjældent, hvem der er ansvarlig for den givne problemstilling. jeg oplever at blive sendt meget rundt 
mellem kontorer og medarbejdere. afleveringsprocedure af opgaver er overkompliceret. jeg føler mig utryg 
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ved at aflevere til studentermedhjælpere, hvor opgaverne bare lægges i en stor bunke - det er altid 
spændende om den når frem til den rigtige underviser.  
den automatiske eksamenstilmelding og undervisningstilmelding er ofte fuld af fejl og det er et større 
arbejde at få fat i en medarbejder, som kan rette det. 

De opfører sig ufattelig dårligt over for studerende 

De seneste to semestre har jeg haft hhv. 2 og 3 forelæsninger i løbet af ugen fra 16-18. I hvert semester var 
det endda tilfældet at jeg havde forelæsning fra 14-18 en dag i ugen. Under alt kritik at modtage 
undervisning på disse tidspunkter. Selv forelæserne siger at det er "uheldigt" at forelæsningerne ligger på 
disse tidspunkter, at de har prøvet at tale med studieadministrationen men at der ingen medvilje er at 
finde her. Ydermere finder forelæsningerne sted i dårligt ventileret klasselokaler med elendig tavleplads. 
Jeg er studerende [uddannelse nævnt ved navn]. Vi får at vide at pga. Sammenslutningen med [institut 
nævnt ved navn] bliver vi nødt til at være fleksible mht. Planlægningen af forelæsningerne. MEN sjovt nok 
ser jeg aldrig folk fra [institut nævnt ved navn] have forelæsninger fra indtil kl. 18, samtidig med at deres 
forelæsninger nærmest altid foregår i et anstændigt forelæsningslokale. 

De ved simpelthen for lidt. 

Dem der sidder og arbejder i studieadministrationen er altid søde og meget hjælpsomme men det virker til 
tider som om de kæmper mod en overmagt af bureaukrati og regler som hindrer deres arbejde mere end 
det gavner. Ud over det så flytter de så ofte at man aldrig kan finde dem når man skal bruge dem. 

Den er tung og rigid. Når man ringer bliver man sendt rundt i endeløse opkald og viderestilling. Det er 
ALDRIG muligt at få fat i én der kan give svar eller løse et problem. Det tog mig engang 17 opringninger og 5 
emails at få lov til at melde mig til næste semesters fag. For der var ikke lige nogen, der syntes at det var 
dét de sad med.. Når man kontakter studieadministrationen er det fordi man har brig for en hjælpende 
hånd. Men min oplevelse er at man enten bliver afvist eller sendt videre som aben alle bare gerne vil af 
med. Ikke nødvendigvis i en konstruktiv retning. 

Den generelle kommunikation og formidling mellem administrationen og de studerende, er ikke 
eksisterende. Sene udmeldinger, mangelfulde udmeldinger, problematiske lokale bookninger, 
undervisnings tilmeldinger der glipper og hvor der skal søges dispensation, er blot nogle af de ting 
studerende oplever i det daglige liv. Den generelle undervisning er altid af høj kvalitet, men de senere års 
nedskæringer og sammenlægninger har betydet, at kvaliteten har faldet meget. 

Den interne kommunikation i studieadministrationen er så dårlig, at vitale oplysninger om forhold som 
indskrivning, karakterer og undervisningstilmelding går tabt.  
 
Derudover fralægger administrationen sig nærmest konsekvent ansvaret i de tilfælde, hvor der bliver 
begået fejl. 

Den online eksamenstilmelding fungerer dårligt, ofte skal man til at skrive til studieadministrationen fordi 
en ansøgning er blevet afvist, eller ikke er blevet oprettet endnu. 
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Den tekniske del af studie- og eksamenstilmelding fungerer meget dårligt (stads selvbetjening). 
Sekretærerne der skal hjælpe en når det ikke fungerer ordentligt, hvilket det ofte ikke gør, er af meget 
svingende kvalitet. Nogle gange får man pludselig ikke svar længere, andre gange er de meget 
hjælpsomme. Det er i hvert fald et område der bør kigges nærmere på, da mange falder i en fælde og 
pludselig står uden mulighed for at tage et fag eller komme op til eksamen. 

Den virker uorganiseret. Det er svært at finde ud af hvem, man skal kontakte og svært at gennemskue 
reglerne og strukturen. 

Der burde blive kigget nærmere på udsendelse af standardbreve, som sendes ud til flere tusinde samtidigt, 
UDEN at der er kigget på den enkelte sag. Jeg har 2 gange modtaget et "standard"-brev ang. studieaktivitet, 
som enten udelod eller inddrog få personlige informationer, men som samtidigt var dybt upersonlige og for 
mig skræmmende i deres retorik! Jeg mener, at mit studie er personligt, og jeg mener derfor også, at man 
bør sætte sig ind i de sårbare sager frem for blot at sende standardbreve ud, som både kan skræmme og 
gøre en træls situation værre. Jeg føler, at jeg som studerende blot er et nummer i rækken, som der kan 
sendes automatiske breve til, fordi jeg står på en liste på en computer, men jeg synes ikke, jeg bliver set 
som også værende en person, der har haft diverse helbredsproblemer under mit studie. Jeg har fået oplyst, 
at diverse systemer ikke er sammenkørt, og jeg derfor modtager standardbreve, selvom jeg ikke 
umiddelbart er en standard-"sag". Det, synes jeg, der burde strammes op på, og jeg synes, 
Studieadministrationen burde være opmærksom på, hvordan de vil have den direkte kommunikation med 
de studerende. Ganske enkelt - hvordan ville de have det, hvis de modtog breve med den og den ordlyd? 
Ofte kan håndsrækninger og vejledning gavne meget mere end "standardsvar" og "trusler"! 

Der er aldrig styr på eksamensdatoer i tide, når man henvender sig om noget får man svar i øst og vest, 
ingen har styr på reglerne, og ingen vil vedstå sig et ansvar for at skulle have ekspertise på et område. 

Der er altid rod i muligheder og systemer når der skal tilmeldes fag og eksamener. 

der er bare ikke styr på meget. eksamener, viden på tværs. hvor skal man gå hen for at få mere at viden. 
skema 

Der er efter min mening alt for mange fejl i forhold til tilmelding til fag og eksaminer. Jeg har kendskab til 
alt for mange der, IKKE selvforskyldt, ikke kan går til eksamen eller kan blive tilmeldt fag, pga. 
administrative fejl, og oplevet ikke at blive hjulpet tilstrækkeligt. 
 
Her tænker jeg ex på flere, der ved en fejl er blevet frameldt eksamen ved en fejl, og ikke kan få liv at gå til 
eksamen alligevel. Tænk at man ikke kan få lov til at gå til eksamen, når der er så meget snak om 
fremdriftsreformen... 

Der er et meget lavt ambitionsniveau ift. fx eksamensplanlægning, som gør at studerende først en måneds 
tid før eksamen får at vide, hvornår disse er. På andre studier kan man godt få informationer om eksamen 
meget tidligere, og burde også kunne gøres på [uddannelse nævnt ved navn]. 

Der er et UTROLIGT dårligt studiemiljø på AU. Særligt er eksamensdatoer og skemalægning en stor 
stressfaktor. Når man ændrer skema fire gange om året er det vigtigt at vide i god tid så man kan 
tilrettelægge resten af sin hverdag omkring studiet, dette er dog ikke muligt når skemaerne ofte først bliver 
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offentliggjort en uge før semesterstart. Det samme gælder eksamensdatoer som bliver offentliggjort meget 
sent ift. hvornår eksamenerne starter. Man har ingen mulighed for at have en socialt liv de ca. 3 måneder 
om året man går til eksamen fordi man ikke kan sige ja til fx. en rund fødselsdag eller et bryllup før kort før 
datoen, da man ikke kender sine endelige datoer før der. Men når det så går den anden vej ift. at overholde 
deadlines oplever de studerende at  eksamenskarakterer bliver offentlig gjort utroligt sent efter eksamen 
helt op til 8 uger efter. Så man får det indtryk at man selv skal være fleksibel og tilpasse sig med kort varsel, 
men at det ikke gælder den anden vej. 

Der er et vist præg af bureaukrati på mange områder når det kommer til studieadministrationen. Med flere 
lokationer og flere mennesker under samme administrative område er kravet vokset til de enkelte 
medarbejde og som studerende føles det ofte som om strukturen mangler og det kan være svært at finde 
frem til den rette administrative medarbejder i tilfælde hvor man har brug for hjælp til et eller andet. 

Der er for lidt medarbejdere, tror jeg. Når man ringer til dem, ved de i alt fald aldrig hvem, man skal have 
fat i, fordi medarbejdere er blevet sparet væk, det er virkelig en jungle at finde ud af noget 

Der er for mange papirer og formularer vi skal udfylde hele tiden. Hvis bare stadssb.au.dk virkede 
ordentligt, så var der ikke brug for alle de kontrakter og skemaer. Det drukner os i dobbeltarbejde og 
papirnusseri, som ellers kunne bruges på at studere og forske.  
 
Jeg er hoppet af papirvognen og udfylder ikke længere noget som helst, og i opdager det ikke alligevel. Det 
sparer os alle for en masse arbejde. 

Der er for mange unødvendige regler om småting. F.eks. at specialet kun kan afleveres på en helt bestemt 
dag. 

Der er for sløv en administration omkring eksaminer (både tilmelding, offentliggørelse af datoer og 
offentliggørelse af karakter) samt administreringen af kurser. Af at AU er en højere uddannelsesinstitution, 
så skraber selve administrationen virkelig bundlinjen i ny og næ. 

Der er generelt alt for meget bureaukrati i administrationen, og fordi den er blevet så centraliseret er der 
ikke nok føling med de enkelte fag og deres behov. 

Der er ikke meget styr på eksaminer osv. på uddannelsesvidenskab 

Der er ikke ordentlig administration med hvilke elever der har forladt skolen. Vores eksamensplaner bliver 
fyldt op med elever som ikke har gået på skolen i flere år. 

Der er ingen der forstår hvorfor studieadministrationen for [hovedområde nævnt ved navn] ikke ligger på 
campus [campus nævnt ved navn] når det er der mange af de studerende befinder sig. 

Der er lang behandlingstid af ansøgninger og bachelor/kandidatkontrakter. Jeg måtte endda selv kontakte 
studieadministrationen, da jeg ikke havde modtaget mit bachelorbevis et halv år efter endt uddannelse... 

Der er ofte hvor den endelige dag for eksamen først bliver offentliggjort 5-6 dage før. Det må gerne være 
tidligere, så man kan planlægge sin oplæsning. 
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Der er ofte lang ekspeditionstid og mange rigide regler og rutiner. 

Der er ret lang behandlingstid 

Der er til tider lidt rod i kurser, det er kritisabelt at kun meget få medarbejdere er i stand til at ændre i 
STADS 

Der er tit bøvl med eksamenstilmelding, undervisningstilmelding osv. 
 
Og så trænger systemet for tilmelding til tilvalg og kandidat virkelig til en oprydning. Der er simpelthen så 
mange steder hvor man bliver i tvivl om, hvorvidt man har udfyldt skemaet rigtigt, og det giver (endnu 
mere) stress og bekymring. Det må da kunne laves mere brugervenligt og simpelt! Fx et system KUN til BA-
folk fra AU, hvor oplysninger hentes internt, og et andet system til folk, der kommer udefra og selv skal 
vedhæfte al information. 

Der er tit bøvl med undervisnings- og eksamenstilmeldinger. Dette er meget kritisabelt 

Der er uendelig lang behandlingstid på sagerne. 
Undervisningen er meget kaotisk planlagt og den udmeldes meget sent og der sker ændringer dagligt. 

Der er vidst ikke rigtig nogle af de studerende som har kendskab til dem, hvilket gør det svært at 
kommentere deres arbejde. 

Der findes ingen vejledning til specialestuderende! 
Der burde være introduktion til specialeperioden, f.eks. kunne alle der netop havde overstået 1. år på 
kandidaten blive inviteret til en dag med introduktion til specialeperioden. Der burde være mere fokus på 
dette, især nu hvor der er fokus på at få studerende igennem på normeret tid. 

Der har været dårlig planlægning især i forhold til eksaminer, hvor der er blevet kludret rundt i datoer, 
lokaler og tidspunkter. Somme tider er der gået lang tid inden man har fået svar på, hvor og hvornår man 
skulle til eksamen. 

Der har været rigtig meget bøvl med at få eksamenstilmeldingen til at fungere. Desuden var det 
frustrerende som [studie nævnt ved navn]'er at deltage i to specialeseminarer i november og få at vide, at 
de relevante specialedatoer var 1. Februar for ansøgning om vejleder, og 1. Marts for specialestart for 
derefter en uge før jul ved et tilfælde at finde ud af, at det hele var fremrykket to måneder pga. 
Fremdriftsreformen. Selvom den måske ikke var vedtaget i november, kunne vi godt være blevet varskoet 
om, at disse ændringer med stor sandsynlighed var undervejs. 

Der kan ofte være lidt for lange svartider når man har spørgsmål vedrørende fag, eksamen osv. Eftersom en 
hel del af administrationen vedrørende disse områder ikke befinder sig på mit eget studie, hvor jeg jo har 
min daglige gang, kan det være tidskrævende at få de oplysninger man skal.  
 
Med andre ord kan man ikke "bare lige" gå ned og snakke med den man nu har brug for. 

Der kan være problemer når nye studerende skal starte, så som at de ikke er tilmeldt de fag de skal være 
tilmeldt og at de generelt ikke står på undervisningslisterne. 
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Der kom kun meget begrænset information ud før opstart på kandidatstudiet. Her kunne 
informationsniveauet nemt forbedres. 

Der mangler et kontor på [sted nævnt ved navn]. 

Der skal bare være mere styr på forskellige regler, samt udbud og efterspørgsel på fag. 

Der skal være større fleksibilitet til at vælge fag. 

Der skal være større gennemsigtighed i forhold til hvilke personer man kan/skal skrive/ringe til med sine 
specifikke problemer, således at man ikke skal gennem 10 personer før en "tør" tage ansvar for og hånd om 
sagen. 

Der sker for mange fejl, men jeg er fuldt ud klar over, at det er fordi de er for få mennesker og for stort et 
ansvar hviler på den enkelte medarbejder. Et ansvar, som under andre omstændigheder selvfølgelig nok 
kunne håndteres, men under det pres, som de er ude for, der er der for mange smuttere. Det gør det også 
vanskeligt som studerende at forholde sig til, fordi det ville være umenneskeligt at bebrejde dem! 

Der sker for mange fejl. 

Der sker nogle gange administrative fejl, og det tager meget lang tid at få dem rettet. Det er ikke 
hensigtsmæssigt. 

Det at der sidder en eller anden person "oppe" på AU og skal godkende ens studieplan, er meget 
mærkeligt. Hvorfor kan dette ikke gøres at vores studieleder her på [institut nævnt ved navn]? Og hvis der 
er nogle problemer med ens studieplan får man det ikke at vide. Men lige pludselig får man en mail om at 
man er ved at blive smidt ud af studiet og man åbenbart har gjort noget helt forkert. 

Det bør gøres mindre rigidt og regelbundet at tilmelde sig kurser og eksaminer. Studieadministrationen bør 
i langt højere grad behandle de studerende som kunder i stedet for klienter. 

Det bør være lettere at komme i kontakt med studieadministrationen, der udover burde den kunne være 
mindre bureaukratisk 

Det er alt for bureaukratisk. Der kan spares mange penge, ved at gøre dette system hurtigere. 

Det er besværligt at være studerende ved [institut nævnt ved navn], hvor der er studieadministration både 
i Århus og i [sted uden for Aarhus nævnt ved navn], og man ved aldrig, hvilken en af dem, man skal 
henvende sig til. 

Det er bøvlet at finde ud af hvor studieadministrationen er. Der er blevet rykket rundt (centraliseret) at jeg 
er i tvivl om hvor det ligger. Det er bøvlet og forvirrende at man skal et helt andet sted hen, som man ellers 
ikke har tilknytning til, når der skal afleveres eksamensopgave. 

Det er den "lokale" studieadministration på [studie nævnt ved navn], jeg her refererer til. Der er absolut 
ingen fleksibilitet eller forståelse for de studerendes problemstillinger. Ofte opleves det, er de helt banalt 
ikke har lyst eller vilje til at hjælpe, desuden mangel på nytænkning og problemløsning.  
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Således kunne der være gavnligt med enten flere ansat, så den enkelte medarbejder havde mere tid til at 
sætte sig ind i den studerendes problem, alternativt bedre uddannelse/instruktion. 

Det er en generel fornemmelse, at der ikke er ressourcer i studieadministrationen til at tage sig af 
studerende som på en eller anden måde afviger fra de gængse studieformalier eksempelvis 4+4 ph.d'er, ITT 
studerende eller andre, der ikke følger slaviske uddannelsesforløb. På denne måde kommer den 
studerende i klemme og får en følelse af at systemet modarbejder, at man sammensætter sin uddannelse 
på en ny og kreativ måde, da man får vanskeligt ved at gennemføre sin uddannelse. Som studerende har 
jeg oplevet at blive 'glemt' jf. nye studieordninger, udenlandsophold mv. Dette har gjort at jeg ikke har 
kunnet sammensætte min uddannelse på den måde jeg gerne ville. 

Det er en jungle at finde ud af hvem der kan give info om hvad hvornår, hvilket fører til at man oftest føler 
sig overladt til sig selv. 

Det er engang imellem meget langsomt at få noget behandlet i studieadministationen. Også det faktum at 
den tit virker meget fjern fra de studerende gør det svært for os at få hjælp med problemer. 
Studieadministationen skal være et service organ derfor bør den være tæt på og tydelig for dem den skal 
servicere nemlig de studerende og VIP'er 

Det er et kaos, hvem man skal henvende sig til med spørgsmål. og man oplever at blive sendt rundt mellem 
administrative enheder. Fx er det en [navn på person] på en email, som er halvhemmelig, som man skal 
melde sig til valgfag ved, og man får ingen bekræftelse. Nogle gange er det svært at tage AU seriøst. 

Det er et problem at der informeres om, hvordan man får godkendt fag på andre uddannelser på 
[hovedområde nævnt ved navn] eller AU efter at fristen er overskredet. 
 
Information om fag og fagenes indhold er mangelfuld. 

Det er et problem at det tager lang tid (2-4 måneder) at godkende bachelor/kandidat kontrakter.  
Det gør det bl.a. andet sværere at søge udveksling mv. 
Det samme gælder godkendelser af forhåndsgodkendelser til at tage fag uden for AU. Efter dette skal gøres 
elektronisk er ventetiden blevet endnu længere. 

Det er et rent helvede at forsøge at tage fag tidligere og at forsøge at tage fag på andre studier. Det bør 
gøres lettere at tage en hurtigere og mere tværfaglig uddannelse. 

Det er generelt enormt besværligt at strikke sit studie sammen bare en lille smule udenfor normerne. Jeg 
ved ikke, om det er 'studieadministrationens' skyld, men det fremstod som det mest dækkende af de 
oplistede. 
 
Der hersker også en generelt mistillid til studerendes evne til selv at træffe fornuftige valg ift. deres eget 
studie (liv), som naturligvis til tider er berettiget, men som jo rammer alle studerende, på tværs af deres 
kompetenceniveau. 
 
Der må gøres op med opfattelsen af studerende som værende umodne og ude af stand til selv at træffe 
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valg. Også selv om det betyder, at flere dropper ud. Hvis folk virkelig vil have deres uddannelse, skal de nok 
tage sig sammen. 

Det er ikke altid man kan få svar på sine spørgsmål og det virker ikke til, at problemer det ene år er løst for 
de studerende næste år mht. planlægning af fag, når semestre er forskudte grundet omstændigheder den 
studerende ingen indflydelse har på. 

Det er ikke rimeligt, at godkendelse af bachelor- eller kandidatkontrakter tager op til 6 måneder. Det gør 
det stort set umuligt for studerende at have godkendte kandidatkontrakter, når de skal tilmelde sig de fag, 
som de ønsker at følge. Kontrakterne bliver ofte ændret flere gange i løbet at studieforløbet, da man ikke 
kan planlægge længere end maximalt 6 måneder ud i fremtiden. Dette skyldes, at fag oprettes og 
nedlægges, uden at der nødvendigvis er givet nogen varsling til de studerende. Især ikke hvis man som 
studerende fra et institut har fundet et (valgfrit) fag på et andet institut, som man ønsker at følge året efter, 
måske endda bare det følgende semester. 

Det er ikke så smart at nedlægge hele afdelinger uden lang tids varsel, det fanger en del 
kandidatstuderende i deres specialeskrivning. 

Det er ikke til at finde hoved og hale i hvilke enkeltpersoner man skal kontakte i specifikke sager. 

Det er ikke til at finde rundt i de forskellige afdelinger og hvem skal man have fat i hvornår. Da man havde 
de gamle fagsekretærer kunne man gå til én person som så hjalp en videre og som havde specifik kendskab 
til mit studie og de problemstillinger som er knyttet dertil. De ellers meget søde mennesker på Studiecenter 
[hovedområde nævnt ved navn] aner ingenting om mit studie og kan sjældent give mig et svar. Efter tre 
gange at have oplevet at blive vejledt forkert af dem, er jeg begyndt at gå direkte til de forskellige 
sekretærer som sidder med behandlingen. De har 100% styr på hvad de laver og på reglerne, samtidig med 
at de kender til mit studie. 

Det er meget besværligt at finde ud af alle de ting man skal have styr på når man skal på udveksling og 
udvekslingskoordinatoren er ikke til meget hjælp! 

Det er mest med henblik på studielederen, hvor ventetider på vigtige underskrifter af fx bachelor-
/kandidatprogrammer er utilgiveligt lange. 

Det er min oplevelse at den generelle udvikling at der er brugt mange ressourcer på at få en central 
administration frem for lokal administration. Det er også min oplevelse at denne indsats har gjort 
administrationen mindre effektiv på mange områder 

Det er muligt, at det er godt for arbejdet i studieadministrationen, at det for [hovedområde nævnt ved 
navn] samles på [sted nævnt ved navn]. Men det skaber problemer for folk, der hører til på andre 
lokationer. F.eks. har jeg oplevet flere, som har glemt eller mistet deres studiekort og derfor skal bruge en 
indskrivningsblanket ifm. eksamen. Men det er ikke muligt at få den stemplet, fordi man så skal bevæge sig 
X antal km for at komme til studieadministrationen. 

Det er ofte umuligt at danne sig overblik over hvilke kurser der rent faktisk udbydes samt i hvilke kvartaler 
de udbydes. 
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Det er oftest et håbløst projekt at skulle få hjælp til noget som helst på AU. De fleste kontorer, man 
henvender sig til, er dårligt oplyste og sender blot en videre til en anden uforstående kontormedarbejder, 
der igen sender en videre osv. osv. 
Det kan ikke være rigtigt, at f.eks. for at få adgang til de bygninger, hvor man har sin daglige gang, med sit 
studiekort, skal man igennem et andet bureaukratisk mareridt før det kan lade sig gøre. 
Generelt er det alt for svært at finde ud af, hvem man skal henvende sig til, og hvilke ting man skal have på 
plads for at kunne have en nem og problemfri hverdag på AU. 

Det er simpelthen bare for rodet og bureaukratisk! 

Det er simpelthen for dårligt at det ikke er muligt at få at vide hvornår man skal til eksamen før en måned 
før. 
Det kan ligeledes heller ikke passe at vi først kan få vores skemaer helt ned til en uge inden vi starter et nyt 
kvarter (dette skete for mig i januar 2014). 
Vi er mange studerende der har arbejde ved siden af studiet, nogle har familier og andre ting, der gør at 
man er afhængig af at vide hvornår man er på studiet og hvornår man ikke er. 
Når man som jeg selv går på en [type af uddannelse nævnt ved navn] uddannelse og har over 20 
skemalagte timer om ugen er det simpelthen bare ikke godt nok at skema og eksamensdatoer ikke kommer 
ud i bedre tid. Det gør det umuligt at planlægge længere frem i sit liv end de 7 uger et kvarter varer.  
Jeg har hørt argumenter for at AU gerne vil sikre så mange som muligt de valgfag de ønsker og derfor er det 
hvert kvarter et puslespil der skal gå op med mange brikker. Det kan jeg sagtens forstå. Men her synes jeg 
det er tid til at finde ud af hvad der er vigtigst at prioritere; Om ALLE studerende får deres første prioritet, 
eller om nogle må nøjes med en udemærket anden prioritet og det hele derved glider lettere for resten af 
os.  
Et helt andet område er den tid det tager at få en karakter tilbage efter en eksamen. Der skal være tid til at 
opgaverne skal rettes og når der er 300 af dem er det forståeligt at det tager tid. Men man får nogle gange 
en mistanke om at karaktererne ender i en kæmpe stak papirer på en stakkels medarbejders bord der kun 
bliver højere og højere og derfor ikke bliver prioriteret. Jeg var til eksamen den [to datoer i marts angivet]. 
Jeg har i stadig ikke fået svar på min eksamen og den forventede dato er angivet til [dato i maj angivet]. Det 
synes jeg simpelthen ikke er i orden og det MÅ og SKAL kunne gøres bedre. 

Det er super bøvlet at tage ansvar for egen læring og uddannelse sådan som det administrative system 
fungerer - særligt i forhold til IT-systemerne. Når det så er sagt, så har jeg kun mødt forståelse og et ønske 
om at hjælpe fra medarbejderne på administrationen 

Det er super tungt at søg om fx ekstra tid til en eksamen som ordblind. Der skal altid gør et nummer ud af 
det. I sted for at lave en system der husker at ja man er ordblind så det ikke skal bevis med et brav hver 
gang: 
At alle forhånds godkendt fag ikke skal søges merit for når man har taget dem. 

Det er svært at blive hørt eller hjulpet for den sags skyld. 
Både i forhold til helbredsmæssige årsager eller problemer i forhold til valg af videre uddannelse. 
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Det er svært at finde de formelle krav til de studerende og hvem man skal kontakte med eventuelle 
problemer. Jeg kan ikke altid tilmelde mig fag selv og skal ofte skrive emails med videre til forskellige 
personer. Det kan godt være en jungle og må kunne gøres mere effektivt. 

Det er svært at finde rundt i hvordan man henvender sig. 

Det er svært at finde ud af, hvem man skal tage kontakt til, og man bliver ofte sendt frem og tilbage mellem 
forskellige personer, når man tager kontakt. Der er et utal af platforme, som man skal orientere sig på (og 
man ikke informeres om f.eks. afvist eksamenstilmelding mv., men selv konstant skal logge ind og tjekke 
dette og mange andre ting - hvorfor i alverden har AU ikke et automatisk mail-system til den slags?), og 
man havner ofte i en blindgyde eller med to forskellige svar på det samme. Et samlet system ville være en 
enorm forbedring. 

Det er svært at få fat på folk og der er generelt underbemandet - administrationen er stresset, og det 
mærker vi. 

Det er svært at få klare svar på spørgsmål omkring studieordninger, fag og ECTS-point. 

Det er svært at gennemskue, hvor man skal gå hen. Særligt, hvis man vil udenfor sit eget hovedområde. 
Dog vil yderligere centralisering IKKE låse dette problem 

Det er svært at komme til at snakke med nogle og ikke alt tid villige til at hjælpe. 

Det er svært at sætte sig ind i alle regler, og jeg oplever ikke at beslutningsprocesserne tager hensyn til de 
studerende som mennesker. 

Det er svært at vide hvornår studieadministrationen reelt ikke har de informationer tilgængelige, man 
spørger efter, og om man bare bliver affærdiget med et ufærdige svar. 

Det er svært for mig som studerende at vide, hvornår jeg skal henvende mig til studieadministrationen, 
studievejledningen, mit instituts administration osv. Der er så mange forskellige steder man kan henvende 
sig, måske kunne man på en måde samle det hele et sted? 

Det er svært og forvirrende at få hjælp. 

Det er trist, at der reduceres og at [hovedområde nævnt ved navn] ikke længere har en 
studieadministration på [sted nævnt ved navn]. 

Det er træls og stressende med kvarters ordningen at man får oplyst sine eksamensplaner så sent, og at 
man ikke kan regne med at de ikke igen ændres. 

Det er tungt og besværligt at skulle indsende dokumentation for fx barsel. Der er alt for mange log-in og 
forskellige hjemme sider for at kunne finde relevante oplysninger om fag og til- og afmelde sig dem. 

Det er ugennemsigtigt, hvem man skal kontakte hvornår, ligesom administrationen er ualmindelig langsom 
til at melde fx undervisningsplaner ud. 
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Det er uklart hvem der står for hvilke dele, så det er umuligt at henvende sig til den rigtige. Samtidig er det 
utroligt at det kan tage 3-4 uger at behandle sager. 

Det er uklart, hvem man skal henvende sig til når man har spørgsmål. Ofte bliver man omstillet til 3-4 
forskellige personer, før man rammer den rette. 

Det er umuligt at få et klart svar fra administrationen. Behandlingstiden på sager er urimelig lang og der er 
behov for opstramning. 

Det er umuligt at få hjælp og vejledning. F.eks. ved en fejl på stads der gjorde et helt hold ikke kunne 
tilmelde sit eksamen; vi henvendte os i stedet for at se personalet i studieadministrationen tage ansvar fik 
vi lov til at udfylde en klageblanket - og det vi egentlig bare ville var at få en mulighed for at melde os til 
eksamen (som forresten burde foregå automatisk...) 

Det er umuligt at komme i kontakt med den person man har brug for, da hele studieadministrationen 
opfattes som en homogen mur af bureaukrati hvor selv de mest simple efterspørgsler skal videresendes 
imellem flere personer. 

Det er vanskeligt at finde hoved og hale i. 

Det er virkelig ikke til, at der er styr på noget, og alting tager uendelig lang tid. Jeg er ikke helt sikker på, 
hvad dem jeg krydsede af helt præcist dækker over, men jeg vil tro, at det er nogen af dem, der ikke har 
styr på tingene. Min kæreste blev f.eks. færdiguddannet for et halvt år siden, og har stadig ikke modtaget 
sit eksamensbevis. Det er heller ikke til at finde ud af, hvem man skal kontakte, hvis man har brug for hjælp 
til et eller andet. På [hovedområde nævnt ved navn] bliver man endt fra det ene kontor til det andet for til 
sidst at ende op, hvor man startede inden, der er nogen der gider hjælpe. Det kan ikke passe, at det ikke 
kan gøres nemmere. Det tager 100 år at komme igennem til administrationen, og sådan har det været i 
mange år. 

Det går ALT for langsomt at få svar på forhåndsgodkendelser, dispensationsansøgninger o. lign. Derudover 
bliver man tit mødt af halvsure sekretærer som ikke har tid/lyst til at hjælpe. Sikkert fordi de er stressede. 

Det har været under alt kritik, virkelig virkelig mange gange. Man kommer til at føle, at man skal slås med 
den institution, som burde have ens ryg.  
Man kan hænge i røret i dagevis inden, nogen tager ansvar eller problemet alvorligt. 

Det jeg finder mest frustrerende ved Aarhus Universitet er den klare fornemmelse man som studerende 
har af at blive behandlet som en andenrangsmenneske. Det er en tydelig attitude fra administrationen der i 
sin milde form er at man er et irritationselement og i den mest erfarne form at man bliver behandlet som et 
undermenneske. Sekretærer og administrationen der snakker nedsættende til en. Den klare distance 
mellem studerende og ansatte man forsøger at indprente i folk er direkte ulækker. Et klart (men langt fra 
det eneste) er den nyindførte brugerbetaling for print, jeg er interesseret i hvor mange "rigtige" ansatte der 
ville finde sig i at udprint af papirer som er nødvendige for at de kan udføre deres job ordentligt vil blive 
trukket fra deres løn? Det er en brugerbetaling på universitet og den går ud over dem i samfundet som har 
hvis ikke dén, så én af de laveste indkomster i landet, flot AU! Det kunne være en idé at indføre kvoter (x 
sider print per semester) og betaling derudover.  
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At have med AU adm. at gøre at som at danse med kommunen, man føler at det er en kamp mod goliat, og 
man har glemt sin slynge derhjemme. 

Det kan af til være meget svært at få et svar på noget som helst. 

Det kan ikke passe at hvis man skriver til en medarbejder der er på barsel, at denne mail så ikke automatisk 
går videre til næste medarbejder. Min kæreste oplevede at hendes ITT ansøgning endte i et Limbo af 
samme grund. Det er ikke i orden 

Det kan ofte være et problem at man skal søge om dispensationer o.l. om mange ting. Ofte er det 
bureaukratiske og besværlige processor - f.eks. mht. at man skal tilmelde sig eksamener og fag. Hvis man 
glemmer dette skal man igennem en lang og besværlig proces. Hvorfor ikke bare være tilmeldt automatisk 
og så selv aktivt melde sig fra hvis man ønsker dette? 

Det kan virke som om man mødes af trusler og pres frem for tilbud om hjælp mht. antallet af 
eksamensforsøg og problemer med at komme igennem disse. 
Jeg har altid kendt til studievejledningens eksistens, men det kan være svært at bede om hjælp til 
problemer, man mener, man selv er ansvarlig for. Indføring af kontakt fra studievejledningen med 
opfordring til samtale efter mislykkedes eksamensforsøg ville være rart, især når man ikke ved hvilken 
hjælp de kan tilbyde. 
Dispensation skal fremstå som noget man kan søge på 1. år FØR man kommer for langt ud i problemer, 
frem for en nødløsning der da kræver lægedokumentation. 

Det kan være en labyrint at vide hvem man skal ringe til og hvornår for at få studierelevante informationer. 

Det kan være vanskeligt at komme i kontakt med og finde frem til de folk, som man har brug for. Somme 
tider oplever jeg også nogen grad af ligegyldighed og arrogance. 

Det kunne være rart hvis ikke studieadministrationen skifter bygning og/eller kontorer hvert 6. måned. 
Desuden er administrationen for stiv og langsom. De mennesker jeg har talt med på studieadministrationen 
har været meget hjælpsomme og venlige, så det er ikke dem der er problemet, men der er et eller andet 
problem. 

Det opleves at det generelle serviceniveau er langsomt og det er ikke altid gennemskueligt hvem man skal 
spørge om hvad. Det er også rodet at skulle ringe til [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] fra Aarhus, når 
man skal have svar på specifikke [sted nævnt ved navn] problemer. 

Det samme som ved intern kommunikation: Hvem skal jeg skrive til? Og tror jeg endelig, at jeg har fundet 
den rigtige, så bliver mailen bare videresendt og videresendt og til sidst får an svar fra et 7. sted, som lover, 
at de nok skal svare hurtigst muligt.. Det virker stressende og ugennemskueligt. 

Det samme svar som jeg skrev tidligere (har ikke styr på hvem der står for hvad).. Rettidig omhu! 

Det sejler - hvordan kan det være, at man ender med, at skulle sende en dispensationsansøgning om at de 
skal fortsætte med at behandle en tidligere dispensationsansøgning - fordi deadline er overskredet - uagtet 
at man sendte den i meget god tid. Hvordan kan det være, at man nærmest skal hedde Sherlock til fornavn 
for at finde ud af hvem man skal tale med om et specifikt emne? 
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Det tager alt for lang tid, at få eksamens datoer og tilmelding skal ske i bestemte tidsrum. og alt går 
langsomt når det har med studieadministrationen at gøre 

Det tager ofte lang tid før karakterer bliver offentliggjort. Det virker ikke til at de altid har styr på hvad de 
laver, har fx. oplevet at blive smidt ud af universitetet pga. af en IT fejl. Hvilket først blev opdaget da jeg 
blev frataget mit SU og meldte det. ca. 20 andre var blevet slettet i samme fejl. 

Det tager SÅ lang tid om at få information, men sekretærene er søde:-) 

Det var (jeg skriver speciale, så dette r ikke længere så relevant) sjældent man kunne få de svar, man gerne 
ville have. 

Det ville være rart, hvis studieadministrationen kunne være en mere stabil enhed, så de studerende ikke er 
i tvivl om hvor de kan hente info og viden om studiet. 

Det virker ikke som om, at administrationen efter strukturomlægningen fungerer overhovedet. Man hører 
konstant om eksempler på studerende som har problemer med fag, eksamener osv. og som har store 
problemer med at få det bragt i orden igen. Det virker absolut ikke som om, at det centrale system virker! 

Det virker som om, at alt er et stort kaos 
Det er svært at finde ud af hvem man skal kontakte med spørgsmål (få sidder med dyrebare viden - og disse 
overbelastes ofte, fordi de er de eneste man kan henvende sig til) 

Det virker som om, der er mangel på ressourcer. Det kan tage lang tid at få svar på en mail (flere uger). 

Det virker til, at arbejdet i studieadministrationen er meget langsommeligt, fx tager det lang tid og er en 
meget indviklet proces, når man skal søge om godkendelse til merit, hvilket er meget frustrerende. Som jeg 
oplever det, er det studieadministrationens ansvar, at sørge for sådanne ting foregår smertefrit. 

Dette i forbindelse med opgaveaflevering, det kan moderniseres. 

Dårlig kommunikation mellem studieadministrationen og de studerende. Vi ved først MEGET sent hvortil og 
hvornår man skal sendes [langt væk fra] Aarhus.. Ringe mulighed for at efterkomme ønsker om [specifik 
type] placering. Vi oplever at [eksterne] undervisere på de nye kandidatordninger nogle gange er 
misinformeret fra studieadministrationen - dette gav sig til udtryk ved forelæsninger hvor der ikke mødte 
forelæser op... og på 1 semester - var der ikke en leder for semestret. Generelt en opfattelse at 
studieadministrationen aldrig er på forkant men altid flere skridt bagefter. 

Dårlig planlægning af eksamen. 

Dårlige kommunikationsforhold mellem den  enkelte studerende og studieadministrationen.  
 
*Hvis man har et problem, har jeg oftere hørt, og oplevet, at studieadm. ikke hjælper en, men nærmere 
skaber flere problemer for den studerende. Det svært at kom igennem, det svært at få svar, og generelt har 
jeg personligt følt mig dårlig behandlet! Jeg vil gerne det var et kontor med åbningstider for de studerende 
så man kunne komme ind og snakke sin sag, og på den måde bliver de nødt til at besvare ens spørgsmål,- 
eller sende en videre til det rigtige råd. 
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Eksamener tidspunkter offentligøres for sent og det tager for lang tid at få karakterer 

Eksamensadministrationen er især problematisk. Der har for mit eget vedkommende været ubehagelige 
episoder hvor eksamenssekretæren ikke har haft tilstrækkelig viden omkring de forskellige eksaminer. En 
mangel der har resulteret i flere fuldstændigt usammenhængende eksamensplaner. 

Eksamensafleveringen er håbløst gammeldags. Der burde være en mulighed, eller sågar et krav om at 
eksaminer skal afleveres elektronisk i stedet for fysisk. Det er bedre for miljøet, det vil spare penge for 
universitet der ikke skal have folk siddende til at vente på opgaver, og det ville gøre det lettere for de 
studerende der skriver i deres ferier væk fra universitet og for dem der må kæmpe med bibliotekets 
printersystem. 

Eksamensdatoerne bliver fastlagt for sent. 

Eksamensplan bliver fastlagt alt for sent og uden hensyn til studenterne, fx nogle eksamen finder sted lige 
to dage efter den sidste forelæsningsdag eller der er 3 eksamen på én uge. Kun i få tilfælde kan man få 
eksamensdatoen ændret, og dette indebær altid vanskelige diskussioner med personalet fra 
studieadministrationen. 

Eksamensplaner og undervisningsplaner - det kan ikke passe, at tingene kommer ud så sent når det på 
[institut nævnt ved navn] bliver sendt ud næsten et halvt år i forvejen med eksamenerne. 
Utrolig rigid system der er i dag mht. skema og eksamen! 

Eksamensplanlægning, vejledningstimer, planlægning af undervisning, lokaler. Bedre kontakt og mere 
kommunikation. 

Eksamensplanlægningen 

Eksamensplanlægningen kan måske blive bedre, så de ikke sker så ofte, at studerende har eksaminer tre 
dage i streg. 

En anden ting jeg ikke er tilfreds med er, at når man ringer ind til studieadministrationen, så lader det ikke 
til at AU's medarbejdere er opdateret med deres viden. Jeg skulle eksempelvis i praktik på mit 3. semester 
på min kandidat, og dette fyldte kun 20 ECTS point. Jeg ringede derfor ind for at høre om muligheden for at 
tage 10 ekstra ECTS point semestret før, men fik at vide af vedkommende, at praktik fyldte 30 ECTS point. 
Det var først da jeg selv tjekkede op på studieordningen for min årgang at jeg blev klar over, at praktik 
fyldte 20 point! 

Enkelte mennesker i studieadministrationen er ikke hyggelige og lidt imødekommende. Ofte ganske sure. 
Har nogen ganger følt at jeg ikke har blevet taget seriøst. De er dårlige til at gi klare svar. Dårlige eller 
mangelfulde svar på mailhenvendelser. 

Enormt bureaukratisk, rigidt og tungt.  
Ingen fleksibilitet. Formularer over alt og ingen der ved noget ved henvendelse (når man skal gå lidt uden 
for normen). Har specielt haft lange kampe omkring en fejlbehæftet USB nøgle jeg fik udleveret på mit 
kandidat studium. Dette medførte at min aflevering ikke kunne godtages, på trods af at jeg havde en sikret 
version på min egen computer hvor jeg kunne bevise at den senest var gemt på eksamens dagen indenfor 
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eksamens tidsrummet. Efter langt kamp overgav de sig (fordi jeg lavede decideret chikane). Så lige 
pludseligt - hvis man var en dum idiot - så kunne det godt løse sig så de kunne få fred. Dette er ikke en 
enestående eksempel! 

Er mange gange blevet henvendt til "Studieadministrationen", men har ikke altid faet tilstrækkelig svar på 
mine henvendelser. Den interne kommunikationen samt kommunikationen til de studerende kunne godt 
forbedres. 

Er træt af at der skal gå 4-5 uger før man får svar på sin eksamen 

Fejl i selvbetjeningen i forhold til, hvilke fag, man kan tage på kommende semester. 
 
Enormt lange behandlingstider ved studienævnene. 
 
Vi kan meget sent få information om, hvilke dage vi skal til mundtlig eksamen. 

Flere af mine ansøgninger har siddet så grundigt fast/været glemt i systemet, at jeg måtte kontakte 
administrationen for at få dem til at kigge på problemet. De har flere gange lovet svartider på f.eks. 3-4 
uger, men så enten overskredet dem eller efterfølgende sat tiden op til 7-8 uger på hjemmesiden uden at 
orientere eller besvare dem der allerede havde sendt ind. 
Sidste år afleverede jeg en ansøgning til forhåndsgodkendelse i slutningen af februar. Jeg fik svar i 
slutningen af JULI - kurset startede i AUGUST! 

Flere af mine medstuderende er blevet smidt ud af deres studie -- med få dages varsel --, fordi deres 
bachelorvejleder var lidt sløv til at bedømme deres bachelorprojekt, eller fordi vedkommende ikke kendte 
reglerne, eller måske bare fordi reglerne er en sand jungle. Generelt er overgangen fra bachelor til kandidat 
et sandt minefelt af SU-tilmeldinger, midlertidigt optag, uigennemskuelige deadlines og andre farligheder. 
Og det er meget, meget svært at få noget at vide. 

Flere af mine medstuderende har oplevet, at der er sket fejl i forbindelse med deres fagtilmelding, hvilket 
har medført, at de ikke har kunne tage det antal ECTS-point, som de gerne ville i et semester. Jeg har ikke 
personligt oplevet problemer med fagtilmeldingen og i de tilfælde, hvor jeg har haft nogle mindre 
udfordringer, har jeg fået en rigtig god betjening af [person nævnt ved navn], som virker utrolig kompetent 
og meget venlig, når man henvender sig. Stor ros til [person nævnt ved navn]! 

Flere der kan hjælpe studerende med forhold vedr. deres studie.  
 
Problemer med studerende der meget sent for besked om de må forsætte med et fag eller ej. 

Flere læse/studiepladser! 

Folk i studieadministrationen skal blive bedre til at lytte til de studerende, og tage dem med i 
beslutningerne. Oftest ender det med at de studerende bare skal "makke ret" og alle forslag og klager kan 
roligt ignoreres. 

For det første så bør forelæsninger ikke ligge op og ned af hinanden, når de foregå langt væk fra hinanden, 
fx er det nærmest fuldstændig umuligt, at nå fra forelæsning på [sted nævnt ved navn] og over til [sted 
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nævnt ved navn]. Dernæst bør [fag nævnt ved navn] for [studie nævnt ved navn] foregå ovre på [sted 
nævnt ved navn], således at studie miljøet har mulighed for, at blive bedre, hvilket burde ske, da de 
forskellige årgange da har mulighed for, at være sociale med hinanden. 

For langsomme svar, svære at komme i kontakt med, for får generelt informationer for sent. 

For meget bureaukrati og for mange procedure. 

for meget henvisning til det digitale medie til søgning af svar, men den digitale del af AU´s 
studieadministration er rodet. 

For mit studies vedkommende er det meget utilfredsstillende, at eksamensdatoer bliver meldt ud langt 
inde i semesteret (i nogle tilfælde 2-3 uger inden afleveringsfrist for skriftlige opgaver). En offentliggjort 
eksamensplan lagt frem fra semesterets start ville lette muligheden for at strukturere ens studier. Med 
mindre stress som resultat, for mit vedkommende. 

Fordi jeg som studerende stadig ikke ved, hvad studieadministationen er, kan og laver.  
 
Og at sidste gang studieadministrationen lavede vores eksamensplaner - foregik det på absolut oldnordisk 
facon: nemlig at 150 studerende skippede forelæsning og lå i kø i mange timer, for at komme først hen på 
en liste, så man kunne få sin ønskede eksamensdato.  
Vor Herre til Hest. Det er ikke akademisk. 

Formelle(!) administrative praksisser fylder alt for meget i min hverdag, mens det til gengæld er meget 
svært at gennemskue den reelle administration og finde ud af hvordan – hvis overhovedet – noget, jeg 
gerne vil, kan lade sig gøre. Jeg føler mig handlingslammet af en ansigtsløs administration. 

Føler folk er sure og uhjælpsomme i min studie adm. de ser for meget rødt tape og ikke nok løsnings 
modeller 

Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at [person nævnt ved navn] har været en fantastisk kapacitet 
på [institut nævnt ved navn]! [Person nævnt ved navn] har til gengæld været grundlag for en masse 
frustrationer både for mig selv og, så vidt jeg kan forstå, for en masse andre. Så flere ansatte som [person 
nævnt ved navn] der effektivt og imødekommende hjælper de studerende! 

Få det til at virke, så jeg ikke hvert semester skal skrive til [person nævnt ved navn] om at eksamens alt 
muligt ikke er i orden. 
Det må jo også være dyrt at skulle ordne det manuelt hele tiden, når det burde ske automatisk. 
Skrive i kursuskataloget hvilke forudsætninger der er til kurserne. 
Jeg har haft 3 [fag nævnt ved navn] kurser, fordi det skal man have på mit studie, det er: [de tre fag nævnt 
ved navn]. og Forelæse/kursusansvarlig havde en forventning om og lagde tempoet efter at alle havde haft 
[fag nævnt ved navn] på A niveau, hvilket vi af naturlige årsager ikke har. 

Får aldrig et entydigt svar. Og når man snakker med studiekammerater hører man tit om modstridende svar 
fra studieadm. 
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Gang på gang forekommer det mig utrolig kompliceret at få ordnet ganske simple sager i angående 
administration. En bekendt opdagede fx et par uger inden eksamen at han, selvom han havde tilmeldt sig 
eksamen(!), stod som frameldt. Han kunne ikke få lov til at gå op, selvom han havde brugt uendelig tid på at 
læse op og var mødt op til samtlige undervisningsgange. Det finder jeg dybt problematisk! 

Generel dårlig service og ikke meget viden at hente her, hvis man har spørgsmål til fag og mulighederne for 
at enten tage på udveksling og lignende. Det ville være rart med en mere imødekommende behandling, og 
åbningstider fra 8-16. 

Generelt har det været meget uoverskueligt - har hjulpet lidt med fælles kontor hvor man kan henvende sig 
med spørgsmål. Ofte kommer ting som skemaer og eksamensplaner meget sent ud. De er på trods af det 
ikke særlig gode. Jeg kender til flere tilfælde hvor en studerendes skema indeholdt op til 8 timers overlap, 
så kunne nedbringes væsentligt ved et simpelt holdskifte, som den studerende selv måtte foretage. 

Generelt set på AU er det svært at finde ud af hvem man skal kontakte, når man har problemer eller 
spørgsmål. Man kan bruge rigtig lang tid på at kontakte de forkerte personer, som så bare sender en videre 
til den næste "forkerte" person. 

Groft sagt (baseret på egne og bekendtes oplevelser): Grundlæggende bør studieadministrationen ændre 
den holdning eller mentale indstilling at alting er den studerendes eget ansvar, selv på områder hvor den 
studerende ikke har den ringeste indflydelse eller mulighed for at påvirke udfaldet/processen. Det bliver 
ofte til en stødpude for de administrative medarbejdere som derved kan fralægge sig ethvert ansvar, til stor 
frustration for den studerende der hverken kan gøre fra eller til. Det ville klæde institutionen at erkende 
egne fejl, tage ansvaret for at rette op på den og følge problemet til dørs, og ikke bare spise den 
studerende af med en ny mailadresse man kan skrive til. 

Grundlæggende får jeg den hjælp, jeg skal bruge, når jeg kontakter Studieadministrationen, men det skal 
jeg til gengæld også gøre rigtig ofte. Stort set hver gang mine og mit holds karakterer skulle fremgå af 
selvbetjeningen, har der været problemer. Karaktererne er efterfølgende kommet flere uger forsinket ind 
efter at have skrevet flere mails til studieadministrationen og undervisere. Hvor fejlen præcis ligger er jeg 
ikke klar over, men det er ikke godt nok. 

Gør den mere overskuelig og gør det tydeligt hvem der faktisk kan hjælpe med hvad. 

Gør det lettere for de studerende at få overblik over hvor man kan henvende sig om hvad. forlæng 
telefontiden hos [hovedområde nævnt ved navn] og mindsk køen og behandlingstiden på indsendte 
ansøgninger. gør det lettere at planlægge ITT og udlandsophold. Det ville være dejligt. 

Gå væk fra topstyring og "det skal være lige uretfærdigt for alle" mentaliteten. Få administrationen tilbage 
ud til de gamle fakulteter, lad initiativ, ideer og fortolkninger komme fra bunden og op. 
Jeg har en organisationsplan der beskriver hvordan dette kan sættes op og hvordan det vil forbedre al 
kommunikation og administration på AU hvis i ønsker det. 
Kontakt mig på [kontaktinfo] hvis i ønsker at se den. 
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Handler meget om det samme, som jeg har forklaret om 'intern kommunikation'. Desuden fornemmer jeg 
både som ansat og studerende at der er for stor arbejdsbyrde i administrationen i forhold til ressourcer + at 
administrationsmedarbejder virker stressede. 

Har dårlig personlig erfaring med studieadministrationen mht. til information om eksamener, tilmelding til 
eksamener, aflevering af eksamen, tilmelding til undervisning osv. I det hele taget alt, der skal gå gennem 
studieadministrationen og ikke direkte gennem underviseren fungerer dårligt. 

Har en BA fra [universitet i Danmark nævnt ved navn]. Da jeg søgte ind kandidaten på AU skulle jeg 
eftersende bevis på, at jeg havde bestået min BA. Jeg mailede dette og fik en bekræftelse på, at 
dokumenterne var modtaget. Da der var to uger til studiestart, havde jeg intet hørt siden denne 
bekræftelse. Jeg opsøgte administrationen, der havde "glemt" mig. Kedelig første oplevelse med AU. De fik 
mig hurtigt indskrevet og jeg startede til tiden. Da jeg skulle melde mig til de første eksamener, bliver mine 
eksamenstilmeldinger afvist, jeg finder ud af, at administrationen har skrevet mig ind på den forkerte 
uddannelse - en uddannelse, jeg aldrig har søgt ind på, ej heller kvalificeret til. Igen en ret kedelig oplevelse 
med AUs administration. 

Har flere gange oplevet en meget langsom eller total manglende respons fra studieadministationen. Her 
tænkes især på dispensationsansøgninger hvor tilkendegivelser ikke er blevet informeret og man efter mdr. 
venten må gennem 3 mand for at få svar. Indskrivning på forkert studieordning hvorved at ansøgning om 
optagelse på kandidatuddannelse blev meget besværliggjort og endte brev med håndskreven underskrift 
om at visse fag var bestået måtte vedlægges. Ansøgningen om optagelse på kandidat via. det elektroniske 
system blev ikke responderet og måtte ringe for at få udmelding om optagelse dage før studiestart, for at 
opdage at instituttet ikke havde opdaget min ansøgning. Modtager til tider mails der ikke er rettet til mig. 
f.eks. om godkendelser af bachelorkontrakter(går på kandidaten) 
Sidst er en dispensation bortlagt i administrationen hvilket har haft indflydelse på underskrivelse af 
kandidatkontrakt. Nu 3 mdr. senere og der er stadigvæk ikke taget stilling eller givet respons trods 
gentagne forsøg på at få dette. Giver mig som studerende en meget stor usikkerhed. Denne form for 
administration gør det endnu svære for personer at vende tilbage og gennemføre sit studie når de, som i 
mit tilfælde har været ramt af en alvorlig sygdom [sygdom nævnt]. 
Mangler generelt at kunne henvende mig til de personer der er i direkte kontakt med mine ansøgninger 
m.m. 

Har flere gange oplevet, at planlægningskontoret ikke selv er klar over, hvor de studerende skal til eksamen 
på selve eksamensdagen. Desuden har jeg oplevet, at lokaler ikke har været booket i tide, således, at 
eksamen var nødt til at blive udskudt. I denne forbindelse er dette heller ikke blive kommunikeret ud til de 
studerende. Er i øjeblikket i gang med at søge internship på 3. semester (det er der mange der er i gang 
med). Hvordan kan det så være, at man får en deadline på valgfag [dato i] maj, hvor LANGT fra alle 
studerende har fået svar på internship? Totalt mangelfuld koordinering. Desuden, hvordan kan AU Career 
stå og fortælle om, hvor vigtigt et studiejob er, og planlægningskontoret derefter planlægger timer hver 
eneste dag i ugen? Jeg har endnu ikke hørt om et studierelevant job, hvor der er mulighed for at arbejde i 
weekenden. Igen mangelfuld koordination 

Har fået en del vildledende svar ifm. ansøgningen om en dispensation af et fag vedr. 
bachelortilvalgstilmelding. 
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Har hørt nogle skrækhistorier om nogle der ikke har kunnet få merit, der efter min mening ikke virker 
rationelt. Er dog igen usikker på om dette er under dette, eller studienævnet. Har hørt om en fra studiet 
der igennem flere forsøg har søgt om merit, hvorefter en hurtig kontakt med studielederen fik den 
berettigede tilladelse 

Har i forbindelse med IT-fejl i et tilmelding system til valgfag følt mig uretfærdig behandlet (ligesom mange 
andre) da fejlen + andre kommunikative fejl reelt gjorde at jeg ikke kom ind på det fag jeg super gerne ville 
ind på og som var ret relevant for den studieretning jeg prøver at tage. 
 
Jeg forsøgte at klage over studielederen [studieleder nævnt ved navn] håndtering af fejlen, men 
studienævnet [navn på person] han gav mig ret i at der var en fejl, men afviste klagen uden begrundelse og 
uden at svare på de punkter jeg klagede over. Virkelig dårligt.. 
 
Derudover føler jeg også at det er meget ujuridisk at [navn på person fra studienævnet] som er den eneste 
jeg kan klage til over [studieleder nævnt ved navn], er gode kollegaer med ham. Det gør jo klagen ret 
forudindtaget og upartisk over for mig. 

Henviser igen til eksemplet med [fag nævnt ved navn] eksamen. Yderligere virker det ikke som om der er en 
god sammenhæng mellem de formelle krav og de reelle krav, som for eksempel [fag nævnt ved navn], hvor 
studerende er blevet bedømt på mange forskellige grundlag, deltagelse i undervisningen (som skulle vægte 
10%) ikke er blevet håndhævet og derudover at seminarlærerene ikke engang har været opmærksom på de 
formelle krav til seminaropgaven. Studieadministrationen burde sørge for at alle disse formelle krav bliver 
overholdt, ellers er det ret irrelevant at de overhovedet eksisterer og skal forbederede os til vores bachelor- 
og kandidatopgaver. 

Her handler det også om kommunikation. Det bør dog nævnes at ved kontakt med studiesekretæren på mit 
studie har jeg altid fået hurtig, reel og brugbar information. 

Her mener jeg i planlægning af fag, mht. forelæsninger og eksamen. På andre universiteter (fx [andet 
universitet i Danmark nævnt ved navn]) er al undervisning og eksamensdato planlagt langt ud i fremtiden 
og de studerende har dermed selv ansvar for at vælge fag der ikke har undervisning eller eksamen samtidig. 
På AU virker det vil at eksamens og undervisnings planlægning er et kæmpe puslespil der skal løses gang på 
gang på gang, til frustration for alle (nok mest de studerende). De studerende ved nemlig ikke hvornår de 
skal til eksamen (måske først et par uger før), og kan risikere at vælge fag der bliver skemalagt oveni 
hinanden, og af denne grund bliver forsinkede i studiet.  
Denne planlægning må kunne laves mere effektivt og nærmest én gang for alle. 

Her oplever jeg stor forskel på den hjælp man kan få gennem et fysisk fremmøde i [sted uden for Aarhus 
nævnt ved navn] og telefonisk/elektronisk kontakt med noget der sidder i Århus. Dem der sidder i Århus 
synes ikke at være informeret om de forhold vi har i [sted uden for Aarhus nævnt ved navn], hvilket er et 
problem når studieadministrationen i [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] har så relativ kort åbningstid 
og mulighed for hjælp. 

Her taler jeg om [institut nævnt ved navn]. Jeg læser [studie nævnt ved navn], og der er ikke rigtigt noget 
klart overblik over hvem der står for hvad. Fx. master kontrakter, tilmelding af fag etc.. Derudover er selve 
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studiekontoret på [institut nævnt ved navn] hverken samarbejdsvillige eller vidende om de spørgsmål man 
kommer med. 

Hovedparten af det administrative er flyttet fra instituttet, hvilket ikke kun fysisk, men også praktisk 
besværliggøre henvendelser og lignede 

Hvem skal studerende gå til? Hvorfor er der ingen der kan hjælpe os med vores spørgsmål? 

Hvis der med studieadministration menes det sekretariat, hvor personer sidder der skal have styr på 
hvordan man får merit, tilmelde sig semestre, opbygning af nye reformer, får adgang til hvem og hvilke 
vigtige personer man skal forhøre om hvad, ¨så trænger studieadministrationen til eftersyn. For det er 
svært at få hjælp til formelle ting som er essentielle for en at få styr på. Så som hvilke papirer der er 
nødvendige for meritsøgning, eller hvilke fag der bliver overført i reformer osv. 

Hvis man har brug for hjælp er det meget svært at gennemskue, hvem man skal gå til. Jeg har eksempelvis 
været syg i [antal] måneder i det seneste år, men da jeg endnu ikke er forsinket nok, bliver jeg ikke indkaldt 
til samtale. Jeg skal selv bruge meget tid på at finde ud af, hvem jeg kan spørge om hjælp og 
studievejledningen er ikke til nogen som helst hjælp. Det er en hård opstart efter svær sygdom, hvor det 
primære, nemlig at komme i gang med studiet igen, bliver tilsidesat, fordi jeg skal kæmpe med at forstå og 
reagere i forhold til en studieadministration, som nogle gange selv forekommer næsten mere forvirret. 

Hvis studieadministrationen er der, hvor udmeldinger koordineres. Bliver i tvivl om, hvad 
studieadministration er? Men hvis det har noget med opdeling i [institut nævnt ved navn] og 
[hovedområde nævnt ved navn], er min pointe, at det føles ikke som at være en del af det store universitet 
at studere på [institut nævnt ved navn]. Derudover har det været svært at finde rundt i, hvem man kunne 
spørge om hvad, fordi der både er et campus [campus uden for Aarhus nævnt ved navn], samt et campus 
Aarhus. Sekretærerne (?) virkede ligeglade/uinformerede. Især bliver man sendt rundt i systemet vedr. 
tilmeldinger eller problemer med blackboard. eller info - f.eks. hvornår får man undervisnings/lokaleplaner 
eller litteraturlister? Så blev de ikke lagt op, så var det underviseren, så var det it systemet... Har gentagne 
gange måtte dukke op til første undervisning uden at have læst (eller bare læst 'random'), fordi der ikke var 
kommet besked. Utilfredsstillende, når man f.eks. gerne ville være på forhånd og bruge august til at 
studere. Har også oplevet, at blive afvist, når man har ringer. Især i starten af mit studie, da man skulle på 
blackboard, ikke havde et studienummer, var tilmeldt i [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] i stedet for 
Aarhus. Uigennemskueligt, hvem man skulle kontakte, om hvilket... 

Hvis studievejledere er under dette område, vil jeg som [studie nævnt ved navn] studerende sige, at vores 
studievejleder intet ved om vores studie og har været værdiløs ift. vejledning. Hun har endda vejledet os på 
studiet forkert således at vi havde de forkerte deadlines og forkert viden om ansøgning af valgfag etc. Der 
er mange internationale studerende på studiet og generelt for alle har studievejledningen skabt meget 
forvirring. Når vi så er gået til study centre [hovedområde nævnt ved navn] efter hjælp har vi fået andre 
svar, og når nogle har skrevet til [person nævnt ved navn] får vi et tredje svar. Oplysninger på netter er 
ingen stor hjælp heller. Jeg havde personligt fundet et ansøgningsskema som jeg udfyldte men 
efterfølgende fik at vide, at det var et gammelt skema, der ikke længere var gældende. Sådanne ting burde 
ikke kunne ske. Så må man fjerne siden. 
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Hvor skal man starte? På første semester måtte en ven tage reeksamen, fordi systemet havde lavet en fejl 
og han ingen kvittering havde, på trods af at tre af de tilmeldte var droppet ud allerede. En veninde, der 
ville skifte valgfag, måtte ringe rundt til fem forskellige mennesker, hvis afdelinger havde åbent på 
forskellige tidspunkter af dagen, fordi ingen vidste, hvis ansvarsområde det var. Jeg selv har været udsat for 
at ringe frem og tilbage mellem to forskellige afdelinger, fordi de hver især henviste til den anden, og først 
da jeg måtte forklare situationen en fjerde gang, fik jeg et nummer, der virkede, men ikke var offentligt 
oplyst. Sekretærerne og folk i administrationen gør, hvad de kan, men det er svært, når de ikke engang selv 
har de rigtige oplysninger (eller beføjelser). 

Hvordan kan en maskine til at fremstille studiekort være defekt i over en måned, uden at de kan blive lavet 
andre steder? Hvorfor er der kun 1 medarbejder som kan printe mit eksamensbevis, og ingen til at tage 
over hvis vedkommende er syg i længere tid? Hvorfor er studielederen på bachelor niveau ikke til at træffe, 
og svarer ikke på hverken mails eller telefon? 

Hvorfor er det kun åbent [i begrænset tidsrum]? 
Hav nogle åbningstider der passer i de studerendes planer og når folk har pause. 

Hvorfor skal jeg tjekke seks forskellige hjemmesider for at få styr på hvor og hvornår jeg har timer og få 
anden information om undervisning, studiet generelt og tilmelding til nye semestre? 
Det er komplet spild af min og alle andre på studiets tid! Jeg har to forskellige mailsystemer til au alene. 
Hvorfor? Hvorfor ikke bare have en? 
Hvorfor får jeg ikke et reelt skema som de gør på [hovedområde nævnt ved navn] og [hovedområde nævnt 
ved navn]? Jeg er i den grad træt af at side med lister over hvornår jeg har forelæsning og holdtimer osv. og 
så selv skulle bruge flere timer på at stykke det sammen til et skema. Det er administrativt arbejde og ikke 
mit! 
Jeg ved ikke om det var her jeg skal kommentere på det. 

i dette tilfælde tænker jeg på studiecenter [hovedområde nævnt ved navn]. mine medstuderende har 
oplevet irritable medarbejdere da de søgte vejledning og hjælp. 

I eksamensperioden december 2013 fik flere at vide at vi ikke kunne få de to fag vi havde valgt, da de lå 
oveni hinanden. Vi kunne så vælge de fag der var plads tilbage på, hvis vi vel og mærket 'var hurtige'. 
Studerende året inden havde haft den samme fagkombination uden problemer, men åbenbart kunne det 
ikke lade sig gøre for os, pga. der ikke var blevet undersøgt hvornår underviserne på de respektive fag 
havde tid. Elendigt at det ikke er blevet undersøgt på forhånd, og elendigt at studerende skal presses ud i 
en sådan om-beslutning midt i eksamen. Dårlig kommunikation fra [hovedområde nævnt ved navn], der 
ikke kunne/ville gøre noget ved det, men bare bad os skynde os vælge andre fag. 

I forbindelse med FUP skulle administrationen omlægges for økonomi, og i den forbindelse overgik sådan 
noget som eksamensplanlægning til et centralt beliggende hold af folk. Dette resulterede i at vores 
eksaminer ikke var offentliggjort ved fristen. 
Da vi ringede blev telefonen ikke taget, og mails blev ikke besvaret. Det er uhørt ringe behandling af de 
studerende (og professorer), og ikke noget jeg vil kalde en forbedret service som vel var en af grundene til 
at alt skulle samles. 
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I forbindelse med ITT tilrettelæggelse har studieadministrationen været en flaskehals. Det var umuligt at få 
hjælp på telefon eller mail. Hvis man så gik over til dem, så anede de ikke, hvem man skulle snakke med. 

I forbindelse med møde med studieadministationen, er det lidt som at spille russisk roulette med hvor 
hjælpsomme de er. Har prøvet alt fra at blive skældt ud til at få en fin behandling. Det er ikke et sted man 
ønsker at komme mere end højest nødvendigt. Mest af alt føler man sig til besvær 

I forhold til eksamener, og information herom. Det meldes stort set altid meget sent ud hvornår der er 
eksamen på de forskellige fag, hvilket ofte gør det meget svært for studerende at planlægge deres hverdag, 
der, for de flestes vedkommende, også indeholder ikke-studierelaterede aktiviteter. Derudover går der ofte 
meget lang tid før man får resultaterne af sine eksamener, tit meget længere tid end de fire uger der ellers 
er maksimum 

I gamle dage havde vi En sekretær som vi kunne gå til. Hun sag lige nede af gangen på [sted nævnt ved 
navn] og Hun havde 100% styr på regler, studieordninger og kunne genkende os studerende.  
 
I dag skal man tage "ind til byen" og får dat i en tilfældig medarbejder. De gør bestemt hvad de kan for at 
hjælpe, men en lokal er bare langt mere inde i lokale forhold. 

I starten var alt meget forvirrende - jeg manglede nogle helt simple beskeder og informationer. Det var som 
om at alt var en selvfølge med mange ting, selvom det krævede at man som studerende selv skulle ordne 
nogle ting. 

Igen graden af information. Og forståelse for den enkeltes manglende informationsgrad af studieforløb. 

igen så jeg dybt uenig i at unge skal hjælpe unge.  ved ikke om det fordi der er sked en udskiftning lige da 
jeg kom med når den person som skal "hjælp mig" er unger en mig og jeg har set stiv og uprofessionel så 
mange gang i fredags baren  (så det ikke sjov når jeg så har et problem som jeg godt vil har AU´s hjælp til) 

Igen, [hovedområde nævnt ved navn] modarbejder de studerende mere end de hjælper dem. Har man bøvl 
med eksamens-/undervisningstilmelding, dispensationer eller skal have en rusuge op at stå, så skal man 
væbne sig med tålmodighed. Man bliver sendt rundt i det uendelige og kan snildt ende bagerst i en bunke 
hos hende, der lige er på ferie. 

Ikke særlig behjælpelig og tung at skulle arbejde/have hjælp hos. 

information i ordentlig tid, og bedre kontaktmuligheder. Der bliver ofte ikke svaret tilbage på mails. 

Information kommer ofte meget sent ud til de relevante parter.  
Eksamensinformation og tidsplan er enten mangelfuld eller kommer MEGET sent (så som 12 timer før 
eksamen) 

Information om eksamen og fag kommer sent.  
Vil man have vejledning er denne mangelfuld. Der er ikke som sådan vejledning eller gode råd til valg af fag 
på kandidaten. Ej Heller findes der hjælp til hvordan du gør dig selv og fik kandidat attraktiv for 
arbejdsmarkedet 



 374 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Information om reeksaminere. kommunikationen på au.dk er for ringe og administrationen har formået at 
opgive forkerte informationer til såvel mig selv som med studerende. 

Information omkring kandidatoptagelse og tilmelding af fag når man tager kandidattilvalg på et andet 
fakultet end sit hovedfags er mangelfuld. 

Information skal ud til de studerende i meget bedre tid. Desuden er det ofte svært at finde ud af, hvem der 
har viden om et specielt område. Igen virker det som om, at uddannelser indenfor et institut stikker i alt for 
mange forskellige retninger til at medarbejder kan overskue det. 

Information vedrørende bl.a. eksamen er ofte MEGET sent ude eller svært at få fat på. 

Informationer kommer ikke i god nok tid, og løsninger på problemer (så som aflyst undervisning) bliver ikke 
løst på en særlig effektiv måde. 

Inkompetente når det kommer til at lave eksamensplaner. Har flere gange oplevet, at personer fra mit 
studie skulle til to eksamener på samme tid (en skriftlig og en mundtlig). 
 
Ikke specielt hjælpsomme hvis man ønsker at bytte tider til eksamen. Hvis man har fundet en anden, der 
ønsker at bytte tider, er det ikke sikkert studiekontoret gider efterkomme det. 

Intet har virket siden centraliseringen. 

Især i forhold til reeksaminer og dispensations- og klagesager skal der sikres hurtig og grundig behandling 
Derudover kan timeplaner, pensum og eksamensdatoer også godt være tilgængeligt før! 

Især når man ringer til studieadministrationen er det som om man bare bliver sendt videre 100 gange. 
Ingen vil rigtig tage ansvar for noget - eller også er de utrolig dårligt informeret alle sammen? 

IT'en sejler noget med hensyn til at tilmelde sig fag og eksamener. 

Jeg [studie nævnt ved navn] oplever, og hører om mange, negative oplevelser i studieadministrationen.  
Den studerende bliver ikke taget alvorligt i de administrative processer. En klar holdningsændring til, at 
administrationen er til for de studerende, og ikke at de studerende må ty til administrationen som sidste 
mulighed, når alle andre kilder til information og vejledning er tømt ud. 

Jeg antager i nedenstående at studieadministrationen er dem som varetager bl.a. skemaplanlægning samt 
udarbejdelse af eksamensplanerne.  
 
Vores skemaer bliver offentliggjorte utrolig sent, hvilket er til stor undren og til stort besvær for os 
studerende! Det virker p.t. som om, at de der planlægger disse, hvert eneste semester, overraskes over at 
skemaplanlægningen er en del af deres jobbeskrivelse! 
 
Endnu værre er det med eksamensplanlægningen. [Studier nævnt ved navn]-studerende har kun ca. fem 
uger før kommende eksamenstermins start fået deres eksamensplan. Det er under al kritik.  
Hvad der ydermere er under al kritik er at vi studerende risikerer at skulle op i flere eksamener på samme 
dage. Personligt har jeg fået placeret tre eksaminer indenfor 50 timer, hvoraf de to af dem er placeret 
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samme dag. Da jeg kontaktede Planlægningskontoret vedr. dette fik jeg beskeden at de ikke kunne se 
nogen problemer, idet den ene eksamen er en opgave der skal afleveres og der desuden er flere helligdage 
i eksamensperioden hvilket jeg "vinder" lidt ekstra tid ved.  
Jeg er desuden bekendt med at en del af de 2. semesterstuderende skal op i to forskellige eksamener med 
kun én dag i mellem. At dømme her ud fra er jeg ikke spor forundret over det høje frafald der er på 
bacheloruddannelserne [uddannelser nævnt ved navn].  
Det forlyder at eksamenerne for de bachelorstuderende på ovennævnte uddannelser mere eller mindre vil 
skulle afsluttes pr. midt juni, af den årsag at flere forelæsere har ønsket dette, idet de ellers ikke vil kunne 
nå at rette de studerendes besvarelser inden de afholder ferie. Hvordan vi studerende skal nå at læse op til 
fem eksamener, alle placeret indenfor de første 14 dage i juni, når vi først får skemafri [dato sidst i maj], 
det ved jeg ikke!  
 
Jeg synes ovenstående er under al kritik, og jeg håber at det vil blive udbedret snarest, så vi ikke alle 
sammen skal flygte til [Andet universitet i Danmark] (hvor de desuden udbyder andet end [fag nævnt ved 
navn] på kandidaten) ligesom vores forelæsere gør det!! 

Jeg er gentagne gange blevet mødt af sure skrankepaver, når jeg opsøger hjælp og vejledning ved 
[hovedområde nævnt ved navn]' studieadministration. Man bliver simpelthen talt til, som om man er en 
stupid pestilens, der forstyrrer "de voksnes" arbejde, selvom de er ansat netop for at rådgive og vejlede de 
studerende i junglen af administrative og bureaukratiske regler. Det er helt tydeligt, hvordan disse AC-
fuld(al)mægtige skrankepaver hver dag i deres fælles frokostpause deler deres sure galde over de 
"hjælpeløse og dumme" studerende. Derfor er de fra det øjeblik, man træder ind over dørtærsklen til deres 
kontor, negativt stemte, og når den studerende så vover at stille et opklarende spørgsmål, er 
skrankepavindens dag ødelagt. Det eneste gode er, at hun nu har noget at sladre med de andre stramme 
tanter om. 

Jeg er i tvivl om, hvem der står for at karakterer for skriftlige eksaminer bliver givet og lagt på stads.  
 
Der går for længe fra eksamen til karakteren kendes af studerende. Jeg var til eksamen for syv uger siden 
og kender stadig ikke udfaldet. Er der ingen regler på området? 

Jeg er ikke klar over, hvad præcist hører under Studieadm., så mine kommentarer kan muligvis være 
irrelevante. 
 
Jeg har haft flere mere eller mindre negative oplevelser med administrationen.  
 
Den væsentligste var da jeg mellem min bachelor og kandidat var i tvivl om, hvorvidt jeg var berettiget til 
SU, fordi min bachelorudd. sluttede tidligt på semestret. Det tog mig mere end to måneder (hvoraf en del 
korrespondance foregik fra [land uden for Danmark nævnt ved navn], hvor jeg læste) at finde frem til 
nogen, der kunne give mig rent svar. I mellemtiden var jeg blevet kastet frem og tilbage mellem SU-
kontoret, studievejledningen, og diverse administrative medarbejdere, som alle sagde forskellige ting. Det 
var et rent tilfælde at en medstuderende i samme situation, i kraft af sine kontakter som 
studentermedhjælp på studiet, fandt frem til én, som kunne hjælpe. 
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Dette er mit mest grelle eksempel. Respons på andre henvendelser har været ineffektive, og som 
studerende kan man hurtigt føle sig som en kastebold i et system, hvor medarbejderes rolle- og 
ansvarsfordeling ikke er klart defineret. 

Jeg er ikke klar over, om det er studieadministrationen der står for at taste karakterer ind på STADS. På 
trods af, at det kan virke som en bagatel, så er det dybt frustrerende, at det kan tage 1 til 2 måneder fra 
man har været til eksamen, til man får den egentlig karakter oplyst.  
 
Derudover virker det noget oldnordisk, at jeg selv aktivt skal besøge STADS-siden for at finde ud af om der 
er kommet en ny karakter - kunne man ikke sende en mail? Min studiemail er vel til andet end blot 
spørgeskemaer. 
 
Hvis ikke STADS er placeret under studieadministrationen, er i meget velkomne til at placere mit sure 
opstød hvor det hører til. 

Jeg er klar over, at studieadministrationen på [hovedområde nævnt ved navn] koordinerer rigtig mange 
studerendes planer, men oplever ofte, en rigiditet ift. at få oplysninger om fx. start. 
Ligesom informationer omkring semestre skal findes mange forskellige steder - aula, studerende.au.dk etc. 
og er ofte ikke altid opdaterede/stemmer ikke overens 

Jeg er rystet over eksamensplanlægningen på 1. semester [uddannelse nævnt ved navn]. 
Eksamensplanlægningen på 2. Semester [uddannelse nævnt ved navn] virker heller ikke hensigtsmæssigt 
idet [fag nævnt ved navn] ligger ned til to dage efter [fag nævnt ved navn]. De fleste jeg har talt med, vil 
hellere tage til reeksamen end ikke at kunne nå at læse op. Der er simpelthen for kort tid til at læse op, hvis 
man vil have en helt grundig forståelse for stoffet :-) 

Jeg er uforstående overfor, hvorfor studieadministrationen skal være så langt væk fra de respektive 
fagmiljøer. Jeg kan skrive en mail til forskellige centre, hvis jeg har brug for hjælp - men hvor kan jeg gå hen 
og henvende mig, hvor jeg ikke bliver henvist til et andet sted eller får stukket et telefonnummer i hånden, 
som desuden er nedlagt? I forhold til alle de midler, jeg hører om, som bliver tildelt "administration", synes 
jeg bestemt ikke, det er tilgængeligt eller videre gavnligt for den studerende i dagligdagen. I stedet for at 
centralisere hele administrationen et sted, mangler jeg at der bliver fokuseret på administration ude i 
fagmiljøerne, som de studerende kan føle sig trygge ved at henvende sig til, uden at skulle fra det ene sted 
til det andet - for bare at få et simpelt studiekort for eksempel!  
Jeg forholder mig desuden uforstående overfor, at det administrative personale fortsat vokser og deres 
lønninger bliver højere, når vi ude i fagmiljøerne mangler undervisere. Og hvorfor er de højere lønnede end 
forskerne og underviserne, som immervæk er drivkraften på et universitet, der uddanner akademikere "i 
verdensklasse"? 

Jeg er usikker på at det er deres område, men vores karakter er ALTID forsinket, hvilket gør en frustreret og 
leder til en mere stresset hverdag da man er i tvivl om hvor man står fagligt. 

Jeg fik at vide alt for sent, at jeg mangler kreditter til at afslutte mit bachelor uddannelse. På grund af det 
blev jeg forsinket til at begynde på mit kandidat studie med et helt år. De skal være bedre til at holde øje 
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med de studerende løbende og hjælpe dem på vej videre, ikke kun at chikanere dem med teorier og 
prøver. 

Jeg forstår ikke at administrationen hvert år bliver overrasket over at de studerende skal have lavet et 
skema og skal til eksamen. Eksamensplanen kommer altid enormt sent og tager OVERHOVEDET ikke hensyn 
til at de studerende skal op i flere fag. Fx er der stort set ingen eksamener der på [studie nævnt ved navn] 
der ligger efter den 20 juni, på trods af at perioden egentlig er indtil den 30. Derudover har nogen 2 
semester studerende fx fået lagt eksamen [tre datoer tæt på hinanden], hvilket i mine øjne kraftigt øger 
sandsynligheden for frafald. 

jeg føler ikke at man kan får hjælp i studieadministrationen og heller ikke at folk, der arbejder der er særlig 
kompetent! 

Jeg føler ikke rigtig at undervisningstilmelding og eksamenstilmelding fungerer så godt som det kunne. Og 
jeg ved ikke om det hører til her, men det ville være rart om der stod udløbsdato og studie på ens 
studiekort... 

Jeg har desværre ikke indtryk af en studieadministration, der formår at løfte opgaven. Jeg har på [studie 
nævnt ved navn] alt for ofte oplevet skred i planlægningen, modstridende info om pensum og eksamen o. 
lign. 

Jeg har flere gange oplevet at blive sendt rundt mellem forskellige sekretærer, når jeg har henvendt mig 
med et problem og ofte er det endt med, at jeg ikke har fået svar på mine spørgsmål. 

Jeg har flere gange oplevet at eksamensadministrationen på mit institut har været imødekommende, udvist 
tydelig modstræben mod éns henvendelser, samt været direkte uhøflig i svar på henvendelser. Selv efter at 
have fået nødvendig dispensation fra Studienævnet (som i øvrigt altid har været imødekommende og 
behageligt at kommunikere med) har jeg oplevet tilfælde, hvor eksamensadministrationen kun modvilligt, 
og desuden akkompagneret af uvenlig kommunikation, har reageret på mine henvendelser. Om den 
pågældende administration er overbebyrdet, deres arbejdsgange er unødvendigt omstændelige, eller om 
der ligger andet til grund herfor, vil jeg mene den trænger til et grundigt eftersyn, for medarbejdere såvel 
som studerendes skyld 

Jeg har haft en del kontakt med studieadministrationen i forbindelse med min ITT - der har været forvirring 
og jeg er blevet mødt med stressede vejledere! 

Jeg har haft mange dårlige oplevelser hos Studieadministrationen der virker belastet. Her synes jeg at 
intern kommunikation kunne være bedre, og de kunne være mere klare omkring hvilke ansvarsområder de 
forskellige dele af studieadministrationen har da jeg flere gange har oplevet at dette har været uklart for 
utallige medarbejdere jeg har snakket med derinde. 

Jeg har haft mange problemer med for det første ikke vide hvor jeg skulle gå hen, når jeg havde et 
problem/spørgsmål mm. For det andet, når jeg kom derhen, at de ikke har vidst hvad man skulle gøre og 
derfor sendt mig videre. Det virker meget uoverskueligt. 

Jeg har haft problemer med at søge merit og det virkede ikke til at folk vidste noget. 
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Jeg har i flere tilfælde oplevet at kommunikationen mellem mig og studievejledere har været mangelfuld. 
Jeg havde en periode hvor jeg overvejede at tage et sabbatår fordi de valgfag jeg ønskede var blevet flyttet, 
uden varsling, til [andre steder end AU]. Jeg fik ikke rigtig svar på noget af det jeg kom efter, hverken om 
fagene ville komme til Århus igen, om jeg kunne tage fagene i udlandet eller hvilke formelle ting jeg skulle 
lave udføre for at tage et sabbat år. 
 
Jeg har også oplevet at mine fag [to fag nævnt ved navn] ikke er blevet registreret på stads, hvilket har gjort 
at jeg ikke har været i stand til at modtage SU. 
 
Der skal fokuseres mere på de enkelte elever, der skal mere uddybende arbejde i hvad den enkelte elev vil 
og ønsker at opnå, både med studiet, men også med et eventuelt sabbatår. Derudover må der ikke 
forekomme problemer med registrering af fag, da disse er til stor gene for den enkelte elev, der til tider kan 
sidde i en meget stressede situationer. 

Jeg har ikke haft meget kontakt til denne, men har haft spørgsmål ifb med barselsorlov som 
studievejledningen sendte videre hertil. Jeg endte med at blive stillet om jeg de ikke hvor mange gange og 
fik til sidst aldrig svar på mine spørgsmål.  
Jeg tænker jeg umuligt kan være den eneste gravide studerende med nogle generelle spørgsmål om barsel, 
dagpenge og start på kandidatuddannelsen. Da virkede kommunikationen ret så tung. 

Jeg har indsendt i alt 3 bachelorkontrakter; 1 original, og 2 ændrede på forskellige tidspunkter i mit 
bachelorforløb, og jeg har én gang (2. kontrakt) oplevet faktisk at få den formelle godkendelse på skrift som 
jeg har krav på. Det betyder måske ikke meget for studiet i praksis, om den studerende er blevet 
informeret, men det betyder noget for den studerende, der er usikker på om den undervisning man 
deltager i faktisk er godkendt eller ej. 

Jeg har ofte oplevet at få mangelfulde eller forkerte informationer vedr. mit studieforløb og hvor jeg kunne 
henvende mig for at få hjælp. 
Er desuden meget i tvivl om hvilke instanser jeg skal henvende mig til, i forhold til forskellige 
problemstillinger, så det kunne være godt med noget mere synlighed og gennemskuelighed omkring dette 
på hjemmesiden og via foldere. 
Har også oplevet at blive forkert meldt til fag og eksamener. 

Jeg har oplevet en del modsatrettet information fra studieadm.side, hvor vejledere, adm. personale, mails 
giver forskellige meldinger på samme spørgsmål. Vi har som studerende været nødt til at bruge en 
Facebookgruppe til at udveksle vigtig info. Det bør være sådan at man kan stole på info fra studiekontoret 
og at der er overensstemmelse ml. selve studiet og adm. 

Jeg har oplevet en der ved en fejl er blevet frameldt eksamen og opdagede det én dag for sent. Hun kunne 
ikke gå til eksamen fordi de var for strikse og det forskubbede hele hendes uddannelsesforløb. 

Jeg har oplevet flere tilfælde, hvor studerende med samme spørgsmål/problemer får forskellige, 
modstridende svar fra administrationen. Dette skaber forvirring blandt de studerende og indikerer at 
administrationen er en ren labyrint, hvor ikke alle kommer igennem. 
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Generelt er der for længe behandlingstider. Bl.a. på kandidatkontrakter. Der kan gå omkring et år før de er 
godkendt, og til den tid er de som regel forældede, da der er lavet en ny. Det virker som om 
administrationen kun ser på de enkelte kandidatkontrakter, og ikke på den studerende der har sendt dem 
ind, ellers ville de opdage at kontrakten er forældet. 

Jeg har oplevet situationer med en ulig behandling af forskellige medarbejdere i studieadministrationen. 
Givet indtrykket af, at de træffer afgørelser uden grundlag i ens studieordning. Mødt med en "mit ord er 
lov/endeligt" attitude, uden oplysninger om klagemuligheder/rettigheder. 

Jeg har oplevet, at det har svært at komme i kontakt, emails bliver væk og manglende respons. 
Realiseringen af  centraliseringen af netop studieadministrationen har været et rent helvede for de 
studerende - administrative tvister, udsættelse af opgave, dispensation til at gå til en anden eksamen inden 
den i studieretningslinjerne bestemt osv. Det betyder to ting. For det første en unødig besværlig 
ansøgningsproces til at få studiet til at gå op i en højere enhed med andre livsmæssige gøremål, og en i 
bedste fald ironisk distance til universitetet i helhed. En løsning kunne være netop på dette område at 
decentrale. 

Jeg har på et tidspunkt haft meget brug for kontakt her til pga. administrative sager omkring mit studie. 
Min oplevelse er, at de sender henvendelser rundt mellem hinanden, hvor ingen rigtig ved, hvor man skal 
ende. Jeg har sågar oplevet, at blive sendt tilbage til en, der havde sendt mig videre. Derudover synes jeg 
ofte, at de er meget uhøflige, hvilket de ikke burde være, da min opfattelse er, at de faktisk er ansat for at 
svare på os studerendes henvendelser. Så jeg har i stedet opgivet at finde ud af sager, så jeg må tage 
konsekvensen, hvis en sådan kommer, fordi de ikke kan hjælpe på ordentlig vis eller virker interesserede i 
det. 

Jeg har sjældent oplevet at studieadministrationen har fungeret når jeg har haft brug for den. Her er brug 
for en stor forbedring. 

Jeg har skrevet til mange forskellige efterhånden, for at hære hvorvidt jeg må bruge min ipad til eksamen. 
INGEN har svaret mig selvom det er 2 måneder siden jeg skrev første gang. Jeg har også kontaktet 
studievejledningen der heller ikke svarer (hvilket de gær på alle andre henvendelse). Vi har ingen anelse om 
hvem der skal kontaktes i forskellige situationer og der er ingen klar struktur på AU. 

Jeg har to eksaminer der sammenfalder dette semester; en to dages eksamen derhjemme [fag nævnt ved 
navn] og en skriftlig eksamen med opsyn på 5 timer [fag nævnt ved navn]. 
 
Det er for dårligt at dette kan ske, når man har tilvalgsfag indenfor det samme institut.  
 
Jeg er blevet opfordret af administrationen til at søge dispensation til at tage en af eksaminerne i august, 
men er ikke interesseret i dette, da jeg har planlagt en ferie i denne periode. Jeg er derfor tvunget til at tage 
to eksaminer på samme tid og risikerer en dårligere karakter i begge. 

Jeg har været til mange eksaminer, hvor der var rod i eksamen.. Det ene år havde man endda fyret den 
medarbejder der skulle tilrettelægge vores eksamen, men ikke sat en anden til at udføre arbejdet... dette 
betød at der var nogen på holdet som kun fik 4 dages forberedelsestid. 
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Jeg henvender mig ofte til studieadministrationen angående deadlines for forskellige ansøgninger, 
tilmeldinger og lign. vigtige studieforhold, som ikke kan findes på hjemmesiden forud. Vi kunne spare dem 
for utroligt mange emails fra forvirrede studerende, hvis der var mere åben kommunikation mellem 
administrationen og de studerende. De gør et super godt job, men ofte bliver deadlines alt for sent sendt 
ud, med stor konsekvens for den studerende. 

Jeg henviser til hvad jeg tidligere har skrevet og foreslår meget at de mennesker der arbejder der bliver 
gjort reelt ansvarlige for de fejl de begår, da sløseriet har helt uacceptable konsekvenser for de studerende 

Jeg håber det er den rigtige kasse jeg har udvalgt til de problemer jeg ser. 
Heldigvis har det ikke ramt mig. Men det virker som om at fleksibiliteten og service er ikke eksisterende, i 
hvert fald for nogle medarbejdere på studieadministationen, når et potentielt problem dukker op for en 
studerende. Det virker ikke til at der bliver kigget på sagen enkeltvis men i stedet bliver slået over med en 
kam.  
Som eks kan ses: hjælp ifm. ikke bestået obligatorisk fag på BSc. der medfører en hurtig afvisning i 
kommunikationen. Konsistens af beslutninger fra administrationen. Heldigvis findes der nogle deroppe der 
forsøger at sætte sig ind i hver enkel sag hvilket medfører, at det kommer meget an på hvor heldig du er 
med din opringning/mail da to medarbejdere kan give modstridende svar. Igen virker det ikke logisk at man 
skal overveje at ringe op igen, hvis det er det forkerte navn man hører i den anden ende af telefonen. 

Jeg kan godt undre mig lidt over, at der med de nye ændringer kommet dette mellemleder niveau ind, som 
jeg ikke altid helt kan se meningen med - især hvis de ikke rigtigt har noget fagligt kendskab. Derudover 
giver det ikke altid mening, at studieadministrationen er blevet flyttet fra de fagnære miljøer, da det skabte 
langt bedre tilgængelighed, og man var som studerende langt bedre orienteret om, hvem man skulle 
kontakte. Nu er de bare blevet gemt væk langt borte... 

Jeg kan nævne tre situationer hvor jeg har besøgt mere end tre kontorer på au uden at nogen kunne 
henvise mig til det jeg søgte og hvor jeg ikke selv kunne finde det på nettet. Resultatet var alle tre gange at 
jeg brugte flere dage på overhovedet at komme i kontakt med de mennesker der kunne hjælpe.  
Jeg synes der er problemer med planlægningen generelt. Det er meget vanskeligt at leve et godt og billigt 
studieliv hvis man ikke kan planlægge sin hverdag lidt ud i fremtiden, og derfor synes jeg at AU [institut 
nævnt ved navn] burde gøre mere ud af at planlægge forud. Datoer på eksaminer og undervisning bør efter 
min mening være kendt allerede 6 mdr. før afholdelse. Det vil give de studerende frihed til at planlægge et 
meningsfuldt liv sammen med studiet. Og de problemer det kan give at enkelte datoer ikke holder stik kan 
slet ikke sammenlignes med de problemer det giver at vi aldrig kender nogen datoer i god tid. 

Jeg kunne godt tænke mig at undervisningsplanen for semestret er klar i meget bedre tid. Hvis man skal 
kombinere med arbejde og familie er det meget svært at planlægge, når semesterplanen ligger klar så sent. 

Jeg mener, at der burde laves om på mit studie, da der er en frafaldsprocent på 75%. Jeg synes ikke 
studieadministrationen arbejder hurtigt nok med dette eller på nogen måde prøver at inddrage de 
nuværende studerende for at forhøre os om hvad der skal laves om for nye studerende på studiet. 

Jeg opfatter studieadministrationen som meget ineffektiv. Mange arbejdsgange og rutiner involverer flere 
medarbejdere. Dette trækker selv simple problemstillinger i langdrag. 
Derudover kompliceres rutineopgaver af overflødige arbejdsgange. Jeg skulle på et tidspunkt have 
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meritoverført et fag fra et andet studie på instituttet. Jeg indsendte derfor ansøgningsskema, 
forhåndsgodkendelse, fagblanket, fagbeskrivelse, samt en Learning Agreement, da meritoverførelsen 
mellem de to studier (på samme institut) behandles på samme måde som var det et eksternt universitet. 
Alle papirerne skulle afleveres i printet form. Nogle uger senere modtog jeg et postet brev med beskeden 
om, at mine fag var blevet godkendt, hvilket selvfølgelig var en god nyhed. Sammen med brevet kom min 
Learning Agreement. Den var underskrevet af den samme person i studieadministrationen, da  sending og 
receiving institution i dette tilfælde var den samme. Dertil beskeden om, at min Learning Agreement skulle 
skannes og sendes via e-mail til personen i studieadministrationen, så snart faget var bestået. Dette 
velvidende at min Learning Agreement allerede var indscannet i studieadministrationen. Der er flere ting 
som ikke giver mening. For det første at alle papirer skal modtages i papirform. Alt andet lige burde en 
elektronisk ordning være mulig. Dermed slipper administrationen for manuelt indtastningsarbejde. Et 
nummer på et fag burde være nok til at identificere det fag der ønskes overført. Dernæst kommer 
informationerne fra fagkataloget. Fagbeskrivelser fra det samme institut burde ikke være svære at finde og 
et elektronisk system vil hurtigt kunne finde de nødvendige fagbeskrivelser. Jeg mener det er unødvendigt 
at bede den studerende om at printe fagbeskrivelser ud fra eget institut! Dertil kommer fagblanketterne 
som igen er oplysninger der allerede er i AU's eget system. Sidst men ikke mindst virker det meget dumt, at 
en Learning Agreement, som allerede er indscannet, bliver sendt med posten til den studerende med 
besked, om at den skal returneres i indscannet form pr. email. Hvorfor kan administrationen ikke nøjes med 
at sende en email, om at den studerende skal give besked pr. email, når faget er bestået? Det andet virker 
tåbeligt! 

Jeg oplevede at modtage mit bevis for afsluttet bacheloruddannelse, blot for nogle uger senere at blive 
afvist fra at fortsætte på kandidaten, da jeg "ikke levede op til optagelseskravene". Jeg startede på studiet 
alligevel, men synes det var besværligt at komme igennem til administrationen. Hvis man ikke kendte til 
AUs interne problemer, ville man måske aldrig være mødt op på uddannelsen efter et forfejlet afslag. 

Jeg oplever som studerende at blive kastet rundt i systemet, når jeg f.eks. har spørgsmål om ITT 
planlægning og andre administrative ting omkring mit studie. 

Jeg oplever som studerende, en studieadministration, hvor jeg ikke har noget indsigt eller forståelse for 
hvad der foregår eller hvorfor. Derudover er det en jungle at finde rundt i. Studieservice i vandrehallen er 
et skridt i den rigtige retning. Lav en enhed, der tager sig af alt med studerende, skema, SU, eksamener, 
osv., som sidder et tydeligt markeret sted med faste åbningstider. 

Jeg oplever utroligt stor frustration fra de studerendes side over administrationen. Jeg oplever 
vanskeligheder med at få klar besked om, hvordan man skal forholde sig ift. eksempelvis ansøgninger om 
midlertidig indskrivelse på kandidaten. Forskellige institutter giver direkte modstridende i information, hvor 
konsekvensen i yderste konsekvens kunne have været at jeg var blevet skrevet ud af universitetet fordi jeg 
havde fået forkert information. Da jeg opdager det bliver jeg nervøs, søger dispensation og ringer rundt. 
Her berolige en ansat mig med at systemet heldigvis arbejder så langsomt at jeg nok ikke når at blive 
udskrevet af universitetet inden ansøgningen om midlertidig optag på kandidaten ville gå igennem!  
Jeg oplever at universitets egne deadlines omkring flere ting overskrides. Det er eksempelvis seneste frist 
for offentliggørelse af karakter som overskrides, ligesom fristen for at få tilsendt bachelorbevis overskrides 
indtil flere måneder, fordi ens uddannelse er placeret på to institutter.  
Jeg oplever generelt, at det er vanskeligt, som studerende, at vide hvor man skal henvende sig, hvis der er 
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et problem. Man henvises gang på gang til forkerte personer eller frem og tilbage mellem institutter.  
Jeg oplever, når man eksempelvis søger om dispensation til en eksamen, at man skal tage stilling meget 
lang tid før eksamen. Eksempelvis søge jeg selv, kun 2 dage efter jeg havde [kommet til skade fysisk] om 
dispensation til at få forlænget tiden til en håndskreven eksamen. Da jeg senere søger om muligheden for 
at skrive på computer får jeg at vide at jeg, hvis jeg får dispensationen, skal gøre brug af denne. Men jeg 
kendte ikke eksamensdatoen eller hvor godt genoptræningen af armen ville gå, så det var virkeligt svært at 
vurdere lang tid inden eksamen. Senere fortæller jeg så, at jeg blev opereret i [skadesramt område] og får 
straks at vide, at det skulle jeg have skrevet i dispensationsansøgningen og at det var en forværrende 
omstændighed. Men da jeg søger om dispensationen (2 dage efter uheldet) er jeg endnu ikke klar over, at 
jeg skal opereres. 
Jeg synes til gengæld, at det på [hovedområde nævnt ved navn] er let at tilmelde sig eksaminer og fag, ved 
af skrive til en overordnet mailadresse. Modsat på [hovedområde nævnt ved navn] hvor systemet er mere 
rigidt og medstuderende ikke engang kan få oplyst hvilke hold, der har ledige pladser, fordi personen ikke i 
første omgang havde søgt fag. 

jeg savner besked om administrative valg fx valg af fag og tilmelding af eksamen, samt vejledning, i god tid. 

Jeg savner generelt den fagnære studieadministration, hvor de, man gik til, vidste noget om det, man 
spurgte om. Med det nye storadministration [hovedområde nævnt ved navn] oplever jeg alt for ofte at 
dem, jeg går til, ikke ved mere end det, der står på hjemmesiden, selvom de er søde. 
Derudover bekymres jeg mere og mere over krav om, at vi skal indrette uddannelserne efter 
administrationen, som når vores eksamen pludselig bliver lavet om, et kursus bliver en uge kortere, eller 
man lige pludselig indfører dispensationskrav for skift af hold på noget som hverken undervisere eller 
studerende har haft problemer med før, fordi det skal passe med de administrative systemer - selvfølgelig 
kan man finde kompromis'er men det må grundlæggende handle om at administrere de bedste 
uddannelser, ikke om at uddannelserne indrettes til administrationen. 

Jeg savner til tider nogle klare retningslinjer for procedurer i forhold til reeksamen.  
Jeg savner en oversigt over afleveringsfrister, der lægges ud i god tid, så man kan planlægge derefter. 
Jeg savner overblik i forhold til at finde rundt på studieadministrationens hjemmeside - synes det er kringlet 
og uigennemskueligt, når man leder efter svar. 

Jeg ser det som et problem at der ikke er overensstemmelse mellem antal ECTS point og den egentlige 
arbejdsbyrde på mit studie [studie nævnt ved navn]. Alle underviserne er enige om, at dette er en realitet, 
men tilsyneladende sker der INGEN ændringer. Desuden giver det for mig ingen mening, at to forskellige 
tilvalgsfag har det samme antal ECTS point, men oceaner af forskellighed i arbejdsbyrde, 
undervisningstimer etc. (eks. [fag nævnt ved navn]: seks timer ugentligt fordelt på to dage. [Fag nævnt ved 
navn]: 19 timer ugentligt fordelt på 5 dage). Det giver en uligevægt som der ikke er nogen information om 
inden man vælger sit tilvalgsfag. 

Jeg synes at studieadministration er under al kritik! De giver forkerte eller forskellige oplysninger alt efter 
hvem man snakker med og mange gange bliver man bare viderestillet til en anden, som igen viderestiller 
dig osv. Der er ikke styr på hvem der har ansvaret for hvad. 



 383 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Jeg synes det er ærgerligt, at der er så dårlig kommunikation til de studerende i forbindelse med fx udbud 
af bachelor- og kandidatfag, samt tilmeldingsfrister til både fag og eksamen. Det føles som en gætteleg hver 
gang, hvor man løbende over semesteret må høre andre studerende, om de har hørt noget. Det MÅ kunne 
gøres bedre. Send nu bare en mail rundt til de studerende med diverse beskeder. 

Jeg synes generelt at AUs administrative del er for stift. Særligt når man sammenligner os med andre lande. 
Som studerende oplever jeg ikke, at man har friheden til at udvikle sig, og man er indimellem nødt til at 
lægge for meget energi i det formelle arbejde. 

Jeg synes generelt at eksamens og studieplanlægningen er dårlig.  
Ofte får man eksamensdatoerne at vide i allersidste øjeblik - og så bliver de alligevel ændret!  
 
Jeg var ude for at jeg fik en re-eksamensdato oplyst, under en uge før reeksamen. Denne dato lå oven i min 
almene undervisning og på dette tidspunkt var min tilmelding på stads selvbetjening stadig ikke godkendt!  
Uden varsel blev denne dato rykket 14 dage frem i tiden!!  
Hvis studieadministrationen er ude på at stresse de studerende og samtidig forvirre dem - så lykkes det!  
 
Derudover når man tager kontakt til studieadministrationen for at spørge om hjælp til tilmeldinger, bliver 
man mødt af uvenlige svar og kommentarer som "Det er jo dit eget ansvar at have styr på det!" og "Den 
slags hjælper vi ikke med".  
 
Som studerende er man nederst i hierarkiet og det får man virkelig at føle gennem studieadministrationen.  
 
Jeg kan ikke forstå at man ikke kan gøre det lidt smartere med tilmeldinger!  
Jeg kan ikke forstå at man ved kursus start ikke med det samme kan få en eksamensdato af vide? Det kan 
ikke passe at eksaminerne kommer bag på studieadministrationen hver eneste gang - for lige nu føles det 
sådan!  
 
På dette område skal der virkelig ske forbedringer! 

Jeg synes generelt at systemet er for rigidt - hvis man f.eks. har glemt at tilmelde sig eksamen (hvilket er 
sket for flere)  
Jeg har oplevet en god ven, som 5 dage før eksamen blev opmærksom på, at han ikke var tilmeldt [eksamen 
i fag nævnt ved navn], og vedkommende henvender sig til administrationen, som afviser at tilmelde ham.  
 
Det er vigtigt at man føler at de formelle organer arbejder FOR de studerende og ikke IMOD!  
 
Generelt er der lav grad af synlighed ift. hvor man skal rette henvendelse med forskellige spørgsmål. 

Jeg synes man mangler et klart sted at gå til. Henvender man sig er det oftest kun studentermedhjælpere 
der er til stede. 

Jeg synes Studieadministrationens praksis mht. fordeling af [specifik type] pladser skal ses efter igen. Det 
skyldes, at jeg kender til adskillige eksempler, hvor en studerende tilmelder sig for sent til semestret og 
ender med at få tildelt en [specifik type] plads i Århus - dette synes jeg ikke er rimeligt el. acceptabelt. Det 
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er også latterligt, at man ikke kan få lov til at overtage en vens plads efter byttefristen hvis en ven ikke skal 
bruge sin plads pga. forskning/vikariat/andet. Man får begrundelsen at afdelingen skal have vide i god tid til 
oprettelse af adgange osv., men når det kommer til stykket har afdelingerne alligevel ikke styr på tingene. 
Det er fint, at der skal være retningslinjer, men når det betyder ufattelig meget om man ender i [byer uden 
for Aarhus nævnt ved navn] eller om man kan få en ledig plads i Århus fx [specifikt semester] semestret 
hvor man skal pendle meget pga. undervisning om [ugedag].  
 
Jeg vil foreslå at man ser på disse regler og laver dem om således de kan være mere til gavn for de 
studerende. 

Jeg synes tit at man som studerende bliver mødt med meget lidt overskud og det virker som om man er til 
besvær 

Jeg synes, det er svært at gennemskue, hvem, man kan henvende sig til i studieadministrationen med hvilke 
problemer. Det gør, at jeg (og mange andre) må kontakte studievejlederen for at få denne information, og 
det giver, som jeg ser det, unødigt ekstra arbejde for studievejlederen. 

Jeg synes, Studieadministrationen i den grad har fejlet indenfor de sidste par uger. Det drejer sig om 
udbuddet af efterårsfag på den [uddannelse nævnt ved navn] på [institut nævnt ved navn], hvilket stort set 
har været ikke eksisterende. Jeg forstår, at der kan være behov for omstruktureringer, men jeg har meget 
svært ved at forestille mig, at det ikke er noget man kan planlægge sig ud af, hvis man tænker ud i 
fremtiden. Generelt synes jeg, det er et meget stort problem, at der ikke er mulighed for at planlægge sine 
valgfag ud i fremtiden, da man jo skal opfylde en del formelle krav for at bestå uddannelsen. Samtidig skal 
man også gerne have en fagkombination, der giver nogenlunde mening, og som er attraktiv profil for 
fremtidige arbejdsgivere. At finde frem til denne vej finder jeg utroligt svært, når udbuddet af fag er så 
usikkert. 

Jeg syntes studieadministrationen trænger til et eftersyn i forhold til, selvforståelse af, hvordan vi egentlig 
har en studieadministration. Det virker til at man ofte ser studerende som værende en byrde og ikke det 
reelle grundlag for at studieadministrationen faktisk eksisterer. Derudover syntes jeg 
studieadministrationen træffer alt for rigide beslutninger. Beslutningerne virker til at være truffet på 
baggrund af et regelsæt som medarbejderne aldrig kan se fornuften i at dispensere fra. 

Jeg syntes tit det tager utrolig lang tid før vi får vores karakter "udgivet", det kan ikke være rigtigt at vi får 
de nye eksamensdatoer givet inden karaktererne fra forgående eksaminer er givet. 

Jeg søgte efter at have læst [studie nævnt ved navn] over på [studie nævnt ved navn]. i denne proces var 
vejledningen fra studieadministrationen og studievejledningen på [studie nævnt ved navn] ikke særlig god. 
Først snakkede vi med en studievejleder (studerende på [studie nævnt ved navn]) - hun vidste intet om 
overgangen fra [studie nævnt ved navn] til [studie nævnt ved navn]. Senere fik vi dog fat i en, der kunne 
fortælle os om det.  
Da jeg så skulle ansøge om at komme ind på [studie nævnt ved navn], fik jeg tre forskellige svar på hvordan 
jeg skulle søge. Jeg har hørt fra andre der har taget samme spring som mig, at de har fået lignende 
modsatsrettede svar. 
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Jeg undrer mig stadig lidt over hvorfor [uddannelse nævnt ved navn] er blevet sammenlagt med 
[uddannelse nævnt ved navn]. Jeg mener identiteten forsvinder og har ikke umiddelbart set nogle klare 
fordele synliggjort for os som studerende. Vi har måske haft lidt lettere ved at tage fag på tværs, men det 
var også muligt før.  
 
Ved ikke om studieadministationen er det rigtig rubrik til en sådan kritik, men her kom den. 

Jeg ved fra de ansatte, at de er pressede. 

Jeg ved godt det er som at lede efter et spøgelse, men jeg savner virkeligt en mindre afstand mellem den 
studerende og studieadministrationen. Før de nye reformer havde hvert fag sin egen sekretær, som havde 
styr på hvad der egentligt foregik omkring. Især med henblik på eksaminer og lokaler. Men hvad egentligt 
finder mest irriterende, er oprettelsen af Uddannelsesfagudvalgene, som, i hvert fald på [studie nævnt ved 
navn], ikke fungerer efter hensigten. Ofte er det een lang kamp mellem lederen [leder nævnt ved navn], de 
andre studieledere og de studerende. Ligeledes har jeg følelsen af at de andre nys opfundne instanser er 
oprettet for at synliggøre et akademisk demokrati, som egentligt ikke eksisterer når først man kigger 
nærmere på hvordan de endelige beslutninger falder ud. Øv. 

Jeg ved ikke helt om det er det rigtige sted til denne kommentar, men jeg synes det er TÅBELIGT at fyre 
folk, der unde viser i fag, uden at finde en afløser så det betyder at de studerende kommer bagefter på 
studiet, fordi der lige pludselig ikke er mulighed for at tage faget på det tidspunkt det er plan lagt. Så er jeg 
sådan set ligeglad med, hvor meget underskud der er. 
 
derudover forstår jeg ikke, at det kan være rigtig at skema of eksamensplaner ikke kan frigives tidlige. Nogle 
gange er de først klar en uges tid før undervisning/eksamen begynder. Det er meget stressende. 

Jeg ved ikke helt, om det er her, det skal ligge. Men der er altid rod med eksamensdatoer og skemaer, der 
kommer ud dagen før man skal starte. Det gør det enormt svært at planlægge sit liv og studie. 

Jeg ved ikke, hvilken kasse det passer ind i. Men fordi jeg en enkelt gang på 5 år glemte at tilmelde mig 
eksamen, har jeg måtte kæmpe for at kunne komme i gang med mit speciale.  
Jeg måtte ikke få lov at eftertilmelde mig, selvom jeg aldrig tidligere har stået i en lignende situation, jeg 
har bestået alle eksamener første gang og har aldrig afleveret en opgave for sent. Min positive historik 
betød intet for studienævnet, og det har provokeret mig rigtig meget, at så lille en ting har skulle bremse 
min uddannelse. Jeg har måtte kæmpe for at komme i gang med mit speciale pga. manglende ECTS men en 
færdig opgave, der bare lå og ventede på at blive afleveret. Jeg er dermed blev forsinket i mit studie kun 
pga. administrative regler og bureaukratisk ufleksibilitet, på trods af et ønske om, som en af få, at 
færdiggøre min uddannelse indenfor normeret tid. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. 

Jeg ved sådan set ikke om de arbejder så optimalt som de kan, men de burde få et attitude-eftersyn. Når 
man henvender sig føles det som om man egentlig bare er i vejen og til besvær. Men det må jo være deres 
job at tage stilling til mine spørgsmål. Derfor er det altid lidt træls når man er nødt til at kontakte dem. 

Jf. kommentaren om intern kommunikation kan en del af problemstillinger henvises til 
studieadministrationen. 
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Kaos 

Karakterer er for længe om at komme. Det kan virke stressende 

Karakterer og overordnet planlægning går meget langsomt 

Klarere ansvarsområder og formidling af disse områder. Det er svært at gennemskue, hvor man skal 
henvende sig med et givent problem, 

Klarere information til de studerende når der er ændringer. Evt. en FAQ man let kunne manøvrere rundt i. 

Kommunikationen kunne med fordel optimeres. 

Kommunikationen og brugbarheden af studieadministrationen er i øjeblikket dybt beklagelig. Det er svært 
at kommunikere med dem - ikke mindst på grund af meget uvenlig personale, der i højere grad synes at 
modarbejde fremfor medarbejde. Særligt på området for mulighederne i at studere eller være i praktik i 
udlandet fungerer studieadministrationen i særdeleshed rigtig dårligt. 

Komplet forvirrende.  
Jeg mangler 10 ECTS point for at færdiggøre min bachelor, men det gør jeg lige pludselig ikke alligevel i 
følge studieadministrationen... Og det er bare et eksempel blandt flere. Men de er søde og hjælpsomme :) 

Kontakt med studieadministration opleves ofte som at de ikke kan svare eller hjælpe en studerende med 
spørgsmål, som er til ens uddannelse. Det har ført til fejl som påvirker min uddannelse. Det er som en 
labyrint at finde ud af at være studerende, tid og stress man godt kunne undvære ved gode vejledere, god 
studieadministration og nem adgang til informationer 

Kontakten til de studerende er immervæk skide vigtig. De studerende er grundstenen på et uni. Det tror jeg 
ikke ledelsen synes, hvilket også spiller ind på den måde studieadm. fungerer 

KRAV til ANSØGNINGER er UKLART: 
Det er meget uigennemskueligt, hvad man skal skrive i sine dispensationsansøgninger, hvad der vurderes 
ud fra - og nogle gange får den ene et fag godkendt, som den anden får afvist. Ansøgningers resultat er ofte 
meget personafhængigt.  
Og der er stor forskel på, hvor lang tid det tager fra studie til studie at få et svar (hvor jeg er til daglig tager 
det 3 uger, så havde jeg et gæstefag på et andet institut - der havde jeg svar 6 timer senere).  
 
MANGEL på MULIGHEDER for anderledes FAGKOMBINATIONER: 
Jeg kæmper personligt virkelige virkelig meget med min fagleder og min fag, for at få lov til at lave en 
studiepakke, der giver mening for mig. Der udtrykkes fra ledelsens side, at man "skal og kan skabe sine 
egen profil med en særlig fagkombination". Men faglederne (og dem der sidder med de konkrete 
afgørelser) holder meget fast i den dybde faglighed). Det er også helt fair - men der skal bare være enighed 
om, hvad der bliver sagt, og hvad der bliver gjort. 

Kunne godt bruge bedre information om eksempelvis eksamen eller tilmelding til kandidatfag. 

Lange svartider, ofte tvetydige eller forkerte svar. 



 387 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Langsom og manglende information omkring eksamener, reeksamener, karakterer, undervisnings-
planlægning osv. Det kan nu til dags ikke være svært at skrive en mail, eller opdatere en hjemmeside. Hvis 
administrationen ikke kan det er de simpelthen for dårlige. 

Ligesom at de studerende skal overholde bestemte deadlines skal studieadministrationen også overholde 
deadlines, og gerne noget tidligere end i dag.  
 
Ligeledes burde studieadministrationen i deres sagsbehandling vægte de studerendes fremdrift højere, 
sådan at vi undgår forsinkelser. 

Magen til usympatisk organ skal der ledes længe efter i dette land. Jeg har før, og vil fortsat fraråde venner 
og bekendte AU så længe studieadministrationen på AU ikke vælger at HJÆLPE over at ride bureaukratiets 
hvide hest. 

Man bliver kørt rundt i ring når man spørger om det mindste, og svartiden er meget lang til tider. F.eks. var 
det et kæmpe problem at få udleveret mit studiekort da jeg i tidernes morgen begyndte på denne skole. 
Det kunne jeg nærmest ikke få hjælp til, før jeg, efter at presse en medarbejder gevaldigt, fik hjælp af den 
4. medarbejder jeg snakkede med. Hvis det er en generel ting skal der strammes op. 

Man er som studerende 100% afhængige af den person man mødes af og personens humør, når man skal 
løse et problem.  
 
Jeg har erfaret studerende med ens problemer, har fået forskellig behandling af studieadministrationen (og 
i nogle tilfælde forskellig behandling af den samme sure eller glade medarbejder). 

Man går længe og venter på svar fra dem og rykker efter svar. 

Man går ofte forgæves hvis man tror en fra studieadministrationen kan hjælpe en med at løse problemer, 
det er nemmere at gå gennem ens institut administration som så sige det sammen til 
studieadministrationen og så fikser det. 

Man har kunnet mærke stress og usikkerhed. Dels fordi den direkte opgavefordelingen har været vag. 

Man ved ikke hvem man skal gå til, hvis man har problemer, og hvis man gør, ved de ikke noget dem man 
spørger. 

Manglen på lokale vejledere og administrationspersonale, gør det svært for studerende at få fat i deres 
kontaktpersoner. En mere lokal studieadministration ville hjælpe på den faglige identitet, da det er blevet 
set tidligere, at sekretærer har været bindende for visse studier. 

Manglende fleksibilitet! 

Manglende information og til tider svært gennemskuelige veje til vejledning og procedurer… 
Centraliseringen udvander noget af studielivet og nærhedsfølelsen ude på de enkelte studier. 

Manglende svar på henvendelser, rod i eksamensdatoer samt lokalebooking. 
Ligeledes fejl i registreringen af eksamenstilmelding, hvilket har været gældende for et helt hold. 
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Medarbejderne bør have bedre kendskab til de forskellige regler eller alternativt vide, hvem man skal 
spørge, i stedet for at man til tider oplever at få fejlagtige informationer om f.eks. eksamensforhold, hvorpå 
ens beslutninger bygger. 

Medarbejderne gør deres bedste, men er tydeligt stressede. Jeg har prøvet at have en grædende 
medarbejder i telefonen da jeg søgte hjælp omkring et akut problem med den elektroniske 
eksamensaflevering (systemet var brudt ned under en eksamen!). Det er ikke en rar oplevelse at være nødt 
til at forlange, at der bliver taget hånd om ens henvendelse, når personen i den anden ende af linjen er ved 
at bryde sammen - men man kan jo heller ikke bare opgive at gennemføre sin eksamen på grund af 
ledelsens pres på administrationen. 
 
Presset på administrationen gør også, at alt skal presses ned i firkantede kasser, og alt skal ske efter rigide 
regler, der som oftest er implementeret i diverse "selvbetjenings-IT-systemer". Gud nåde og trøste den 
studerende, hvis forløb eller omstændigheder ikke passer til den 80-procents-løsning, som de 
automatiserede systemer er indrettet efter. Der er INTET rum for individuel hjælp - det er ikke et spørgsmål 
om manglende vilje, men om manglende muligheder for det. 
 
Konsekvensen er, at man (jeg!) i høj grad ikke føler sig som studerende på Aarhus Universitet. Man (jeg!) er 
bare endnu en pølse i pølsefabrikken. 

Meget lange svartider og utvetydige svar. 
Samtidig er også her gældende at der opleves modvillighed til at løse problemer eller søge et svar. 

Meget langsom og lidet informativ sagsbehandling af fx ansøgning om forhåndsgodkendelse. 

Meget langsomt system; taget i betragtning at der er et af hovedformålet med et universitet, at uddanne 
folk; som man skulle tro var blevet mere effektivt efter et 3/4 århundredes erfaring. 

Meget sen skema lægning, dette angår både undervisning og eksamens planer. Desuden overholdes 
svarfrister for eksamener ikke altid. Alt dette gør der mere stressende at have eksamener fire gange årligt 
so man har på [studie nævnt ved navn]. 

Mere effektiv skema- og eksamensplanlægning; umuligt at planlægge noget som helst, når tidsplanerne 
bliver offentliggjort så sent. 
 
Eksempel på, at en henvendelse til studieadministrationen ikke bliver taget seriøst: Vi fik tidligt 
offentliggjort en eksamen fra [institut nævnt ved navn] til at ligge mandag i uge [uge nævnt]. Et andet fag 
fra AU var ifølge kursuskataloget planlagt til samme uge, og det sidste fag fik vi fra professoren at vide, at 
det ville blive i uge [samme uge nævnt]. 3 eksamener i en uge er i overkanten, så før offentliggørelsen af 
eksamensplanen kontaktede vi studieadministrationen for at gøre dem opmærksomme på problematikken. 
Svaret vi fik tilbage var, at vi kunne umuligt vide, at de to AU fag ville ligge i den uge, og at der selvfølgelig 
ville blive taget hensyn sådan at man ikke fik 3 eksamener i samme uge. Da planen så endelig kom havde 
mange 3 eksamener i uge [samme uge nævnt] !! Kontaktede igen studieadministrationen for at få hjælp, og 
svaret var "vi kan ikke gøre noget efter eksamensplanen er offentliggjort". Vi følte også frygtelig snydt! 



 389 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Virkelig træls situation, som endte med at mange valgte kun at gå op til 2 eksamener, hvilket ikke kan være 
rimeligt. 

Mere fokus på forskning og uddannelse og mindre på ligegyldigt bureaukrati, hvilket jeg synes er alt for 
omfattende i øjeblikket. Der er simpelthen for mange regler, der følges for stringent. 

Mere klarhed om hvor man kan få information som studerende. 

Mere synlighed. Bedre ordning ift. ungdomskort, så man ikke selv skal lægge pengene ud når man pendler 
som [studerende på studie] eller at universitetet selv bestiller kortet direkte fra leverandøren 

Min klasse har før haft brug for hjælp fra administrationen, men fik kun sure svar og et rungende nej 
tilbage. 
Man kunne godt arbejde lidt med de pædagogiske evner. 

Min oplevelse er, at kommunikationen mellem studieadministrationen og underviserne er yderst 
mangelfuld. Jeg har mange gange, særligt i løbet af det sidste halve år, oplevet, at der blev givet 
divergerende informationer fra de respektive parter. 

Mindre bureaukrati 

Mit generelle indtryk er at behandling af ITT ansøgninger er gået usædvanligt langsom. For mit eget 
vedkommende har det taget over 2 måneder og jeg har nu overskredet deadline for tilmeldelse af fag. 

Mit indtryk er at studieadministrationen (på mit eget institut) ikke er velfungerende. Jeg tror 
kompetenceudvikling og effektivisering her er to centrale begreber. For mig virker studieadministrationen 
som et stort og omstændeligt organ, som i fremtiden kan effektiviseres både økonomisk og handlekraftig. 

Mit svar er baseret på oplevelser i forbindelse med mit første år på kandidaten, hvor der var meget polemik 
efter sammenlægningen og de i administrationen kastede en frem og tilbage, fordi der ikke var fuld klarhed 
over hvem der var ansvarlig for hvad. Jeg blev for eksempel administrativt udmeldt ved en fejl og 
efterfølgende da fejlen skulle rettes, som var en fejl fra AUs side, blev jeg beskyldt for ikke at have meldt 
mig til eksaminer rettidigt, selvom jeg vidste med sikkerhed at jeg havde gjort det. Det gav en del bøvl med 
SU og Skat efterfølgende en masse rundringning til diverse medarbejdere i studieadministrationen, fordi 
ingen vidste hvad der var sket og hvordan fejlen skulle rettes. 

Muligheden for at vælge fag til fagtilmeldingerne er noget rod, hvor der ofte står fag opgivet man ikke 
brude kunne vælge, og fag mangler, som man skulle kunne vælge. Da den studerende ofte fanges i dette 
vakuum, må man klage over problemet - og klageprocessen tager ofte voldsomt lang tid, så man ikke kan 
nå at reagere i tide hvis klage bliver afvist (et eksempel: jeg fik af to studievejledere at vide at jeg kunne få 
merit for et fag. Da jeg søgte meritten blev den afvist - dette skete først efter at det pågældende fag var 
startet. Jeg sendte straks en klage, men før klagesagen var afgjort var vi nået til eksamensperioden i det 
pågældende fag. Jeg fik heldigvis medhold, men havde jeg ikke gjort det, så havde jeg alligevel ikke haft 
mulighed for at tage afslaget til efterretning og følge mit meritfag... 5 måneder fra meritansøgning til 
endeligt medhold) 

Nedskæringer betyder at det ikke er logisk, hvem som har kompetencer og er tilknyttet vores studie 
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Nogle gange ville det være rart med større gennemsigtighed ift. hvem man skal kontakte for at få hjælp til 
hvad... 

Nogle medarbejdere i studieadministrationen virker ikke særlig imødekommende og servicemindet, når vi 
studerende har spørgsmål eller problemer i forbindelse med studiet, selvom det vel er deres job at hjælpe 
os studerende. 

Når man henvender sig tager det normalt er par måneder før man får svar og det er ikke altid et entydigt 
svar som man kan bruge til noget. 

Når man kommer fra en bachelor i [uddannelse nævnt ved navn] og vælger den naturlige 
[overbygningsuddannelse], kan det simpelthen ikke være rigtigt, at niveauet er så lavt og at udfordringerne 
er så få. Slet ikke når alternative kandidatuddannelser er en mangelvare med denne bachelorgrad i 
baghånden. 

Når man ringer bliver man henvist til de forkerte mennesker, og det er ofte at spørgsmålene man har 
alligevel ikke bliver besvaret. 

Når man ringer til studieadministrationen er det altid rart at få et 'ja-menneske' i røret. Det er de fleste 
også, men det måtte alle gerne være. Man ringer jo som regel ind fordi man har et seriøst behov for 
vejledning. - optimer servicemindetheden. 

Når man søger om merit sker følgende: 
Dag 0) Man afleverer 30 sider med formularer der ligner hinanden 
Dag 7) Man får at vide at der er en ubetydelig fejl i en formular, og at den skal afleveres tilbage - den 
afleveres umiddelbart efter 
Dag 20) Man får at vide at man skal indsende kopi af XYZ 
Dag 45) Ansøgningsfrist var 15. marts - stadig INTET feedback. Intet feedback omkring ansøgningen er 
modtaget, dokumenterne er i orden, om den er under behandling. Skal det virkelig tage flere måneder at 
meritoverføre fag fra udenlandske universiteter som er godkendt som samarbejdspartnere? 
 
Derudover bør SU afdelingen tjekke hvorvidt der er ansøgt om merit for udlandsophold FØR de erklærer 
folk inaktive på studiet. Jeg har indsendt den samme dokumentation til 3 forskellige personer, fordi den 
interne kommunikation er elendig og systemet er for rigidt. 

offentliggørelse af eksamensdatoer og karakterer. 

Ofte er der kun én person der kan svare på et spørgsmål og de arbejder ofte hjemme så man må tage turen 
igen en anden dag. Intet sted kan man læse hvornår man kan regne med at finde dem på kontoret. Af og til 
er de hjemme flere dage i træk, ofte i kritiske perioder - med begrundelsen at de trænger til ro! Sådan er en 
serviceinstitution ikke organiseret! 
 
Der sendes information ud for sent. F.eks. fik jeg besked på en lørdag om at jeg skulle have læst en bog på 
700 sider til jeg mødte mandag. Der er mangelfuld information omkring pensum ved enkelte eksamener. 
F.eks. [fag nævnt ved navn]; ved henvendelse fik man besked om at læse [pensum på 3000 sider] der ikke 
en gang omhandler [fag nævnt ved navn] og at pensum var "hvad man måtte forvente". De ved på ingen 



 391 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

måde hvad de laver. 
 
Hvis man henvender sig fordi man ikke har fået information så bliver man i tur og orden beskyldt for (1) at 
ikke læse sin au mail. (2) at tekniske problemer på au gør det (3) at jeg har lavet fejl i videresendelsen af au 
mail til min gmail. Hvilket man selvfølgelig har styr på efter 6 år ved AU. Når jeg får overtalt hende til at 
sende mailen til min studiemail igen - kan jeg se at der er lavet en fejl i hendes liste sådan at jeg står opført 
med en anden students studienummer og studiemail, og at den blev sendt til en helt anden den første 
gang. Hvorfor tjekker hun ikke dette selv når jeg henvender mig? Det er sådan en oplagt forklaring. Hvorfor 
tager de aldrig ansvar? 

Ofte er kommunikationen mangelfuld eller modstridende, hvilket fører til et AU pessimistisk klima såsom 
når fejl som bookning af eksamen oveni undervisningen gentages år for år 

Ofte er officielle meddelelser meget sent ude, og diverse deadlines overholdes ikke. F.eks. for 
eksamensresultat, timeplaner osv. Dog forventes det altid at den studerende overholder alle deadlines. 
 
Planlægning af eksamenstidspunkter er nogle gange på et latterligt niveau. F.eks. har man tit 2 eksamener 
lige efter hinanden. Der er også eksempler på fag som komplimenterer hinanden, og derfor er nærliggende 
at vælge for den studerendes valgte fokusområde, men er umuligt pga. dårlig timeplanlægning 
(timesammenfald) eller eksaminerne der ligger lige efter hinanden (eller måske endda oveni hinanden). 

Ofte lang svartid og ofte en uvished om i administrationen, hvem der står for hvad. 

Og dertil bør man pointere, at Studieadministrationen vel i sin grundform er til for de studerende og 
personer med tilknytning til de studerende, herunder undervisere. De bør derfor være mere venlige og 
imødekommende overfor studerende, der kontakter dem. 

Oplevede for nyligt at komme hjem fra udlandsophold, hvorefter jeg skulle meldes til speciale, og det var 
noget af en kamp. Hvis jeg ikke selv havde henvendt mig, var jeg aldrig blevet samlet op igen (fint nok at 
man selv har et ansvar, men hjælpen var minimal). Jeg var hverken blevet informeret om nye specialeregler 
eller almen hjemkomst- eller ansøgningsprocedure, så hver gang, jeg kontaktede nogen, var det den 
forkerte, og jeg blev sendt videre mellem studievejleder, studienævnet etc. i en evighed, hvilket har 
resulteret i, at jeg har spildt en måned på ingenting, og jeg har ellers været på normeret tid indtil nu. Ret 
frustrerende at føle sig som en top kompetent studerende, der har været i udlandet for at forbedre ens 
chancer og CV, og så er det pludselig ens egen skyld, at man ikke kan starte på sit speciale uden at søge 
dispensation og være bundet af andre stressende - og dybt unødvendige - deadlines. 

Oplever ofte, at der er bøvl med eksamenstilmeldinger, undervisningstilmelding, koordination mellem au-
adm, og au-su er til grin. Desuden virker det efterhånden kafkask, hvordan dispensationer skal skrives 
konstant! Da jeg startede kunne man, hvis man havde glemt at tilmelde sig undervisning eller eksamen, 
rende ned til studiesekretæren og så fixede hun det med det samme. Det samme gjaldt, hvis man uventet 
kom for sent med sin eksamensaflevering, - Har oplevet, at jeg ringede til sekretæren, og fortalte 
omstændighederne, og så var der intet problem i det. - Nu skal man skrive dispensationer i et væk, forsiden 
til ens eksamen skal udfyldes så rigidt, at man hurtigt kan bruge mere end en time på den, og så videre... 
Samtidig med det, er der ofte telefonkø i 30-40 minutter, og så kan man være heldig, at vedkommende 
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man får fat i, ikke har nogen viden om ens problemstilling, og derfor må man vente yderligere på, at en 
anden medarbejder bliver tilkaldt... Skal der ændres noget, så skal det være denne rigide administration, 
der sikkert skulle køre som en smurt maskine, men som ikke gør det, og hvor man tilsyneladende har glemt, 
at studerende ikke er produkter der skal køres igennem mest effektivt, men er mennesker, der misser 
bussen, der glemmer en deadline, der udskriver forsider forkert (!). - Flere mennesker i administrationen, 
og mere hensyn til den enkelte studerende! 

Oplysninger om pensum, undervisning, eksamen og muligheder for tilpasning er uoverskueligt 

Ordenlig information om tilvalgsfag uden for fakultetet. Studievejledere jeg har talt med havde reelt ingen 
anelse om hvordan systemet virkede. 

Organiseringen omkring Studiecenter [hovedområde nævnt ved navn] fungerer ikke altid godt. Det 
fungerede i min oplevelse bedre, da eksamensregistrering, -aflevering o.l. lå ude på de enkelte fag. 

Overholdelse af tidsfrister!  
 
På [uddannelse nævnt ved navn] har der været problemer i forhold til så sene indgivelser af karakterer at 
reeksamen ikke kunne nås. 

Personligt har jeg været lidt udfordret af studieadministrationen i forbindelse med eksamen. Ydermere ved 
overførsel af studie til [andet universitet i Danmark nævnt ved navn] og tilbage til AU - det skift tog 3 
måneder at foretage - hver vej! Voldsomt ressourcespild synes jeg 
og tilmed ineffektivt! 

Pga. mit valg af sidefag er der gået ged i mine studier (og det var ikke ITT)- jeg har skullet søge dispensation 
og merit for bare at få lov til at tage de fag jeg ifølge min studieordning skal have - og hver gang har dette 
skullet passere en masse mennesker. 

Placeringen af de forskellige studieadministrationer, bør være placeret hvor de studerende har deres 
daglige gang, så man ikke behøver at rende hele universitet rundt for at finde den studieadministration 
man er tilknyttet. studieadministrationen for [studier nævnt ved navn] kunne med stor fordel placeres på 
[sted nævnt ved navn]. 

Planlægning af eksamen i god tid ønskes 

Planlægning af eksamener og det fuldstændig hovedløse system med at man ikke i meget bedre tid kan få 
oplyst sin eksamensdato. Det kan ikke passe, at man ikke før en måned inden 250 mennesker skal til den 
samme eksamen, kender datoen. Den burde blive offentliggjort samme dato som en kursus begynder. Det 
er useriøst det måde det kører på nu. 

Planlægning af eksamensdatoer, fagtilmelding, vejledertildeling - info om disse områder kommer ud i alt for 
dårlig tid, og der mangler info om processen undervejs. 

Problemet er at man også her ser ned på studerende som en byrde, der egentlig burde klare tingene selv. 
Igen er der næppe mange medarbejdere i denne afdeling, hvis de studerende ikke er der i fremtiden. 
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På [hovedområde nævnt ved navn] bliver eksamensdatoer først offentliggjort meget meget sent. Man kan 
ofte først få sine eksamensdatoer at vide ugen før man skal til første eksamen. 

På [hovedområde nævnt ved navn] er der meget ringe muligheder for at få hjælp til generelle spørgsmål. 

På [institut nævnt ved navn] har der været en del problemer med eksamener, som er lagt forkert, så en 
lærer er dobbeltbooket eller der ikke er nogen censor. Det er et problem når vi kort før en eksamen får at 
vide at den er flyttet til næste kvartal!! 

På [sted nævnt ved navn] er de ofte lidt hjælpeløse ift. når man spørger efter hjælp så man bliver sendt 
rundt til mange mennesker 

På [studie nævnt ved navn] er der foretaget væsentlige ændringer omkring specialeskrivning, som ikke er 
blevet kommunikeret til os. Og hjemmesideopdateringen heraf har været misvisende og mangelfuld. 
Hvorfor vi som studerende har måtte kontakte personalet for at få fejlene rettet. Her var de dog per telefon 
og per mail meget i mødekommende og fik tilrettet hjemmesiden med korrekt indhold. 

På [studie nævnt ved navn] kører det ret godt. Jeg har dog hørt forfærdelige historier fra andre fakulteter 
med forkerte eksamensdatoer, som ændres i sidste øjeblik etc. 

På [studie nævnt ved navn] oplever vi ofte, at undervisere møder op på det forkerte sted, og at vi ofte 
derefter mister noget af forelæsningen.  
Desuden virker det til at være et problem at uploading af materiale til AULA skal foregå gennem 
studieadministration. 

På 3. semester [studie nævnt ved navn] er organisationen af undervisningen HELT håbløs!! 
Vi er delt i [antal] hold, hvor [antal] hold har undervisning [tidspunkt] og de andre [antal] [tidspunkt]. 
Alt for ofte er nogle hold blevet aflyst, så de aflyste hold skal sprede sig på de andre i forvejen fyldte hold. 
Det værste var da der to dage i træk var sygdom for fire hold, hvilket vil sige at hele semesteret [antal 
studerende] skulle fordele sig på to hold, hvor der normalt kun er [antal] på hvert.  
Administrationen tager os derved ikke seriøst ved ikke at planlægge erstatningstimer, eller i det mindste at 
rykke undervisningen til et auditorium, hvor der er plads og hvor brandsikkerheden ikke bliver overtrådt 
ved at der sidder folk på borde og gulve! 
Vi er et meget skuffet semester, som føler os ladt i stikken af en ligeglad administration. 

På mit studie [studie nævnt ved navn] fik vi så sent som midt i november 2013 bekræftet, at vi skulle skrive 
under på specialekontrakt til marts 2014, som det hele tiden havde været meldt ud. Selv studielederen 
havde bekræftet den oprindelige dato med marts til en af mine medstuderende i begyndelsen af december. 
Så finder en af mine medstuderende i starten af december tilfældigvis ad omveje ud af, at reglerne er 
ændret, så vi skal skrive speciale fra starten af februar - fordi vi så kan blive færdige til normeret tid, hvis vi 
bruger et halvt år på specialet. Det viser sig, at den beslutning er truffet på et møde i Studienævnet flere 
måneder tidligere, og hvorfor de ikke har fundet det relevant at informere os studerende, som det 
vedrører, om det, er mig stadigvæk en gåde. Det er simpelthen den mest arrogante og amatøragtige 
kommunikation og håndtering af sådan en sag, jeg nogensinde har oplevet! Flere af os søgte dispensation 
til at starte til marts, som vi oprindeligt var blevet stillet i udsigt, og de var også gavmilde med at give os 
dispensationerne, fordi de godt var klar over, at de havde håndteret sagen mere end dårligt. Jeg forstår 
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stadig ikke, hvordan det kunne gå så galt med at kommunikere den beslutning ud - og da vi så selv finder ud 
af det, er Studiecentrets reaktion så arrogant, som om vi bare brokker os og pylrer uden grund. 

På området Studieadministration, bør der foretages et eftersyn af håndtering af Bachelor optag og 
kvaliteten af disse. 
 
Grunden til at jeg skriver dette er at første år på mit studie, blev jeg først informeret om mit optag kl. 12 
dagen jeg skulle møde (Jeg blev heller ikke informeret om RUS dagende rettidigt). Herefter løbende i ca. 2 
måneder fik jeg at vide at jeg alligevel ikke var optaget, hvor jeg så efterfølgende efter et par dage med at 
tjekke mine karakter plus optagelses krav, kontaktede dem fik det modsatte af vide. Denne hændelse 
gentog sig adskillige gange (ca. 4 gange) og forstyrrede mit studie GEVALDIGT. 
Hvilket til sidst også indebar med andre komplikationer oven i at jeg var tvunget til at tage 1 år om igen. 
 
Starten af mit 2. 1 år igen. gik det galt igen dog mindre problematisk. På trods af klare aftaler med 
sekretæren fra studienævnet om jeg skulle skrives ind på et nyt RUS hold, var dette ikke gjort. Det blev dog 
hurtigt fikset med noget forvirring og spørgsmål fra de studerende Tutorer. 
 
Jeg vil KRAFTIGT anbefale et ekstra faldnet system som kan spore studerende under usædvanlige forhold 
og sikre at sådanne ting som dette bliver håndhævet. 
Derudover skal dette system også sikre at studerende med evt. større problematikker som f.eks. [forskellige 
problematikker nævnt] Bliver henvist til de specialister som de nu engang skal henvises til og får den faglige 
vejledning som de fortjener for at kunne komme ud i samfundet igen. Dette system skal virker på tværs af 
institutionerne. 
Dette vil sikre at mangfoldigheden på Universitetet bliver bevaret og folk med særlige talenter som 
gemmer sig i skyen i disse problematikker bliver sikret fagligt i samfundet. 

Rod i eksamens tilmelding 
Ekstrem forskelsbehandling ved studie planlægning 
Modvillighed til at indgå i dialog med studerende om studie sammensætning ( resulterede i ar mit studie 
minimum har taget ekstra 6 måneder hvilket jo er i stærk kontrast til hvad der ønskes og kommunikeres ud 
ad til 

Rod med eksamensplanlægning og datoer, forsinkelser og fejl, hele tilmeldingssystemet for undervisning og 
eksamen. Hele kursuskataloget eller der, hvor man slår sin undervisning op, rummer ofte fejl og er oudated 
+ systemet som sådan er kontraintuitivt og bøvlet. 

Sagsbehandlingen imellem front og back office, er tung. 
Jeg ansøgte om optagelse ved studieadministrationen (back office), og blev bedt om at tage fat i min front 
office for at få noget udredt. Sagen blev sendt til front office internt, men jeg var nød til selv at tage fat i 
front office (og skulle selv finde ud af hvordan jeg kontaktede dem) 

Sagshåndtering på 3-6 mdr. er ingenting for studieadministrationen. Billedet er et lidt andet, for den 
studerende som sidder i klemme på et semester uden at vide hvorvidt han/hun skal følge fag+læse til 
eksamen. 
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Studieadm er meget firkantet mht. fortolkning af regler, men interesserer sig desværre ikke for fagudbud 
og undervisere (som desværre bliver af ringere og ringere kvalitet) 

Samme begrundelse som svaret til "Intern kommunikation på AU", samt at man nogle gange kan få 
forskellige svar alt afhængigt af hvem man spørger/på hvilken hjemmeside man søger, selvom disse 
personer/hjemmesider burde give det samme svar. 

Samme som før. De har aldrig kunnet svare på mine spørgsmål 

Samme som før. Ikke opdateret. Ved ikke om det er deres skyld eller andens. Desuden har jeg fået forkerte 
oplysninger i forbindelse med fag på andre institutter. Det tyder på, at de har nogle problemområder. 

Sammenhængen mellem studievejledningen og den selve administrationen er fuldstændig uigennemsigtig, 
hvilket ofte gør, der kommer forskellige udmeldinger fra administrationen og studievejledningen. Dette gør 
det svært for en studerende at finde ud hvor man skal henvende sig eller ikke skal henvende sig i 
forbindelse med spørgsmål til f.eks. reeksamen former og tider osv. 
Dette skaber derudover mistillid mellem studerende og vejledning 

Selv har jeg kun positive oplevelser, men rygtet går at studieadministrationen på fakultetet ikke længere 
fungerer så godt som tidligere, ligesom jeg har kendskab til at nye it-systemer der ikke fungerer. Dog har 
jeg i tilfælde med it-problemer i forhold til valg af fag altid fået en god og positiv behandling af personale i 
studieadministrationen og de har altid løst problemet. 

Sidste år var jeg på udveksling. Her havde jeg et par konkrete spørgsmål ift. antal fag og hvad der ville ske, 
hvis jeg dumpede et fag. Ingen kunne give mig et endeligt svar, blev blot sendt videre. 

Skemalægning. Eksamensplaner. 

Skiftende prøvelokaler på selve prøvedagen, sene mails vedrørende valgfag på andet af vores bachelor, 
hvor der ikke er blevet givet nogen tidligere information. Disse ting er med til at lægge ekstra stress på 
studerende, der konstant skal holde øje med administrationens mails for ikke at misse noget essentielt for 
deres studie. 

Skrækhistorierne er talrige. 
 
I den sidste uge har det fyldt meget på mit studie [studie nævnt ved navn], at administrationen med to uger 
til eksamen ændrer, hvilke hjælpemidler vi må tage med til eksamen. Fra at have været en to timers skriftlig 
eksamen med pc og internetadgang, blev det først ændret til eksamen uden pc (ikke begrundet i 
studieordningen, der giver os lov til pc, men begrundet i mangel på lokale, der har strøm til så mange 
pc'er), efter intens brok blev det ændret til eksamen med computer men uden internet.  
Det er åbenlys elendig administration. 
 
Et andet eksempel, der springer frem er min veninde, der læser [studie nævnt ved navn] som tilvalgsfag. Da 
de skal bruge et halvt år på at lære et [fag nævnt ved navn] er deres tilvalg forlænget med et halvt år. De 
kan derfor først starte en kandidat i forårssemesteret. Kandidater starter normalt kun i efterårssemestre.  
De havde imidlertid aftalt med en fra administrationen, at de kunne starte på en dispensation, og troede alt 
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var godt og vel, indtil dagen hvor ansøgningsfristen for kandidatuddannelser udløb, hvor den pågældende 
medarbejder sendte en mail, hvor hun trak sin godkendelse tilbage. En gruppe studerende opsøgte 
fortvivlet og frustreret medarbejderen, der imidlertid nægtede at tage imod dem på sit kontor, og i stedet 
lod en anden medarbejder formidle beskeder frem og tilbage mellem de studerende og pågældende 
ansatte.  
 
Der er blandt mine venner og bekendte på AU en MEGET bred opfattelse af, at administrationen sejler 
fuldstændig, og at det ikke skyldes ond vilje, men at omstruktureringen har lagt et fuldstændig urimeligt 
pres på dem. 

Som [uddannelse nævnt ved navn]-studerende på 6. semester har det været en turbulent oplevelse at se 
strukturen på vores studie blive ændret radikalt. Hverken før eller under studiet er vi blevet informeret om 
dette. Eksempelvis ville det have været rart med yderligere information omkring 
kandidatmuligheder/begrænsninger før studiestart. Ligeledes er vi blevet flyttet fra [sted nævnt ved navn] 
til [sted nævnt ved navn], men her var kommunikationen okay. 

Som studerende føler man sig total magtesløs og uden nogen rettigheder overfor en studieadministration 
der har så elendig kommunikation og intern organisering at de ansvarlige ikke ville have kunne beholde 
deres job 2 måneder i det private. Ingen tager ansvar og løser det reelle problem, men man tørrer af på de 
andre, sender videre, giver fejl informationer osv., og hver gang er det den studerendes problem, selv når 
administrationen erkender at det er deres fejl. Jeg har ikke ord for hvor meget der kunne forbedres, og det 
er skræmmende at man som studerende har så mange løsninger og forbedringer der er åbenlyse, fejl der 
skriger til himmelen, som foregår på det universitet der lærer os det modsatte. 

Som studerende på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] finder jeg det dybt grotesk at vi skal aflevere 
vores eksamens opgaver på studiecenteret, for at opgaverne så skal sendes retur til [sted uden for Aarhus 
nævnt ved navn] for at blive rettet, i stedet for at aflevere direkte på [sted uden for Aarus nævnt ved navn] 
ligesom før i tiden, især da de fleste studerende alligevel befinder sig derude.  
Desuden påvirker det, at rammen for max antal ventetid på opgaven oftest bliver overskredet. 

Som studerende på campus [campus uden for Aarhus nævnt ved navn], kan man indimellem have 
fornemmelsen af at være langt væk fra AU. som en satellit man glemmer Vigtigt at ex. info også inkluderer 
[sted nævnt ved navn] og ikke kun stiles i relation til ex. opgaveafl i Aarhus.. 
 
behov for datoer, skemaer etc. i god tid - der er også et arbejdsliv ved siden af studiet der skal koordineres 
med. 

Som studerende på tilvalg opstår der ofte fejl med tilmelding til undervisning, eksamen osv.. 

Som tidligere nævnt, har jeg endnu ikke oplevet et fag på kandidat nov. hvor der ikke har skulle tages 
særlige hensyn eller foretages specielle indgreb for at et fag kunne bestås. 

Stads 

Stort besvær for sidefagsstuderende 
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Strukturforandringerne har betydet en forværret kvalitet og forringet service i studieadministrationen. 

Studie administrationen burde være mere opmærksomme på at det er de studerende som de er der for. De 
studerende bliver oftest mødt med et "nej" fremfor et "det vil prøve at se på". Mentaliteten burde ændres 
her til et mere serviceorienteret.  
Hvis man ønsker en ændring af studiet/undervisningen/planlægningen af timerne er det umuligt at komme 
i gennem/blive vejledt i hvordan man skal gribe sagen an. Det virker som om beslutningerne kun bliver 
taget på højeste niveau i studie administrationen og det er ikke muligt at komme igennem hertil.  
Studie administrationen virker nedslidte og magter ikke deres primære opgave, at være der for de 
studerende. 

Studieadm. er blevet flyttet SÅ UBESKRIVELIGT mange gange. Medarbejderne er frustrerede og kede af ikke 
at kunne svare på de studerendes spørgsmål og ønsker, men de ved simpelthen ikke hvem, hvad og hvor de 
skal henvise til!! Og HVIS de ved HVEM jeg skal tale med, så ved de ikke HVOR vedkommende fysisk sidder 
eller hvordan jeg kan komme i kontakt med vedkommende. Det er SÅ dårligt!! Men jeg mener ikke at det er 
medarbejdernes fejl alene!!! Det er det AU system som IKKE fungerer!!! 

Studieadministationen kender ikke altid til svar og muligheder for os på [studie nævnt ved navn]. i forhold 
til eksamensrækkefølge og generelt om eksamen er der ikke særlig meget information at få. Heller ikke om 
muligheder for valgfag uden for [studie nævnt ved navn]. 
En god ting er at de altid svarer hurtigt på mails, selvom man ikke altid får det svar man ledte efter. 

Studieadministration - jeg synes ikke det er optimalt at man først 1 uge før studiestart EVENTUELT kan se 
skema, pensumlister mm.  
IT - har siddet til en eksamen hvor intet virkede. Vi startede en halv time senere grundet tekniske 
vanskeligheder. Min iPad gik ud under eksamen og slettede alle mine påmindelser ved de forskellige 
spørgsmål. Nogle af mine medstuderende havde fået det forkerte eksamenssæt på iPad'en. Jeg synes det er 
under al kritik ift. til en eksamen.  
Derudover er min holdning af vi lever i det 20. Århundrede og dermed også bør kunne besvare alle vore 
eksamener på computer etc. I stedet for på gennemslagspapir. 

Studieadministrationen bør lave sit arbejde i stedet for at give andre skylden. Det kan ikke passe at der går 
halve år før man får eksamensbeviser, at intern post blive væk og det ikke bliver fuldt op på og at der kan 
forekomme tomme kontorer, selv i dagtimerne, når man har behov for hjælp 

Studieadministrationen bør være bedre til at inddrage de studerende i beslutningsprocessen omkring 
ændringer i studieordninger. Eller i hvert fald inddrage de studerende i hvordan man kan forbedre de 
enkelte uddannelser. Hvorfor er der f.eks. ikke sendt en forespørgsel ud til de studerende om, hvordan man 
bedst muligt kunne forbedre [uddannelse nævnt ved navn] i forbindelse med den foreliggende 
omstrukturering? 

Studieadministrationen er en jungle - jeg føler kun, jeg formår at navigere, fordi jeg tidligere har været 
studievejleder, og derfor kender flere af det administrative personale, så jeg kan henvende mig direkte til 
dem 
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Studieadministrationen er fuldstændig umulig at finde hoved og hal på. Hvis man skal i kontakt med dem fx 
i forbindelse med eksamen, så kan man let føle, at man bare bliver smidt rundt i systemet, og man bliver 
ofte henvist til en ny medarbejder flere gange, før man får svar - hvis man overhovedet får svar. Dette er 
dybt frustrerende, og det er meget svært at forstå, at der ikke er en mere klar arbejdsfordeling i 
administrationen. 

Studieadministrationen er ikke kompetent nok. Man kommer med spørgsmål og går med de samme. Der er 
ikke særlig megen hjælp at hente. Oftest er de ikke særlig imødekommende og tænker kun på at komme til 
pause præcis kl. 12.00! 

Studieadministrationen er meget langt fra de studerende, og de har derfor svært ved at betjene de 
studerende på bedste vis. Jeg kender derudover til en del eksempler på direkte ubehageligheder, som 
studerende mødes med, når de kommer med en sag, administrationen ikke kender til.  
 
Så mere lokal studieadministration og imødekommenhed vil klæde studieadministrationen og sikre en god 
sagsbehandling. Det er oftest studieadministrationen, der forsinker studerende med deres manglende 
fleksibilitet. 

Studieadministrationen er meget længe om at svare på mails og til at behandle sager, fx ansøgning om 
dispensation. jeg har oplevet at få ret forskellige svar på det samme, alt efter hvem der lige står i skranken 
eller tager telefonen. Og så har jeg markeret lokalebookningen, der hersker generelt en ret stor usikkerhed 
- både blandt de studerende og underviserne om hvilket lokale vi skal være i, hvilket giver unødig 
forstyrrelse... 

Studieadministrationen er noget jeg helst undgår. Jeg prøver at søge svar andre steder først, da 
studieadministrationen ofte er alt for langsom at gå igennem. Der synes ikke rigtigt at være nogen som har 
styr på noget, men blot har endnu en henvisning til en anden som ikke aner det. Det er noget som alle på 
mit hold og andre medstuderende er klar over og studieadministrationen er tit et samtaleemne, men ikke 
på den positive måde, tværtimod. Jeg synes faktisk det er pinligt at en organisation som AU (jeg kan kun 
tale for [hovedområde nævnt ved navn]) halter så meget med det administrative. Det tæller bestemt ikke 
med i de positive overvejelser for AU, når jeg skal finde ud af hvor jeg skal læse min kandidat. 

Studieadministrationen er som udgangspunkt ikke særlig synlig, hvilket gør det meget svært som 
studerende at identificer hvem man skal gå til med mine problemer, det samme er nogle gange gældende 
for undervisere. 

Studieadministrationen er usammenhængende og der er flere opgaver i studieadministrationen, der er 
kommet så langt væk fra mig som studerende, at jeg rent opgiver at få styr på visse aspekter af mit studie. 
Selv hvis man forsøger sig ad og snakker med den studieadministrative medarbejder tilknyttet instituttet, så 
er den service jeg kan få altid med forbeholdet "hvis de godkender/accepterer/får det gjort længere oppe". 
I samtalen med studieadministrationsmedarbejdere hører man ofte også "men det har vi bedst dem om at 
få skrevet ud til jer alle". 
 
Overvej det lige: Hvor stor en kløft skal der være mellem AU Kommunikation, AU IT, og AU 
Studieadministration, før det bliver et reelt problem at sende mails til studerende? Hvor stor skal 
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problemet være før den enkelte medarbejder brokker sig til studerende? 
 
Det er for øvrigt uinteressant at placere skyld hvad dette angår. Det må dog tildeles høj prioritet at få disse 
tre afdelinger til at snakke sammen! 

Studieadministrationen er vital for os studerende. Jeg mener, at systemet er alt for komplekst som det er i 
dag, og bør kunne effektiviseres og forsimples. 

Studieadministrationen fungere ikke. Jeg har selv læst på to forskellige institutter og det har været en kamp 
mod studieadministrationen fra start af. Forkerte eksamensregistreringer, pludselig frameldelser af 
eksaminer. Manglende informationer. Det har været en kamp bare at få nogen til at tage ansvar, og jeg er 
som studerende ikke blevet mødt med forståelse. 
Det er svært at være 100 % fokuseret på sit studium, når man samtidig skal kæmpe mod administrationen. 
Er studieadministrationen til for de studerende? Det er ikke den fornemmelse jeg har af den. 

Studieadministrationen fungerer aldrig rigtig godt når der er brug for dem 

Studieadministrationen har efter min mening fejlet fælt efter den store fusion. Jeg ved at der har været 
rigtig store problemer med studieadministrationen - i særdeleshed på [hovedområde nævnt ved navn], 
hvor jeg kender studerende der har været udsat for, at de ikke har kunnet aflevere eksamensopgaver, fordi 
studieadministrationen pludselig ikke har registreret at de skal aflevere eksamensopgaver.  
Dog tror jeg at det er fordi det kræver en tilvænningsproces - både for medarbejdere og studerende, der 
før har været vant til at være tættere på deres studieadministrationer. 
 
Mine egne oplevelser på [campus uden for Aarhus nævnt ved navn] er ganske anerledes, da jeg føler at vi 
på [campus uden for Aarhus nævnt ved navn] har en kompetent studieadministration, der er fysisk tæt på 
hvor vi befinder os til dagligt! Så der er altid hjælp at hente i nærheden! 

Studieadministrationen har efter min mening, på mange områder ikke forstået, at den er et serviceorgan. 
Man bliver ofte mødt af lange ventetider fordi der er mangel på at der bliver taget ansvar. Generelt mener 
jeg, at opgaver havner mellem to stole og de ansvarlige kigger på hinanden og vil ikke tage opgaven, fordi 
den ikke præcis falder på deres bord. Samtidig kan der være en regel der gør at en åbenlys logisk løsning 
ikke bliver taget i brug, "da det ikke er muligt". Derfor synes jeg at man bør have det som et kraftigt 
fokuspunkt at etablere en selvforståelse af studieadministrationen som et SERVICEorgan der tager ansvar 
for individuelle problemer og LØSER dem i stedet for at gemme sig bag "det er ikke min opgave" eller "det 
burde være sådan, men det må vi ikke". 

Studieadministrationen opfattes som værende til for administrationen og universitetets skyld og ikke for de 
studerendes.  
 
Opfattelsen blandt studerende er, at stud.adm. ikke 'holder med' de studerende og derfor er en modspiller 
frem for en medspiller. 

Studieadministrationen på [hovedområde nævnt ved navn] er ikke særlig lydhør overfor hvis man gerne vil 
have byttet timer mm. 
Det kan virke uretfærdigt, man bliver sendt på [ophold] i byer med lange pendlerafstande hele vejen 
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gennem studiet, men andre kan få Aarhus hver gang. Er godt klar over, at folk med børn og behandlingskrav 
skal blive, men der burde være mulighed for, at andre i det mindste bare en enkelt gang kan få [ophold] 
plads i Aarhus. 
 
Måske følgende emner ikke hører ind under studieadministrationen.  
1. Som [studie nævnt ved navn]-studerende render man rundt med en lille lommebog som skal udfyldes 
med underskrifter i løbet af semestrene. Det kan simpelthen ikke passe, at der ikke er en smartere måde, at 
gøre det på. De må kunne udfyldes elektronisk så man ikke skal gå og passe på dem et helt semester. Jeg 
kender flere der har glemt dem da de så skulle til eksamen [sted nævnt ved navn], og derfor måtte finde en 
hurtig vej til midtbyen og tilbage igen... ikke den bedste måde at starte en eksamen på! OG der er ingen 
forståelse for, at man så evt. efterfølgende kunne komme og vise hæftet. 
 
2. Pendlerkort som skal bestilles over nettet er en jungle!! Det er umuligt, at få det bestilt rigtig og i god nok 
tid! Der må kunne laves en aftale med DSB så alle der har brug for det får udleveret et pendlerkort, ellers 
må det laves lettere at bestille!! 

Studieadministrationen på [hovedområde nævnt ved navn] er uhørt dysfunktionel. Behandlingstiderne er 
aldeles urimelige i en grad, hvor det kan få direkte konsekvenser for ens mulighed for at følge studierne - og 
ofte er man nødt til at eskalere sager til højere instanser fordi de umiddelbart tilgængelig medarbejdere 
simpelthen ikke er i stand til at hjælpe. 
Jeg er i øjeblikket på udveksling i [land uden for Danmark nævnt ved navn], og mødet med et andet 
universitet har blot givet endnu mere perspektiv ift. hvor kraftigt AU's studieadministration halter bagud. 

Studieadministrationen på [studie nævnt ved navn] har ikke klaret udrulning af den nye kandidat reform 
særlig godt, de sidste 3 år har været så fuld af frustrationer for os studerende pga. informationer der 
kommer ud meget sent, lokaler der er booket forkert, aflyste timer/undervisere der ikke møder op, jeg 
kunne blive ved!!!! Det føles som om man slet ikke prøver på at gøre sig umage! 

Studieadministrationen på AU er en labyrint. Det er meget forvirrende hvilken "gren" inde i 
studieadministrationen man skal henvise sig til med hvilke ting. Man bliver sent rundt i systemet, og 
medarbejderne i studieadministrationen ved sjældent hvem, der er ansvarlig for hvad, og hvem man skal 
henvende sig til med de forskellige forespørgsler man kunne have. 

Studieadministrationen på AU er general god, især sammenlignet med landets øvrige universiteter! Især 
skal AU have ros for planlægningen af eksaminer og eksamensperioder, og mulighed for at se statistik over 
resultater. Det er nemt at reservere undervisningslokaler osv.  
Dog har jeg blandt underviser hørt at der til tider sker overbogninger, som administrationen ikke for 
kommunikeret ud i god nok tid.  
 
Jeg synes som sådan ikke der er noget galt på området, jeg vil blot understrege at studieadministrationen 
er et af de alle vigtigste funktioner på universitet, og som derfor bør prioriteres højt. 

Studieadministrationen på vores studie, synes i højere grad at modarbejde os studerende, når det kommer 
til praktikpladser, dispensationer mv., fremfor at være hjælpelige og være konstruktive. 
Tonen fra dem gør, at man føler, det faktisk er pisse irriterende når man beder om hjælp og vejledning. 
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Studieadministrationen regner jeg med er dem der laver eksamensplaner disse er virkelig rige nogle gange, 
fx 3 eksaminer på 3 dage, det er ikke fair. Slet ikke når de så ligger i starten eller midten af 
eksamensperioden, dette skal som minimum ligge i den sidste uge af perioden.  
Desuden syntes jeg at de tit kommer MEGET sent ud. 

Studieadministrationen skulle gerne designes så den afspejler de studerende behov og tager de studerende 
alvorligt. Alt for ofte oplever man som studerende at være kastebold i systemet mellem folk, der ikke 
kender det præcise svar. Ligeledes oplever man at der bliver givet udtryk for at man er 'besværlig' el. lign, 
hvis man gør opmærksom på evt. overskridelse af tidsfrister for eksamensbedømmelse - i mit tilfælde med 
henvisning til at en del af personalet havde været på vinterferie. Til det måtte jeg bare gøre opmærksom på 
at vi studerende ikke nyder den luksus at have vinterferie. 

Studieadministrationen syntes at være mærket af nedskæringer og pres fra politikerne. Der gør det 
besværligt for dem at udfører et vellykket stykke arbejde iht. fremdriftsreformen og eksamenstilmeldingen 
der ikke altid syntes at fungerer optimalt. 

Studieadministrationen virker hårdt presset oven på fyringsrunden, og der kan kun komme mere pres på, 
når fremdriftsreformen træder i kraft. 

Studieadministrationen virker ofte som om de ikke ved hvem der er tilknyttet hvem - så hvis man har et 
spørgsmål om eksamen bliver man sendt frem og tilbage mellem sekretærer indtil man ender hos den 
første som endelig giver et svar. 
Hjælpen når man dukker fysisk op på studieadministrationen er ringe. Man får udleveret en klageseddel og 
så kan man håbe på at de svare inden deadline er overskredet. 

Studieadministrationen 
Større synlighed 

Studiecenter [hovedområde nævnt ved navn] virker som en bureaukratisk jungle: det er svært at finde ud 
af, hvem man skal kontakte, de har sjældent tid til at hjælpe, og deres hjemmeside (som de konstant 
henviser til) er rodet. 

Studielederen er aldrig til at træffe og derfor var det mange gange svært for mig at vide hvad jeg egentlig 
kunne læse i udlandet under mit studieophold - hun svare ikke på mails hvis det ikke sker igennem 
studiesekretær!? 

Studienævnene er for pressede og reagerer alt for langsomt på forespørgsler. 

Studieordningen skal revurderes - i den står i bedste fald uklare og upræcise ting. Fx står det ikke klart, at 
man ikke kan deltage i en reeksamen, hvis du ikke har været til eksamen på samme semester (selvom du 
har været til eksamen på et tidligere). 

Studievejleder der vejleder forkert og en studieadministration, der bare siger "beklager" og ikke gør noget 
for at hjælpe mig ud af situationen, har jeg oplevet - det skal gøres bedre. 
 
Jeg har oplevet at blive kastet rundt fra medarbejder til medarbejder, når jeg havde spørgsmål til 
studieordninger, merit og lignende.  
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Jeg har oplevet pludselig at være udskrevet fra universitetet. Hvordan kan det ske? Nogen må sørge for, at 
det ikke bare kan ske. Kender flere, det er sket for. 

Studievejledningen 

Studievejledningen og svartiderne er elendige eller ikke eksisterende. Ikke nok med at 
studieadministationen staver forkert i samtlige titler på specialer og BA. projekter, så er der heller ingen 
overblik når der rådgives inden for valgfag o.l. 

SU kontoret er svære at komme i kontakt med 

Suk! 
Simplificer! Det er såre enkelt, og gør det klart hvem man skal henvende sig til.. Lav en liste eller et eller 
andet, så man ved hvem der er og hvad de gør.. Gør noget, for det er frygtelig at komme igennem 

svær at komme i kontakt med og umulig at få brugbar hjælp 

Synes dette lægger op til mit tidligere svar, nemlig at der i studieadministrationen trænger til i eftersyn ift. 
at de sidder som en helt ekstern aktør ift. universitetet og laver opgaverne på helt bureaukratiske metoder. 
Selvom de nok faktisk burde være i nærheden af dem som det handler om og lave specialiseret løsninger. 

synes generelt ikke de ved særligt meget når man kommer med et problem 

Syntes at det er spil af penge, i forhold til ITT, at vi skal sende de samme former og ansøgninger tre gange til 
samme person for at få de samme breve tilbage igen før vi kan få endeligt søgt vores ITT. 

Systemet er klodset. Det er desuden tilpasset semesterordning, hvilket ikke har været virkeligheden i 
mange år på [hovedområde nævnt ved navn]. 

Tidligere og bedre eksamensplaner 

Til tider ansvarlig for uklar kommunikation til de studerende. 

Til tider virker det som om udmeldinger om eksamensdatoer kommer i sidste øjeblik, dette gør det svært at 
planlægge og skabe overblik (kort sagt få ens hverdag/liv til at hænde sammen i de pågældende perioder). 
Dette ville give mere ro på hvis sådanne datoer kunne offentliggøres tidligere. 

Tildeling af pladser og udarbejdelse af skemaer til studerende bør have højere prioritet 

tilmelding af kurser og bachelorkontrakten. Fik svar tilbage efter 7 måneder eller mere. Kan slet ikke tage 
det seriøst at der går så lang tid, fra man sender sin kontrakt ind, til de svare at den er godkendt. Der er 
man jo i fuld gang med de fag man valgte, så hvis der var noget galt, så ville de ikke opdage problemet i 
tide... 
Løsning: afleverer den elektronisk! vi skulle udskrive den og afleverer den på kontoret. 
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Udrulningen af de nye kandidatordning på [studie nævnt ved navn] har betydet, at man aldrig kan få et 
ordentligt svar på sine spørgsmål.  
Der er ikke nogen, som ved noget. 

uklart hvis man har spørgsmål til noget omkring studiet. bliver hele tiden sendt videre og ingen vil tage 
beslutninger 

Umiddelbart et større overblik og sammen spil mellem afdelinger. Jeg har ikke nok viden om, hvordan de 
arbejder til, at vurdere det mere konkret. 

Ved ikke om dette falder indenfor studieadministrationens område - men AU har, eller har i hvert fald haft, 
et stort problem ift. det bøvl der følger med at få internationale studieophold godkendt i tide. Har hørt om 
uhyrlige administrative procedurer - og ventetider. Ved folk kan finde på at opgive at ansøge på forhånd. 
Det bør, med al respekt, aldrig tage mere end en uge at behandle fyldestgørende info fra en studerende om 
et ønsket fag/semester på et andet universitet. Der er sikkert tale om et ressourceproblem - men så giv 
administrationen flere ressourcer! 

Ved tilmelding til fag har der været 'tekniske' problemer begge gange. På 1. semester tilmeldte jeg mig 20 
ects, men fik kun tildelt 10 ects. Min opskrivning til venteliste (2. runde) blev ikke registreret og derfor var 
der kun nogle ikke særlig attraktive fag jeg kunne tilmelde mig. Dette er helt sikkert et problem der skal 
løses, især nu hvor studiefremdriftsreformen kræver at man skal have 30 ects og derved vil den 
administrative alt andet lige øges. Det skal tilføjes at ovenstående oplevelse ikke er enkeltstående, men der 
kan suppleres med flere lignende eksempler fra en del af mine medstuderende. 
 
En anden ting er at fristen for tilmeldingen af fag på kandidaten ikke bliver sendt ud til studerende, men at 
de selv skal være opmærksomme på det. Ja, selvfølgelig det er vores ansvar som studerende, men ikke 
desto mindre så er det temmelig svært når man er i praktik i udlandet. Derfor ville et forslag være at 
[person nævnt ved navn] får lov til sende mails ud til alle indskrevne på kandidaten. Blackboard er ikke godt 
nok endnu, da den anses som et undervisningselement og er derfor ikke relevant for studerende i praktik 
eller lignende. 
 
Hvis ikke disse kritikpunkter hører til her, bedes i venligst placere dem i de retmæssige kategorier. 

Ved uklarheder omkring studiet - herunder fagtilmelding, SU og eksamen - bringer studieadministrationen 
ikke klare svar på deres hjemmeside. Det vil være en fordel, hvis en FAQ-sektion løbende ville blive 
opdateret med de spørgsmål som rejses af de studerende, da det er min fornemmelse at mange af 
spørgsmålene går igen på tværs af årgangene. 

Vejledningen skal tilbage til institutterne. Den centrale vejledning fra fakulteterne er for stor til at virke. 

Vi bliver altid informeret om aflysninger mm., hvilket er dejligt. Til gengæld går der rigtig lang tid før vi 
bliver oplyst om datoer for eksamen, tidsfrister mm., og det ville også være dejligt, hvis det kunne komme 
ud i bedre tid. Det er stort set umuligt at planlægge noget ved siden af studiet. 
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Vi får alt for sent af vide hvornår vores eksamener ligger. Det kan til tider også være et meget langsomt og 
firkantet system. Ligeledes virker det som om at det tager meget lang tid at få ens karakter efter eksamen 
fordi studieadministrationen ikke har fået skrevet karaktererne ind. 

Vi får som studerende først vores skema udleveret 1 uge før studiestart, hvilket jeg mener er alt for sent. 
Skemaet indeholder mange obligatoriske elementer, som vi ikke har en chance for at planlægge efter, når 
det først skal offentliggøres så sent. Jeg ved godt, at studiet er vores primære arbejdssted, men vi har alle 
meget travlt med at forbedre vores kompetencer ved at lave frivilligt arbejde og arbejde i 
studenterorganisationer mm., så det kunne være rart, hvis studieadministrationen ville hjælpe os med at 
lette disse stressfaktorer for os. Jeg har også oplevet, at få ændret dag og tidspunkt for obligatorisk 
undervisning, og da vi skal møde op, for at bestå vores semester, synes jeg, dette er et meget stort 
problem, hvis man har andre (vigtige) planer den dag. Jeg har nævnt problemet overfor min 
studieadministationen på [studie nævnt ved navn], men de siger bare, at studiet er mit primære 
arbejdssted, og at det altid kommer i første række. Det gør det også, men med fremdriftsreformen og alle 
de andre ting, der hele tiden forventes af os, er studieadministrationen simpelthen nødt til at samarbejde 
mere med os, så vi kan få tid til at få ekstra ting på CV'et samtidig med at vi studerer! 
 
Tilmed har jeg mange gange oplevet at møde op til undervisning uden en forelæser og uden 
undervisningen er blevet aflyst. Dette er spild af vores tid. Erstatningsforelæsninger er også mange gange 
først blevet annonceret 1 time før start, hvilket er umuligt at planlægge efter. 

Vi har gentagene gange oplevet at der ikke er overensstemmelse mellem informationer omkring 
undervisningen på de forskellige oplysningssider for studerende. Desuden er det flere gange sket at 
underviseren har fået andre oplysninger end de studerende, Det er generelt komplet umuligt at få et 
overblik over undervisningstidspunkter, -lokaler, -indhold osv. 

Vi har haft enormt mange problemer med timer som har ligget oveni hinanden så vi har skullet flytte rundt 
på rigtig meget. 
Det har virkelig været irriterende og meget besværligt at finde andre tidspunkter til de timer vi har været 
nødt til at flytte - både pga. et allerede meget stramt skema og vores underviser som selvfølgelig kun har 
kunnet på bestemte tidspunkter. 

Vi har på [studie nævnt ved navn] 1. år oplevet MEGET dårlig eksamensplanlægning for [fjerde kvartal]. 

Vi har på mit studie været udsat for en masse bøvl i forbindelse med skemaer, der først er blevet klargjort 
en uge efter, at undervisningen var startet, at forskellige timer er blevet booket til samme lokale på samme 
tid og at en ellers friholdt "mødepause" til div. foreningsmøder, er blevet skemalagt, hvilket har forhindret 
foreninger i at holde fastlagte møder.  
Desuden bliver det meldt klart ud, når der er eksamenstilmelding, men ikke når der er tilvalgstilmelding 
(hvilket har resulteret i folk, der nu må krydse fingre for 2. runde tilmelding. 
Jeg håber, at det falder under studieadministrationen, ellers har jeg klaget over den forkerte institution. 

Vi mangler helt klart en sekretær for vores egen studium, som vi kan gå til for at stille spørgsmål og få svar. 
Som det er nu kan vi rende fra Herodes til Pilatus og få at vide at vi skal tilbage igen for at finde "den rigtige 
at spørge". Nogle gange er det lige før, at det er nemmere slet ikke at spørge nogen, eller at spørge 
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studerende, der er længere fremme på studiet, hvordan og hvornår det og det skal foregå. De har mere styr 
på det samlede billede, end dem der er ansat til at have det! Netop fordi ansvarsområderne er blevet 
opløst og lagt sammen. 

Vi oplevede på [institut nævnt ved navn] ved efterårssemestrets start i 2013 at der pludselig skulle spares 
en masse penge. Dette satte vores institutleder, vores studieleder samt vores undervisere i en presset 
situation og det var tydeligt at de var frustrerede og havde meget begrænsede handlemuligheder. Det er 
bl.a. også af den grund, at jeg mener at muligheder for medbestemmelse (både for undervisere og 
studerende) er meget dårlige på AU samt at jeg mener der er nogle alvorlige kommunikationsproblemer. 
 
Derudover har jeg og mine medstuderende tidligere oplevet at vores undervisere var frustrerede og 
begrænsede i deres handlemuligheder, bl.a. i forbindelse med eksamensformer. Og vi kunne forstå at det 
havde noget at gøre med den måde hvorpå man har valgt at opdele arbejdsprocesserne/-opgaver, således 
at alle beslutninger tages i administrationen og skal gennem nogle bestemte kommandoveje, så det er 
meget besværligt for vores undervisere at få "noget igennem". 
 
Vi mener, at det er vores undervisere, vores studieleder og vores institutleder, der har fingeren på pulsen i 
forhold til hvad vi, de studerende på [institut nævnt ved navn], har brug for og har bedst af. Og derfor bør 
det være langt nemmere for dem at træffe beslutninger og gennemføre ændringer, uden at de skal 
igennem en administration, som principielt ikke aner hvad der foregår "på gulvet" og derfor ikke altid 
forstår vigtigheden af de ændringer der ønskes. 
 
Men det er vel en generel samfundsudvikling at alt skal samordnes og centraliseres, på trods af at al sund 
fornuft siger os, at der er meget godt at hente i de gamle værdier og måder at gøre tingene på. Au er 
efterhånden godt på vej til for alvor at drukner i bureaukrati ligesom så mange andre institutioner... 

Vi ved aldrig, hvor vi skal være, hvornår vi skal være der, hvem der er der osv. Vi finder kun af at vi skal 
melde os til fag eller eksamener pga. Facebook grupper, hvor en eller anden, tilfældigt har overhørt det i 
biblioteket fra en lærer. AU's online system, er ud-dateret og uigennemskuelig. Vi ved intet, grundlæggende 
set er det administrative arbejde udført med det højeste niveau af enten inkompetence, eller disinteresse. 

Voldsomt sure og magtsyge kvinder. Har oplevet flere studerende blive ledt til tårer over manglende 
forståelse i pressede situationer ved eks. opgaveaflevering, hvor der manglede en plastlomme osv. Plus 
ubehageligt at skulle tigge og bede om lov til at tilmelde eksamen efter frist, i stedet for blot at få lov til at 
betale en bøde for det ekstra besvær det forståeligt nok giver. 

Åbningstiderne er begrænsede og uforudsigelige. Studieadministationen burde drives af nogen som er i en 
fast stilling og ikke av studerende. 

 

At least at my department, studies administration is not very fast or reliable. 

AU Studies administration is not well connected, most times I ask for help they link me with other persons, 
which in turn, these ones link me with the previous ones.  
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There is no communication between different AU departments and sections. 
 
It looks like if anyone would be willing to help if it is not part of their competences.  
 
I think it could get better by connecting much closer the communication between departments and offices. 

Don't know where to begin... it's a farce! 

Generally communication in the study program can be improved 

I was informed about the start of my studies one day before the actual start. Everything from the beginning 
was dissatisfactory. No student numbers, no plan, classes were overlapping with other classes and the only 
thing we heard from administration was: We are sorry for the inconvenience. 

impossible to communicate with this body. 
no one knows anything. 
standardized systems with no basis in the real world. 

Improve the response from administrative area in an polite business form. 
Add more clarity in the answers, if such occur. 
Be consistent by its need. 

In a first step, it would be helpful if employees had a proper introduction to the organisation of AU, degree 
programmes and/or study regulations. Sometimes one receives either no answer or an one-line response a 
la "Sorry, I can't help you with that". How much more efficient would it be if the answering person would 
actually forward the request to the person who can actually help the student? 

In the [masters degree] various people in the study administration had no understanding whatsoever how 
to help. It was very hard to understand how to make the program equally good to get accepted to the 
master programmes and at the end there were not enough credits to get accepted to the program I 
actually wanted to get in. 

less mess with changes of teachers, timetables, dates of exams, requirements and info about 4th semester 
[students from a specific education mentioned] 

make it easier and more efficient 

On several occasions, I went to the study centers for some information, but they did not know. 

Once I had to apply for re-examination in a course I was not registered in. It was approved but my 
department did not get the information and according to them I did not have the right to take the exam at 
that time. I managed it though to contact my department and e-mail them the approval I had gotten from 
the studies administration. It was a stressful time just before the exam and could have been avoid if the 
communication between my department [department mentioned] and studies administration was better. 

One time they told me that they didn't care about my problems because we are so many. I am a customer 
not an asset. Sometimes you forget it. 
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Sometimes workload on study secretaries is too high, especially in exam and study start periods 

The bureaucracy in the administration is really frustrating. It is a jungle to find the right person when help is 
needed, papers need to get signed, grades need to be accredited, etc. Everything takes ages and when 
asking different people I get different answers. 

The enrollment process, perhaps due to the merging of [department mentioned] and AU, took a ridiculous 
amount of time to find out whether or not I had been accepted. That said, if it still holds true today, that 
department either needs more resources or needs an overhaul because the response time was PATHETIC 
on a national (and international scale). 
 
Second, the exam schedules need to be known in advance, not two weeks or a month, but half a year to a 
full year in advance. It is a nightmare for international students that need to book flights. And there should 
be NO EXCUSES that censors are overbooked, because that should have been taken care of before, at the 
bare minimum, the start of every semester. 

The registration system is very bad and multiple times I had problems with my exams registration being 
dropped or almost missed deadlines for registering. 

Update information to new-coming students from emails to welcoming information 

When I applied for the programme I'm studying, a look at the courses that made up the programme, only 
to find that some were changed by the time I started.  
Also, the electives at [faculty mentioned] is nothing more than a joke! I have a full semester to fill with 
electives (30 ECTS) and only ONE (10 ECTS) course is offered. So I need to find courses at other 
departments, but am unable to get the courses approved for my study-programme before the deadline for 
selecting courses for the next semester. There is absolutely no sign of anyone whatsoever having thought 
the process through from beginning to end. 

When I got admitted for my master degree it was a nightmare.  
My American double bachelor degree was not proof enough to certify that I speak English so I had to take a 
TOEFL test. When I sent this in, I was told they are going to add it to my profile and then I will be admitted 
officially. By the time the introduction week started, I still was not admitted officially what made me worry 
a lot. All the time I wrote an email to the admissions office, someone new answered and all they said was 
like, yes I will upload it... But I never got a confirmation and then the responses were all very late and I was 
really frustrated because I did not really know if I was supposed to move to Aarhus yet or not. But I did and 
everything turned out fine but it was still a little bit annoying. 
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Efter/videreuddannelse 

Videnskabeligt personale 

Administrationen er delt mellem [flere lokationer nævnt ved navn]. Det fungerer nogenlunde takket være 
en markant indsats fra den del, der er placeret [på lokationen udenfor Aarhus]. Der er brug for en 
ledelsesmæssig indsats i forhold til at udvikle og koordinere det faglige på EVU-området. 

AU sælger slet ikke sig selv om et universitet der fokuserer på Efteruddannelse. VIA gør det langt bedre! 

Behov for klarere profil - og strategi. 

Burde efterses i samarbejde med medarbejderne 

Den interne efteruddannelse har med rette et meget dårligt ry. Har som pædagogisk vejleder for adjunkt 
deltaget i kursus, der talte ned til deltagerne og var på et naivt plan. Har aldrig hørt noget godt om deres 
kurser og har ikke lyst til at deltage i ph.d. - vejlederkursus. 

Der er al for lidt fokus på efteruddannelse til de specielle kompetencer som vi har behov for. Ofte er den 
eneste form for efteruddannelse som er relevant for TAP personalet deltagelse i studieture eller 
konferencer i udlandet, og det understøttes efter min mening ikke godt nok økonomisk. 

Der er alt for mange små forskningsenheder der falder uden for AU standard og som derfor reelt ikke har 
nogen rigtig tilknytning til AU. Som ansat her, falder man helt uden for radaren og det er helt umuligt at 
finde ud af hvor man skal henvende sig med hvad og til hvem. Og efter og videreuddannelse er en by i 
Rusland - man er mest bare usynlig og glemt. Det kræver en helt anden type leder end dem jeg primært er 
stødt på i de små enheder, hvor eneste fokus er forskningsopgaverne. 

Der er brug for en strømligning, så EVU igen kommer tættere på de relevante institutter, der skal stå for 
undervisningen. 

Der er ingen mulighed og penge for videreuddannelse, fx forskningslederkurser. Det øger incitamentet til at 
søge andre og bedre steder hen end AU 

Der gøres for lidt for ansatte på dette område. 

Der mangler både efter/videreuddannelse for laboranterne 

Der mangler flere tilbud for videre-uddannelse/kursus indenfor særlige interesseområder, som måske ikke 
hører til i den store hovedstrøm. 

Der mangler mere information om området til medarbejderne 

Der synes ikke at være en intern lokal strategi omkring efteruddannelse og budgettet er meget magert. 

Det der foregår i exe forekommer nærmest komisk - overordentlig dyrt set-up de har. 

Det er et administrativt område, der er blevet klemt mellem viden og studier. Først og fremmest skal der 
være plads til udvikling af området i de fag, der ved, hvad der skal til for at forny det eksisterende udbud 
indefra. Derfor ikke overtagelse af området med centraliseret administration, men en sans for miljøernes 
rolle i dette højst praksisvendte felt. 

Det er gavnligt med efter og videreuddannelse, men visse kurser, tiltag og systemer har for voldsomt et 
omfang. Det er forskernes/undervisernes tid for kostbar til. Det bør overvejes, hvad der er nødvendigt og i 
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hvilket omfang (tid/apparat). 

Det er ikke muligheder nok for videreuddannelse af TAP'er og de muligheder der er alt for dyre! 

Det er ikke særlig tydeligt hvad jeg som medarbejder har af muligheder for efteruddannelse. Jeg oplever at 
puljen skal deles og det er først til mølle princippet. Det er super vigtigt at alle mellemledere og også 
projektledere får præsenteret nogle værktøjer til personaleledelse eller i det mindste har en 
sparringspartner. 

Det er mit indtryk at der bruges mange ressourcer på nogle forkerte aktiviteter på dette område. Forskere 
tvinges til at deltage i kurser der ikke opleves som relevante kurser for dem (frivillighedens vej er altid at 
foretrække -det ville da være en "særlig AU ånd"). Desuden går der rygter om at adm. personale fra AU 
centraladministrationen sidder både halve og hele arbejdsdage til kurser der ikke er relevante for deres 
kompetenceområder, men det er som sagt bare rygter. 

Det er mit indtryk, at der bruges alt for mange ressourcer på HR og videreuddannelse 

Det er så vidt jeg kan se blevet usynligt 

Det virker som et lavt prioriteret område, men kunne sikkert give betydelige ekstraindtægter 

Det virker som om, der er rod i økonomien 

Efter flytningen til Viden er EVU-området blevet nødlidende. I lang tid har vi arbejdet på at inkorporere 
EVU-uddannelsesaktiviteter i vores "almindelige" uddannelsesporteføljer. Den administrative adskillelse 
arbejder i den diametralt modsatte retning. 

Efter reformen hører man som almindelig VIP nærmest intet til dette. Det har taget mange år at få en 
uddannelse i ph.d. -vejledning i gang. Når man møder folk der er ansat på uni. til at stå for efter- og 
videreuddannelse, virker de meget kompetente, men sammenhængen til den daglige praksis for VIP'er er 
nærmest ikke-eksisterende. 

Efter/videreuddannelse? Har aldrig hørt om det. Er det noget der tilbydes? Lyder interessant. 

Eftersom jeg for det meste ikke ved, hvad de laver i de administrative områder, ved jeg ikke om de trænger 
til eftersyn. Noget kunne tyde på, at alle trænger til eftersyn, eftersom de færreste rigtig ved, hvad de laver. 
Dog har jeg udvalgt, de følgende to, da jeg har kendskab til mangler her. Efter/videreuddannelse lader til at 
være forbundet med status på [hovedområde nævnt ved navn], og det er min klare overbevisning, at det 
må overvejes om alle uddannelser er rentable. Jeg går generelt ikke ind for at uddannelser skal bedømmes 
på deres rentabilitet, men lige præcis med efteruddannelser, og navnlig når vi eg. snakker MBA, må det, 
efter min overbevisning, bedømmes på rentabilitet. 

Eksisterer ikke for lektorer medmindre man selv betaler over projekter... 

Eneste videreuddannelse vi er blevet præsenteret for har været igennem Center for Læring og 
Undervisning, hvilket ikke har været en positiv oplevelse. 

Et stort underskud i Executive lægges over på et institut. Hvis MBA programmer er en strategisk satsning 
må fakultetet/universitetet dække eventuelle underskud, ellers må der bringes balance i udgifter og 
indtægter. 

EVU er ligeledes uden egentlig central styring. EVU-enheden gør nogle af opgaverne, men ikke alle, og 
dermed strander EVU-studerende, der lever et helt andet liv uden for AU's mure og derfor slet ikke er 
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bekendt med alle systemer og regler på AU. Kursisterne betaler pr. kursus, men det er meget bøvlet for 
dem at fuldføre et studium på AU, og ikke af faglige grunde med af administrative, og det kan simpelthen 
ikke være sandt. 

Flere kurser, der dækker fremlæggelses og organisationskompetencer, må meget gerne tilbydes på tværs af 
fagområder -- vi forskere er f.eks. ofte også projektledere. 

For få af de rette medarbejdere 

For lidt info om muligheder 

Forlyder fra kolleger, at support i forbindelse med eks. sommerkurser var katastrofal, men jeg har ikke 
personlige erfaringer. 

Generelt oplever jeg, at medarbejderne i administrationen er dygtige, flittige og engagerede, men at 
tingene drukner i bureaukrati og uoverskuelige arbejdsprocesser. Denne kommentar gælder for samtlige de 
administrative afdelinger, jeg har sat kryds ved. Aarhus Universitet er blevet et administrativt monster med 
mindst 7 hoveder - der ikke taler sammen. 

Har for par år siden undervist på EVU-kursus, hvor jeg var meget flov på AU's vegne over den manglende 
service/understøttelse til kursisterne. 

Har ikke haft styr på økonomien omkring de enkelte uddannelser. Umuligt at styre økonomi efter på 
institutterne. 

Dar vi lov til efteruddannelse som VIP personale? Det er vist nyt. Jeg havde indtryk af, at de penge som rent 
faktisk er afsat vi overenskomsterne er forsvundet i den store administrative maskine 

Her tænkes særligt på de kurser der tilbydes til adjunkter, men formål at lære dem at undervise. Jeg finder 
kurset meget mangelfuldt og undervisningen er ikke kompetent. Efter gennemgået ph.d. -uddannelse og 
for manges vedkommende også efterfølgende post doc stillinger, er det mit klare indtryk, at man er langt 
mere erfaren udi undervisning og formidling end de undervisere der er tilknyttet adjunktkurset. Et 
eksempel er kursets ensidige fokus på net-baseret undervisning som efter sigende skulle være det eneste 
rigtige. Alligevel kan en af vores kolleger berette om, at vedkommende i et helt semester udelukkende har 
benyttet "gammeldags" tavleundervisning, med det resultat at vedkommende er blevet nomineret til titlen 
som den bedste underviser. Efter min mening skal et adjunktkursus med fokus på at "lære" adjunkter at 
undervise, være meget mere vidensbaseret, og udbydes af nogle der rent faktisk har kendskab og erfaring 
med undervisning. Det er for mig at se temmeligt katastrofalt, at man lærer de Nye adjunkter, at hvis bare 
man laver slides og netbaserede opgaver til de studerende så er alt godt. Det er nøjagtigt den modsatte 
opfattelse de fleste undervisere har: netopgaverne med svar-muligheder og ja/nej afkrydsning forbedrer på 
ingen måde de studerendes evner til at tænke abstrakt og give nuancerede svar. Min overbevisning er, at 
net-baserede opgaver/undervisning kan være et supplement i nogle fag, men det kan på ingen måde gøre 
det ud for den klassiske tavleundervisning, hvor der er mulighed for at stille komplekse spørgsmål og give 
komplekse svar, og dermed lære de studerende at løse komplicerede opgaver. Hvorfor ruster man ikke 
adjunkterne med redskaber, som kan hjælpe dem med at strukturere præsentationen af kompliceret stof? 
Det kunne man bl.a. gøres ved at lade nogle af de undervisere der gang på gang bliver kåret som de bedste, 
lære fra sig og fortælle om deres erfaringer ved adjukt kurserne. Dette kunne kombineres med at få nogle 
af de forskere ind, der rent faktisk arbejder med undervisningsteknikker/psykologiske virkemidler. Det ville 
efter min mening gøre adjunktkurserne meget mere relevante end de er nu, hvor de undervisere der er på 
kurset har langt mindre erfaring med undervisning end dem der deltager på kurset. Jeg har fået væsentligt 
mere ud af, at høre om mine ældre kollegers undervisningserfaringer, end at følge adjunktkurset. 
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Hvad betyder ordet for VIP'er? 

Hvad laver de? Hvad koster de? Hvad er deres "væsentlige betydning for uddannelse og forskning"? Efter at 
have været ansat her i adskillige år, var jeg ikke klar over at de fandtes. 

Hvori ligger universitetsopgaven? 

I de syv år jeg har været ansat er det ikke lykkedes mig komme til en MUS samtale. Kompetenceudvikling, 
spørger jeg mig selv, hvad er på institutionen? Jeg kunne i mange år komme og gå uden at nogen opdagede 
om jeg var på arbejde eller ej. Sådan er det heldigvis ikke i det miljø, hvor jeg er nu 

I en tid hvor vi ingen penge har, kan det diskutere, om det er hensigtsmæssigt at bruge så mange penge, 
som man i øjeblikket gør det, på at sende forskere på kurser i pædagogik o.l. Igen kan man spørge. Det er 
givetvis "nice-to-have", men er det også "need-to-have"? 

Igen, det område jeg arbejder med vil naturligt kunne blive en del af EVU, men selvom de synes det lyder 
fornuftigt, er der ikke ressourcer til at tage det ind under vingerne, der er ikke medarbejdere til at betjene 
det. 

Ikke noget vi bør satse på i massivt omfang internt. Det er grundlæggende med til at skabe behov nærmere 
end det er at dække behov. Sidst jeg kiggede på tilbuddene var 4 ud af 5 kurser målrettet på administrative 
medarbejdere. Administrationen laver kurser til administrationen for at overskue en ledelsesstruktur som 
ledelsen har skabt. Løsningen er ikke efteruddannelse, det er en slankere og simplere struktur. Den er også 
billigere - fokuser på økonomi od studieadministrative medarbejdere i administrationen. 

Inden for lægevidenskaben ønsker universitetet at deltage mere aktivt i efter/videreuddannelse. Som aktiv 
kursusudbyder ansat som postgraduat klinisk lektor inden for den lægelige videreuddannelse er det 
imidlertid svært at gennemskue hvordan og hvornår universitetet kan/vil bidrage til udvikling og afholdelse 
af efter/videreuddannelse. 

Ingen efteruddannelses - kurser for Ph.d. studerende til at forberede dem til arbejdsmarkedet 

Jeg er ikke klar over hvad der foregår på området. 

Jeg er ikke klar over hvad dette administrative område konkret arbejder med, hvilken arbejdsbyrde der 
indgår og hvad behovet er. Som et minimum mener jeg at dette kan synliggøres for at det dokumenteres at 
investeringer og udbytte følges fornuftigt ad. 

Jeg har bidraget ret kraftigt til opbygning af et master-program. Det klarede vi selv, uden støtte fra centrale 
enheder. Deres involvering var i bedste fald til besvær. 

Jeg har i flere år været involveret i AUs udbud af efter-videreuddannelse til andre sektorer, og for 4-5 år 
siden var der visioner, planer og fora for diskussion og beslutning. Men de sidste par år har jeg ikke anet 
hvad der foregår - eller OM der foregår noget. Når jeg spørger mine tidligere samarbejdspartnere, hvad der 
sker og hvem der gør hvad, så ved de det ikke og de ved heller ikke hvem man kan spørge for evt.at finde 
ud af det. 

Jeg har ikke haft så meget med det at gøre selv, men ved at der ikke reklameres godt nok for kurser, man 
forstår simpelthen ikke at rekruttering koster en masse arbejde. 

Jeg har ikke rigtigt tid til at prioritere at skrive noget her. 

Jeg har ikke selv og har ikke kendskab til kolleger der de sidste par år har fået efter/videreuddannelse. Jeg 
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har bedt herom til sidste MUS-samtale, men det er også over 3 år siden. 

Jeg har indtil videre ikke været i kontakt med NOGEN på universitet om sådanne muligheder efter ca. 1 års 
ansættelse. 

Jeg har været koordinator på en masteruddannelse, som vi ikke længere udbyder - jeg får stadig 
henvendelser fra interesserede, som stadig finder information på hjemmesiden. Jeg har også vejledt 
studerende under den fleksible ordning og det mener jeg er alt for administrativt tungt og meget lidt 
fleksibelt da de studerende skal lægge sig fast på hele forløbet ved indskrivning og det er komplekst at 
ændre 

Jeg mener at alle admin. områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg synes - men det er ikke noget nyt - at det er alt for svært at lave videre- og efteruddannelse. Hvis man 
kan tjene penge på det (men det fornemmer jeg ikke rigtig om man kan, for i så fald: hvorfor dælen er der 
så mange hindringer for at komme igennem med noget) var det da noget, man skulle opsøge. Mange af os 
har jo kontakt til miljøer, der kunne være interesseret i efter- og videreuddannelse? 

Jeg vidste ikke denne vigtige enhed eksisterer? Der mangler fokus på denne enhed. Hvad kan den? Hvad 
kan vi bruge den til? Hvorfor nævnes den aldrig? 

Jf. forrige pkt. 

Kender ikke meget til det. Har ikke bidraget til meget på det seneste. Inddrager os ikke i nye initiativer. 
Fraværende i den aktuelle omstrukturering mht. nye "markeder", fx kurser for ledige, 
opkvalificeringsforløb. 

Medarbejderne bør have mere medbestemmelse på hvilken efter/videreuddannelse der tilbydes - og hvad 
målet er 

Mere fleksible efteruddannelsestilbud der matcher behov på nutidens arbejdsmarked. 

Mulighed for at søge om deltagelse i faglige kurser i udlandet med kursusgebyret dækket, mens øvrige 
rejseomkostninger er for egen regning. 

Overlap med sidste svar vedr. kompetence udvikling 

Samme som for studieadm. 

se forrige 

Se tidl. 

Selvom pædagogisk efteruddannelse er et vigtigt område, så mener jeg ikke at ressourcerne i øjeblikket 
bruges hensigtsmæssigt. Der skal krydses nogle felter af i en strategiplan (f.eks. GoOnline), og det bliver der 
så også, men udbyttet for VIP'erne er til at overse. 

Som delvis ansvarlig for efteruddannelsestilbud og med en urealistisk strategisk prioritering af området fra 
dekanatets side, synes jeg at det er problematisk, at der ikke en fælles og bedre markedsføring af 
tilbuddene. AU synes at slå sig til ro med, at folk nok af sig selv forvilder sig ind på hjemmesiden. Det 
opleves endvidere som noget rod med arbejdsdelingen mellem AU Viden og AU Studier. Nedlæg AU Viden 
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og fordel arbejdsopgaverne mellem AU Kommunikation (hjemmeside og markedsføring) og AU Studier. 

Som det er nu, fungerer vores efter/videreuddannelse som et kæmpe dræn på institutternes ressourcer 
både undervisningskræfter og i subsidier - og det for uddannelser (særligt MBA) som ganske enkelt er på et 
pinligt lavt niveau, og dermed ikke fungerer som det flagskib, det burde, med det underskud det genererer. 

Som laborant synes jeg at det er ekstremt svært at finde muligheder for efter/videreuddannelse. Jeg savner 
at Universitetet tilbyder nogle kurser eller lign., eller i det mindste er åbne overfor muligheden. Det er min 
opfattelse at TAP’ernes efter/videreuddannelse bliver prioriteret MEGET lavt og det medfører at man 
mister entusiasmen for arbejdet og generelt hæmmer moralen. 

Spar penge! 

Stor afstand til fagligt miljø med deraf følgende mismatch af ydelser, som er nødvendige, og ydelser som er 
aldeles unødvendige 

Større synlighed. 

Synlig forskel i hvad der på tværs af hovedområder kan hentes i hhv. front og back office 

Systematisk diskussion omkring faglig udvikling i den branche jeg tilhører og hvorledes instituttet løbende 
selvudvikler, justerer og implementerer nye tiltag indenfor de forskellige fokusområder er fraværende. 
Strategi inden for området er usynlig og følgelig understøttes efter/videreuddannelse ikke administrativt. 

Tænker her mest på alumnefunktionen, der er temmelig usynlig med mindre der spammes mails ud - som 
muligvis ikke er fra dem, men de fremstår som værende afsendt fra AU alumne 

Udbuddet er næsten usynligt, for ukoordineret og ikke målrettet nok; der bør afsættes flere ressourcer og 
evu bør spille tættere sammen med mus. 

Uklart hvad deres funktion er og om de er investeringen værd 

Uklart hvilke tilbud der er 

Vi er jo fuldstændigt usynlige. Dette håndteres så uprofessionelt at vi lige så godt kan lade være 

Vi kunne opnå meget mere på denne front. 

Videreuddannelsesafsnittet på dette institut "bløder" og der mangler sammenhæng både 
personalemæssigt og mht. anvendelsen af de ressourcer der tilflyder uddannelsen eksternt fra 

Ville være billigere at slå sammen med studieadministrationen. Administrationen skal have VIP chef, eks 
dekan eller prodekan, dobbelt-ophæng tilbage. 

 

 1. If implied from the work load of both scientists and students, the department has too much work but 
might not have the adequate resources. Presenting opportunities for further education (e.g. Ph.D. studies 
for master students, or post-doc for Ph.D. students) would be an advantage, at least as additional 
motivation. At present, it seems the budgets, and largely the "personal decision" of the leader, decides. 

Better support of the CUL courses 
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Executive education needs independence. It cannot be a specification of the rest of the studies. Spin off 
exec ed in an independent unit and let it blossom or die 

I do not know what it is... 

I don't know what courses are available within the university to continue my education. Possibly, more 
communication/promotion needs to be done. Is this the folkeuniversitet or is it a separate unit? 

Målrettet opgaver og ikke statistik og reklameagtig nogen. Deres aktivitet er ikke synligt der hvor det er 
brug for. 

We should not have this department at all. 

 

Teknisk-administrativt personale 

 Området har økonomisk stor betydning men får meget lidt fokus i dagligdagen 

Væsentligt bedre budgetlægning og mulighed for budgetopfølgning. Manglende opnåelse af økonomiske 
mål forklares ikke - mangler transparens og en forståelse for, hvad afvigelser i forhold til budgetteret 
betyder for instituttet. Det er svært at forstå, hvorfor administrationen af især HD skal foregå forskelligt i 
forhold til dagstudierne. Det kunne overvejes, om i hvert fald dele af porteføljen hos EXE kunne lægges ind 
under Studier. 

Området har brug for et særligt eftersyn, da vi/institutterne ikke ved, hvad det reelt beskæftiger sig med og 
kan gøre for institutterne. Her burde institutterne kunne vælge til og fra på adm. opgaver (og derved skabe 
et fornuftigt udbud- og efterspørgselsforhold) 

AU har ikke en klar strategi for efter- og videreuddannelse. Der er en historisk forskel mellem 
hovedområdernes varetagelse af dette område. 

At muligheder for efter/videreuddannelsen bliver præsenteret mere tydeligt for tap personalet 

Da interessen/mulighederne er meget forskelligt fra hovedområde til hovedområde bør området efter min 
mening forankres der hvor interessen og potentialet er - f.eks. hos BSS. 

Der bør være et bredere udvalg af efteruddannelse 

Der er behov for at styrke samarbejdet mellem EVU-området og institutterne - det både for at sikre kvalitet 
i undervisningen men også for at udnytte de interne ressourcer bedst muligt. 

Der er gode muligheder, men det er ofte for dyrt for de enkelte institutter at sende medarbejdere af sted 
eller det kan være svært, for den enkelte medarbejde, at søge om at komme på et kursus. 

Der mangler KLART muligheder for efteruddannelse. Og bliver der ikke sat voldsomt ind på dette område, 
så bliver det mere end svært at leve op til at vores elskede universitet fortsat er blandt de bedste i 
verdenen. For uden vores kompetente arbejde så kan vi ikke blive ved med at være de bedste. 

Der mangler tilbud rettet til min profil/ mit arbejdsområde (AV) 

Der synes ingen samlet koordination og retning på dette område 
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Det er meget svært at få bevilling til kurser, der bliver henvist til at det er projekterne der skal betale, 
hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt, da instituttet vil have glæde af en allround kompetenceudvikling, der 
bør være en AU pulje, som kan gå ind med midler til TAP-gruppen, da vi ikke kan søge penge udefra. Når AU 
arrangerer TAP-relevante kurser, forgår de i Aarhus, mens vi i [institut udenfor Aarhus nævnt ved navn]skal 
betale for transport og evt. ophold, for at kunne deltage, det er jo en ulige fordeling af personalet, da det er 
instituttet der pålægges udgiften. 

Det har vist sig svært at få bevilget efteruddannelse, når arbejdsopgaverne og ansvarsområdet ændredes 

Det hænger og svæver for sig selv - langt væk fra de faglige miljøer, der skal skabe og drive EVU-tilbud. 
Desuden må det med fordel kunne knyttes tættere til studieadministrationen, da mange administrative 
opgaver er de samme. 

Det opleves også at der er forskel på hvilke muligheder sidestillede kolleger har for kompetenceudvikling 
(chefens valg). Det kunne være godt, hvis man fik en snak med sin HR og lagt en plan den vej eller lign. 

Dette område er håndteret meget varierende fra hovedområde til hovedområde - det vil være fornuftigt 
med en gennemgang af hele området (hele AU), så der sikres mere sammenhæng i hvordan området 
administreres. 

Dette område er prototypen på et område, som falder ned mellem mange stole. Der er mange 
studieadministrative opgaver forbundet med EVU, men de er alligevel kun delvist koblet op på STADS, og 
indtil videre er der ingen hele personer i studieadministrationen, som har ansvar for EVU. Medarbejderne i 
både EVU-sekretariatet og i studieadministrationen er både dygtige og servicemindede, men det virker som 
om, der er organisatoriske forhindringer for et tilstrækkeligt samarbejde. Varetagelsen af området 
forekommer til tider for brandslukningsagtig. Institutterne kan ikke få de relevante informationer om de 
studerende, og de studerende kan ofte ikke - i hvert fald ikke på en gennemskuelig måde - få de relevante 
adgange til LMS m.v. Det er flere gange sket, at der ikke er blevet bestilt lokaler til EVU, og det er fortsat 
ikke helt klart, hvem der har ansvaret for dette. På [hovedområde nævnt ved navn] er der ikke en 
funktionschef med ansvar for EVU, som deltager i de administrative koordinatormøder, selv om det er et af 
de områder, hvor der er meget stor behov for koordinering. Det er vanskeligt at få hjælp til effektiv 
annoncering af EVU-tilbud. Hverken for interne eller eksterne folk er det indlysende, at man skal lede under 
Viden, hvis man vil vide noget om EVU. 

Efter- og Videreuddannelse trænger til at få fokus. Der er et kæmpe potentiale for AU, hvis samarbejdet 
mellem EVU og hovedområderne intensiveres, og vi sammen skaber nye og bæredygtige efter- og 
videreuddannelser. Der kan være rigtig god økonomi i dette for AU og spændende og tidssvarende efter- og 
videreuddannelsestilbud til de mange mennesker, som benytter livslang læring. 

En studievejleder til rådighed for de fastansatte medarbejdere der ønsker at videreuddanne sig. 

Et område der bør prioriteres 

Et område der lider meget, særligt efter fusionen af ASB og AU, hvor business brandet er blevet helt 
usynligt. Der er efter mit indtryk blevet sat flere skibe i søen for at rette op på især markedsføringen, men 
det er meget for sent. 

EVU bør tænkes mest muligt hovedområde vis. Der er meget store forskelle mellem hovedområderne her. 
Man kan ikke opstille kun en forretnings model her. Det skal ske fagnært. Og der er hovedområdemæssigt 
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forskel hvor vægren skal lægges på henholdsvis efteruddannelse henholdsvis videreuddannelse. 

EXE bør køres ind under efter-/videreuddannelse. 

Executive mangler i den grad kompetencer på økonomiområdet - budgetlægning, -opfølgning samt 
regnskabsaflæggelse. En kulegravning er igangsat så det håber vi bliver bedre. 

Findes det ovehovedet for Tapper? 

Flere og billigere kurser bør kunne udbydes. 

Forkert organisatorisk placering - der bør kun være en Studieadministration og det faglige/strategisk skal 
tættere på dekanat/institutter/studienævn 

Her kan man godt se på at skabe en bedre synergi og (mere) vidensdeling. 

Hjemmesiden halter, markedsføringen ligeså. 

I forhold til den værdi området har for AU, har det alt for lidt fokus. Man kunne løfte området markant med 
relativt få midler. 

Jeg har afkrydset området, da området italesættes som vigtige, men jeg oplever ikke at der sker ret meget. 

Jeg kan ikke finde nogen muligheder for efteruddannelse/videreuddannelse for laboranter på universitetet. 
Jeg savner et samarbejde med eksterne udbydere eks. laborantskolen. Det kunne også være en mulighed at 
tilbyde en løbende uddannelsesplan for laboranter/bioanalytikere og andre TAP'er, så man hele tiden øger 
sine kompetencer. 

Jeg oplever at det er en umulighed at få efteruddannelse eller kurser for min gruppe.. 

Kunne være muligt med intern videre/efter udd. således ville omkostningerne holdes nede på et niveau så 
alle ville have muligheden. Fint at indføre MUS samtaler, men der bør være mulighed for at det reelt kan 
følges op af faglige opløftende tiltag 

Mange trænger til opdatering i de mest alm. arbejdsværktøjer i f.eks. Word o.a., men kan tilsyneladende 
ikke selv se det. De kører videre med "plejer". Tilmelding til sådanne kurser skal have en mere direkte 
tilgang fra lederne. I Officepakken er mange brugbare værktøjer, som kan gøre ting lettere - folk aner bare 
ikke de er der, og hvad de egentlig kan bruge dem til. Derfor efterspørger de ikke kurser. 

Mig bekend, findes der ingen mål for efter uddannelse af medarbejdere. 

Ophænget i AU viden giver ingen mening. Derudover har vi som universitet store problemer med at leve op 
til egne ambitioner og udviklingskontraktens krav om vækst. Vi er ved at blive overhalet af andre 
universiteter og professionshøjskoler - det må vi kunne gøre bedre. 

Samme kommentar som til studier 

Samspillet mellem Executive (BSS), institutterne og administrative enheder synes ikke helt hensigtsmæssigt. 
Det virker til, at institutterne og Executive ikke altid er på samme bølgelængde, og det gør arbejdet i de 
administrative enheder kompliceret. Der er brug for klarhed om arbejdsfordeling, hvem bestemmer osv. 

Se kommentar på "Intern kommunikation" 

Se mit svar under Studieadministrationen med hensyn til snittet omkring efter/videreuddannelse. Det er 
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svært at se en sammenhæng mellem de forskellige områder, der er samlet under VD-området. 

Selv om vi er en uddannelses institution, så er vi ufattelige dårlige til at udbyde kurser til os selv. 

Skal tilbage til studieadministrationen, så der kommer samling på systemanvendelse og arbejdsgange, 
kontakt med det faglige miljø og internt i administrationen. 

Som det eneste administrative område er EVU organiseret med funktionschefer i back office og teamledere 
i front office. På mit fakultet bliver teamledere behandlet og inddraget på lige fod med deres 
funktionschefkolleger i de andre administrative afdelinger. Men i mange sammenhænge er denne forskel 
stærkt uhensigtsmæssig. Der pågår en diskussion af organiseringen af området, herunder arbejdsdelingen 
mellem back og front. 

Større krav til udført uddannelse og større hjælp til relevant uddannelse. 

Tap gruppen, mangler efteruddannelser. Man har i for mange år ikke haft råd og været villig til at bruge 
penge på kursus til denne gruppe. Og da universitetet trods at er et uddannelses sted, er det også en god 
ide at få medarbejderne med. 

Uoverensstemmelserne omkring ressortområder må indstilles øjeblikkeligt og vicedirektørerne begynde at 
arbejde sammen om opgaveløsningen i stedet for at slås om ressourcer. Det er muligvis en god idé at 
placere dele af EVU - fx understøttelse af strategi, markedsføring/rekruttering og (særlig)studieservice i AU 
Viden. Men understøttelse af studienævn, vedligehold af studieordninger og praktisk tilrettelæggelse af 
eksamen mv. er ikke en væsentligt forskellig opgave på EVU-området i forhold til heltidsuddannelserne. 
Dermed ikke sagt, at området ikke tidligere har været underprioriteret i Studier, men så er det en 
ledelsesmæssig opgave at få præciseret vigtigheden af området. Der bør ikke laves uhensigtsmæssigt 
dobbeltarbejde. Når beslutninger som ovenstående bliver resultatet af "den faglige udviklingsproces", 
bliver modstanden mod hele omorganiseringen jo helt forståelig. Men hensigten var mig bekendt også en 
anden - herunder professionalisme og specialisering i administrationen, hvilket i dette tilfælde så er 
mislykkedes (på trods af at medarbejderne gør deres yderste). 

Vi har et begrænset udvalg af kurser at vælge mellem. 

 

Studerende 
Der burde være større og bedre muligheder for at efter- og videreuddanne sig inden for alle studieområder 

Der har ikke været nok information om kandidaten under bachelor uddannelsen. 

Der mangler kommunikation om endelige svar på spørgsmål. 

Der må gerne blive sendt informationer om muligheder for efter/ videre uddannelse, under uddannelsen. 
for at give et bedre overblik over hvilke fremtids muligheder man har 

Der tages ikke nok hensyn i planlægning på deltidsuddannelsen og senere på kandidaten til, at de 
studerende ofte er folk i arbejde, som skal have planlagt eksaminer og fri hertil i ordentlig tid. Det er for 
sent, at de endelige eksamensdatoer bliver fastlagt. 

Det er brug for flere og bedre muligheder for efter/videreuddannelse af VIP, særligt med henblik 
undervisning. 
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Det er for mig der er i arbejde, men stadig mangler lidt af mit studie, et stort ønske at kende til hvilke 
muligheder der er for at komme videre. Men jeg kontaktes ikke proaktivt og ved kontakt er der meget 
forvirring om studieordninger, kommende reformer osv. og deres indvirkning på mine muligheder og hvilke 
krav der er til mig. 

Det er meget svært at finde relevante oplysning om ens muligheder 

Det er min opfattelse, dels som studerende og dels som tidligere medarbejder i AU administrationen, at 
videreuddannelse sjældent foregår for folk i administrationen - om den er sparet væk eller hvad der er sket 
ved jeg ikke, men faktum er, at de fleste på min tidligere arbejdsplads [afdeling på hovedområde nævnt ved 
navn] altid fik et nej til efter-/videreuddannelse. Dette til trods for at der var stort behov for det for at få 
afdelingen til at fungere efter hensigten og selvom der var folk som absolut ingen erfaring havde inden for 
[arbejdsområder].  

Det er mit klare indtryk at en foruroligende andel af de ansatte professorer besidder meget mangelfulde 
kundskaber i forbindelse med undervisning.  Jeg vil her nævne en række punkter hvor der kunne gøres 
noget: 
 
- Basale kundskaber mht. anvendelse af PowerPoint og konstruktion af PowerPoint Show (eksempler er her 
at forelæsere til tider ikke ved at et diasshow med fordel kan fremvises i fuld skærm ved at trykke F5, eller 
at billeder og skannet tekst nødvendigvis må være af en opløsning der gør læsning muligt for de 
studerende). Problematikken kan selvfølgelig her være at de givne professorer udmærket har denne viden, 
men blot ikke finder det nødvendigt at lægge den påkrævede mængde arbejde mht. forberedelse i den del 
af deres embede som omhandler undervisning. 
- Basale kundskaber mht. struktur på FirstClass og andre online fora. At holde sig til et intuitivt system og 
være enige om dette fra starten blandt et givent hold af professorer som varetager et fælles fag, skulle man 
mene er et minimumskrav. Desværre er både navngivning og oplægning af materialer aldrig videre 
ensformigt og skaber unødvendig forvirring og tidsspilde. 
- Basale egenskaber som foredragsholdere synes ej heller altid at være tilstede. At læse op fra et 
manuskript eller at oplæse den tekst man har placeret på sit PowerPoint slide, kan ikke karakteriseres som 
værende god eller for den sags skyld kvalificeret undervisning. 
- Basale kundskaber i forbindelse med holdundervisning er ofte også mangelfulde. Kun nogle undervisere 
formår at praktisere varieret undervisning som indeholder både rollespil, gruppearbejde, livlige 
diskussioner, forelæsning, studenteroplæg og struktureret planlægning med humor og engagement (Jeg vil 
her gerne fremhæve [person nævnt ved navn] og [person nævnt ved navn] som gode eksempler). Desværre 
er undervisningen ofte kraftigt lærercentreret med liden variation og manglende inddragelse af de 
studerende. At der udbydes flere kurser i pædagogik og didaktik til universitetets ansatte ville synes som en 
god ide - eller at de allerede eksisterende kurser (hvis nogle sådan eksisterer) bliver taget mere seriøst 
blandt de professorer som ikke ser sig selv som lærere og ej heller interesserer sig for undervisningspligten i 
deres embede. 

dette område lader til at leve sig eget liv, og der videreformidles ikke studierelevant information fra 
dagstudiet til aften-/deltidsstudiet. 

Didaktisk og pædagogisk opkvalificering af VIP. 
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For rigide deadlines. 

Følgende kommentarer er rettet mod [uddannelse på institut nævnt ved navn]: 
 
Jeg vil aldrig nogensinde anbefale [institut nævnt ved navn] til nogen, der overvejer at læse [uddannelse 
nævnt ved navn]. -Og det er ærgerligt! 
Jeg kan ikke udtale mig om andre end [uddannelse nævnt ved navn] men den er til gengæld også ABSURD 
dårlig.  
1. semester: [emne nævnt ved navn] er et ekstremt vigtigt område for [studerende nævnt ved navn], men 
underviseren var hamrende uengageret og inkompetent. Man kunne IKKE få hjælp til noget som helst og 
når der var teori var det powerpoint baseret og uinspirerende. [Person nævnt ved navn] er [undervisers] 
navn og jeg tror heldigvis, at [underviser] er fyret nu.  
Man stod fra første øjeblik med et indtryk af at [institut nævnt ved navn], som mange andre offentlige 
institutioner, ikke værdsatte kompetent personale. Resten af kurserne var okay og især [underviser nævnt 
ved navn], der stod for [fag nævnt ved navn] er en fremragende underviser. Det er min overbevisning, at 
[institut nævnt ved navn] kan takke [underviser nævnt ved navn] for, at der ikke er 100% drop out rate fra 
vores årgang. 
2. Semester: [Underviser nævnt ved navn], der stod for 2. semesters primære fag : [fag nævnt ved navn] 
bar tydeligt præg af at vær en ekstremt udbrændt underviser, der overhovedet ikke gik op i at viderebringe 
sin ellers tilsyneladende tilstrækkelig viden om emnet. Det er ærgerligt eftersom [fag nævnt ved navn] er et 
speciale, der kan vælges på 6. semester, og er ekstremt vigtigt og bygger videre på [fag nævnt ved navn]. 
Vores underviser i et andet kursus valgte halvt igennem semestret, at forlade [institut nævnt ved navn] 
(forståeligt nok) og overlade resten af pensum til en uerfaren underviser. Jeg tror vi fik en absurd let 
eksamen fordi vi ikke nåede igennem pensum og undervisere havde dårlig samvittighed, men den viste sig 
så ,at indeholde væsentlige fejl, der skulle rettes inden karakterer kunne gives. Noget som førnævnte 
underviser allerede havde fået en reprimande for tidligere. SJUSK!. [Fag nævnt ved navn] undervisningen 
var heldigvis forrygende takket være [underviser nævnt ved navn]. 
3. Semester: [Underviser nævnt ved navn], der stod for [to fag nævnt ved navn] var kompetent, men 
arrogant. Godkendt undervisning. 3. semesters primære fag hedder [fag nævnt ved navn] og her havde vi 
absolut ikke heldet med os! Det er uden sammenligning det absolut vigtigste fag som [studerende nævnt 
ved navn] og her blev vi virkelig solgt! Først og fremmest var litteraturen 100% ubrugelig for 75% at de 
studerende. Underviseren havde valgt at anvende en bog på [fremmedsprog](!?), selvom [underviser] var 
klar over, at størstedelen af målgruppen ikke talte ét ord [fremmedsproget]. Det umuliggjorde AL 
selvstudie. Undervisningen var delt mellem to undervisere og førnævnte havde en stor viden, men havde 
INGEN pædagogiske egenskaber what so ever. [Underviser] kunne simpelthen ikke lære fra sig. Al 
undervisning var tavlebaseret, hvor man kæmpede en kamp mellem at tage notater og samtidig følge med i 
undervisningen. [Underviser] tog ALLE detaljer med og prioriterede overhovedet ikke mellem de væsentlige 
ting og overflødige oplysninger. En typisk lektion efterlod studerende med 11 sider notater, hvor man kun 
kunne gisne om hvilke 5-6 linjer, der betød noget. Bonusinfo : Underviser udtalte (og [underviser] var ved at 
bide tungen af sig selv da [underviser] gjorde) at den eneste årsag til, at [institut nævnt ved navn] anvendte 
så ubrugelig litteratur var at [underviser] insisterede på det, således [underviser] kunne køre på 
udenadslære indtil [underviser] skulle pensioneres. Den anden underviser hedder [person nævnt ved navn], 
og [underviser] har jeg udtalt mig om. 
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4. Semester: indtil videre et absurd nemt semester i forhold til arbejdsbelastning. Kompetente undervisere, 
men desværre lidt mangelfuld litteratur i [fag nævnt ved navn]. Nåh jo : underviseren i [fag nævnt ved 
navn] er ikke godkendt, men det er et uvæsentligt kursus, så [underviser] vil jeg ikke gå i dybden med. 
På [institut nævnt ved navn] er kantinen okay. 
På [institut nævnt ved navn] fungerer det trådløse net overhovedet ikke, men hvis man skal have hjælp 
sidder der heldigvis personale parat til at hjælpe én med ingen ting. Jeg forstår ikke hvordan en 
videnskabelig institution med så mange studerende ikke formår, at have et bedre netværk. Utilgiveligt.  
[Specifikt type personale] på [institut nævnt ved navn] er hjælpsom. Især [specifik person] er utroligt dygtig 
og fleksibel. Vores [navn på anden specifik person] er desværre en sur gammel man, der ved en masse, 
men ikke har lyst til at hjælpe studerende. 

Før studie, bør der uddybes helt ned til mindste detalje, hvad man kan gøre mht. kandidat, og levevej (her 
menes der de hårde facts, frem for en lalle historie og en perfekt verden) 

Her kan der til dels mangle nogle nye uddannelser og mere samarbejde med erhvervslivet. 

Hvorfor skal de studerende selv opsøge viden hvis de ønsker at læse en Cand.  
Dem der gerne vil skal nok finde deres viden. Mens dem som vipper falder fra. Der er gået mange gode 
Cand. tabt igennem de sidste par år. 

Igen i forhold til overflytning til et andet institut 

Jeg mangler rådgivning om videre karriere muligheder efter endt studie. 

Jeg mener man bør satse mere på dette område for at skabe noget økonomisk vækst på universitetet så 
man kan bruge flere midler på andre områder.  
Evt. burde man kunne konkurrere med professionshøjskolerne 

Jeg synes, at der mangler fokus på at læse en ph.d., og videre-uddannelse - hvilke muligheder man har og 
hvordan det kan gøres. 

jeg ved intet om hvad jeg har af muligheder for videreuddannelse. 

Jf. Forrige kommentar. De ansatte er uden tvivl fagligt dygtige, men det er ikke alle der kan genfortælle 
deres viden på en forelæsning. 

Man kunne sagtens gøre mere opmærksom på muligheden for at 'udvikle' sit et eget studium (fx tage fag 
på [uddannelse nævnt ved navn], tage andre relevante fag på andre studier - som man måske ikke selv var 
opmærksom på), så det passer bedre til erhvervsmarkedet. 

mere info 

Mere information, flere ude fra der kan hjælpe en til at få ideer. 

Mulighederne skal være mere tydelige med priser osv. 

Når alle hovedområderne har et center for undervisning synes jeg der bør gøres en indsats for at 
efter/videreuddanne vores undervisere. Alt for mange hænger fast i de gammeldags undervisningsformer. 
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Oplever at denne del ikke har udviklet sig ret meget de sidste 5-10 år. Mange spændende sessioner kunne 
etableres og udveksling i mellem forskning, studerende og job erfaringer kunne styrkes markant. Hvor også 
tværfaglighed i mellem instituttet kunne aktiveres. Lad os blive inspireret af de bedste i udlandet. 

På [institut nævnt ved navn] finder jeg videreuddannelsen meget mangelfuld og har svært ved at se hvilken 
fremtid, videreuddannelserne kan tilbyde mig. 

Selvom jeg ikke har planer om at skrive PHD foler jeg ikke at jeg er blevet tilstrækkelig informeret om 
muligheden for dette samt anden efter/videreuddannelse. Det kunne jo være jeg blev interesseret i 
efteruddanne mig, hvis jeg blev fanget af de muligheder der er for at videreuddanne mig. 

Uigennemsigtige regler for hvad man må tage på tompladsordningen, uoplyste medarbejdere der lover 
muligheder som er i strid med lovgivningen, en generelt fjendtlig attitude overfor studerende som ønsker 
at dygtiggøre sig uden for eget, rigide fagområde. 

Underviserne kan blive dygtigere, især til formidlings- og pædagogik-delen af deres undervisning. 

Universitetet virker meget lukket overfor muligheden for at komme ind udefra og efteruddanne sig i 
enkelte fag eller en kombination. Der er flere og mange relevante måder at være universitetsstuderende 
på, og der er mange, som gerne vil kombinere et andet slags liv end lige den almindelige forestilling om 
studerende. Der skal være mere plads til at være en anderledes studerende 

 

The process from bachelor to masters is complex and disturbingly inefficient in many areas, mainly in the 
communication as to the possibilities for further education after each program. Universities around 
Denmark don't really work together and with ECTS points not matching, a very limited amount of direct-
access master programs around the country, and a complex application process, it is really needed to have 
guidance on the possibilities ahead. In my opinion more resources need to be allocated to informing 
students, well in advance, of the possibilities they have in accessing masters programs around the country. 
For example, when coming from a [specific program mentioned] what areas will you be lacking if you want 
to continue onto [other programs mentioned]. What are your possibilities to acquire the extra points you 
need to do this, etc.  
This has really been a stress factor for many this year in my program. 
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IT 

Videnskabeligt personale 

* Svartider på universitetets centrale hjemmesider er pinligt langsomme * Stabiliteten af universitets IT 
services er rimelig høj, men der er bestemt plads til forbedringer. F.eks. på mail og hjemmesider bør den være 
så godt som 100%. * IT Helpdeskene opleves oftest som en forhindring for at få løst opgaver. Mange opgaver 
er man bedre stillet ved selv at forsøge at løse, end at vente på at opgaven kommer igennem IT 
administrations arbejdsgange. 

1. Bedre selvbetjening så jeg ikke skal spilde tid på en studentermedhjælper ansat i supporten, som i 9 ud af 
10 tilfælde ikke kan løse mit problem. 2. Samlet overblik over softwarelicenser og -aftaler 3. Færre 
hjemmelavede tjenester og flere løsninger der virker på tværs af organisatoriske grænser (både indenfor og 
udenfor AU). Netforbindelse, LMS og adgang til tidsskrifter er de vigtigste værktøjer for forskere og 
undervisere. Resten kan vi klare med Dropbox, Skype osv. 4. Fokus på det vigtige: jeg har oplevet at vente 
over et år før et sikkerhedsproblem blev løst. 5. Undgå fordyrende og forsinkende procedurer. Konkret 
eksempel: jeg skulle bestille skærm, tastatur, mus og skærmadapter gennem IT-afdelingen. Det var ikke 
billigere end at bestille hos en ekstern leverandør, men til gengæld gik der en måned før jeg havde alle 
delene, og to ud af de fire dele var forkerte (på trods af korrekt bestilling), mens en af delene var brugt og 
beskidt. 

Administrationen skal huske, at de er til for institutterne - og løse de opgaver institutterne har behov for - og 
de er forskellige fra institut til institut 

Aldrig har der været så meget bøvl. Når der opstår fejl, får man ikke noget at vide. Man må selv rende fra 
Herodes til Palaus for at få et svar. Det giver en masse spildtid, fremfor at det stod på instituttets hjemmeside, 
eller IT udsendte en mail. IT beslutninger træffes, uden at vi bliver informeret. Det giver en del frustration. 
Ofte er det meget tilfældigt, når vi får noget at vide. 

Alle IT systemer er dårlige. Det webbaserede Outlook mail-system er elendigt. Desuden er au domæner 
blokeret flere steder, hvilket gør AU mails ubrugelige. Alt for mange systemer som kræver at man opdaterer 
passwords hvert halve år. 

Alt for komplekst opbygget. Konstante møder og resulterende faneflugt. Stop det stupide bureaukrati. 

Alt for mange IT systemer er dårligt fungerende. 

Alt for mange ændringer samtidig Alt for lidt "value for money" På vej med alt for hårde bindinger mellem 
systeme.r Giver kæmpeudfordringer til studieadministrationen, som falder videre ned gennem systemet 

Ansæt studerende med en IT baggrund! [hovedområde nævnt ved navn] IT trænger til en kultur ændring. 
Nogle bør gøre dem opmærksom på, at de er ansat for at servicere AU's øvrige medarbejdere, herunder vil en 
mere pro-aktiv tilgang til deres arbejde være ønskelig. Eks manglende service kultur: Klokken er 13.10 hos IT, 
en kvinde siger "Hov, er der nogen der har husket at stille projektor op i lokale XX, de har bestilt det til kl. 
13.00?", Det har ingen. 3 minutter efter.. "Nå, men de ringer vel hvis de ikke kan finde ud af det". Eks pro-
aktiv: [Navn på edb program] udløber om 1 måned. Da kunne man sende en mail rundt og oplyse brugere af 
[programmet] om dette og bestille licenser forud, fremfor at vente på at den enkelte medarbejde selv 
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henvender sig. Derudover er der altid meget larm og rod hos IT. Mit indtryk er at kollegaerne "hænger ud" i 
det tilstødende lokale når de ikke er på arbejde. Det reducerer nok også produktiviteten en del. 

At fjerne IT medarbejdere fra brugere er ikke en god ide; har oplevet arrogant og uvenlig modtagelse ved 
hjælpdesken; 

AT IT fungerer imponerende dårligt, men når de ansatte får en løn der svarer til de 2% dårligst betalte 
dataloger, så er det nok ikke så mærkeligt 

AU har håbløst mange forskellige faglige og administrative it-systemer som tilgås med brug af håbløst mange 
brugernavne og passwords. Lokale 'service'-centre bør kunne løse simple opgaver og ikke bare sende dem 
videre i systemet. 

AU IT er meget langsomme, når det fx kommer til indkøb. Hvis der opstår behov for indkøb af en ny computer 
(fx ved nedbrud) starter en længere proces, hvor der via mail aftales, hvad der skal indkøbes. Hvis der er tale 
om standardløsninger, som fx en standard-laptop, går der gerne en uge eller to, før der leveres. Det skal 
sammenlignes med et besøg i Elgiganten, hvor man kan tage en lap top ned fra hylden og gå med den fra 
butikken med det samme. Hvis der er tale om mindre almindelige løsninger, fx indkøb af en kraftig PC, går det 
endnu langsommere: Jeg har flere gange oplevet at måtte rykke AU IT flere gange samt gå via min 
institutleder, før der skete noget, og i det værste tilfælde gik der 3 måneder fra bestilling til indkøb. Der var 
tale om en kraftig PC, som hvis den blev bestilt hos en almindelig forhandler ville tage en uge eller to at 
levere, og det forsinkede i dén grad min forskning, som baserer sig på computermodellering. IT er så 
integreret en del af alle medarbejderes hverdag, at det er uacceptabelt, at indkøb skal gå så langsomt. Før i 
tiden var det muligt at indkøbe direkte hos udbudshavende leverandør. I dag skal det gå via AU IT, som efter 
min opfattelse overspiller deres rolle, når der 1) ikke er tillid til at VIP'ere ikke selv er i stand til varetage deres 
indkøb og 2) er så ekstremt langsomme i forhold til alternativet, som i øvrigt ville spare en masse mandetimer 
og forøge effektiviteten. Det skal understreges, at jeg opfatter de relevante AU-IT-medarbejdere, der 
assisterer ved indkøb, som særdeles kompetente, men formentlig kræver den nuværende løsning alt for 
mange ressourcer. 

AU IT orker man knap nok begynde på.... Suk... Spørgsmålet lyder: Hvad bør ændres? Det klare svar er: 
Udliciter it!! AU IT har tilsyneladende SLET ikke forstået, at de er en serviceenhed, men ser sig selv som en 
arbejdsplads hvis primære opgave er at forestå AU IT's egne udviklingsprojekter, de projekter og opgaver 
medarbejderne selv synes er spændende, frem for at have fokus på sikker drift. og på at servicere AUs 
medarbejdere etc. Der lader til at være så store problemer med selvforståelsen hos AU IT, at jeg kun ser 
udlicitering som en mulighed for at ruske op. Det skal gøres tydeligt, at AU IT er til for at servicere + skabe 
sikker drift for AU - og IKKE at AU er til for at finansiere, at AU IT kan gå rundt og hygge sig med de projekter, 
man nu selv lige synes er spændende. Når man henvender sig til AU IT er det standard, at det første svar lyder 
"Jamen det er vist slet ikke vores bord, er det ikke noget I selv skal stå for/betale for ude på instituttet?"... 
Eller "Vi ved ikke lige, hvem der skal tage sig af opgaven", og så får den ellers lov at ligge... 

AU-IT vil gerne levere noget "service" i deres "mission statement" på skrift, men de forstår ikke helt hvad IT-
service er. F.eks. for myndighedsbetjenings behov for decentral styring og administration af de udviklede it-
systemer som AU-IT vil gerne drifte men ved ikke rigtigt hvordan. Det medfører at AU-IT er pt. den største 
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flaskehals i udførelsen af de nødvendige it-udviklingsopgaver for myndighedsbetjenings formål. 

AU's eget IT-system/-website er for dårligt. derimod er de ansatte i IT både samvittighedsfulde og 
hjælpsomme! 

AUs hjemmesider er meget langsomme. Der er ofte computerproblemer. Der er alt for lang ventetid på at få 
hjælp fra IT-support, så ofte giver man bare op og lever med en ikke helt fungerende computer. Det var bedre 
da vi havde on-site support. 

AUs it-systemer er ikke sjældent ramt af nedbrud, og ofte finder man ud af det via kolleger eller ved aktivt at 
gå ind på driftsstatus. Med de konstant stigende krav til kapacitet og oppetid, tror jeg, man bør overveje, om 
nogle af AUs tjenester skal flyttes ud af AU til eksterne leverandører. Det bliver mere og mere kritisk, hvis 
systemer (som mail eller LMS) er nede i blot få timer eller dage. Endelig vil jeg sige, at jeg har fået rigtig god 
personlig support, når jeg har haft computerproblemer. 

Basale søgefunktioner på hjemmesiden er dårlige. Når jeg skal finde e-mail og telefonnr. på en kollega 
benytter jeg Google. 'find person' virker ikke. 

Bedre/hurtigere support. Mere standardisering på tværs af fakulteter så en IT administration kan håndtere 
det hele tilfredsstillende. 

Blackboard fungerer ikke. Der er fra [institut nævnt ved navn] bliver rigtig langt til [hovedområde nævnt ved 
navn] Support. Med hensyn til én og samme lille ting kan man blive betjent af op til 5-10 forskellige personer, 
som hver gang skal have problemet forklaret forfra. Men de er altså søde i Support og kan ikke gøre for det. 
TDC er en super samarbejdspartner for så vidt angår hjemmearbejdspladser. 

Blackboard systemet har ikke fungeret overfor Extreme lærere. 

Blevet centraliseret og fungerer meget dårligt! Igen en kolos på lerfødder. Intet lokalkendskab, tror at alle 
bruger en PC til tekstbehandling og ikke andet. Vil ikke hjælpe med specielle hensyn, og når de vil tager det for 
lang tid. 

Brugerfladen i flere IT-systemer - især AURUS - virker uforståeligt underprioriteret, hvilket har ført til, at både 
VIP'er og TAP'er bruger grotesk mange ekstra arbejdstimer på diverse indtastninger. Investér i nogle 
professionelle interfacekyndige, der kan rette op på dette, og universitetet vil spare mange arbejdstimer. 
Problemet er ofte fremført, men hidtil har AUs ledelse ikke lyttet, selv om forøget effektivitet angiveligt er en 
hovedprioritering. 

Brugervenlighed Fx. Aurus, utrolig mange kode nr. der skal huskes, som er forskellige for hvert projekt. 
Tidskrævende, når man f.eks. har 4-7 projektet - hvor det ikke kun er et nr. per projekt, men mange nr. der 
skal huskes (og som kun bruges de få gange man er inden i Aurus på pågældende projekt) Hjemmesiden - 
utrolig svært at finde noget. Bruger ofte google (eller vores super sekretær), for at finde informationer på 
AU's hjemmeside. Også svært for eksterne samarbejdspartner fx. at finde telefon nr. 

Bør være en fast medarbejder placeret på instituttet 

Centralisering af It afdelingerne har betydet at afstanden til brugerne er blevet for stor Men ellers er 
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opbygning af fælles platforme for hele AU en god ting. 

Centralisering af IT er simpelthen no go. Vi har brug for decentrale folk - der kan tage over straks når folk 
sidder på deres pind. Det fremmer ikke "produktiviteten" at man skal vente i dagevis på hjælp fra centralt 
placerede IT-folk. Forskerne tvinges til at fjumre sig frem til midlertidige/halvdårlige IT løsninger - fremfor at 
få den rigtige medicin til patienten med det samme. Hos os er vi nede på egen lokale IT mand 3 ud af 5 dage 
om ugen - og det er næsten så sikkert som ammen i kirken, at akut-problemerne opstår lige præcis de to 
dage, IT-personen er et andet sted. Tilbage til rødderne med IT-supporten. 

Centralisering har ikke medført bedre service. Der er for stort fokus på ensretning og for lidt på brugerønsker. 
FX.: Hvorfor standardisere e-mail adresser, når dem vi har fungerer udmærket? 

Centralisering og bureaukratisering af IT support gør selv løsning af små banale problemstillinger til sager med 
sagsnumre og flere led i telefonkontakt for at tilkalde en supportør, som ved gentagelse typisk ikke ved noget 
om hvad der er foretaget tidligere, og derfor skal starte forfra 

Centraliseringen af IT har kun indført et unødvendigt administrativt lag, som i dobbelt forstand befinder sig 
for langt fra medarbejderne. Man kan ikke som medarbejder få løst problemer, der opstår her og nu. Den 
centrale IT-administration har ikke forståelse for de konkrete medarbejderes behov i forhold til 
programindkøb og datasikkerhed. (Man kan ikke indlevere ens computer til tjek uden at risikere at miste 
data). 

Da IT var placeret på institutterne var der betydeligt større kompetence på [institut nævnt ved navn]og 
kompetencen er faldet meget med NFIT/AUIT. Jeg er klar over at der er sket ændringer for nyligt hvilket 
måske er til det bedre, men jeg er meget i tvivl om centraliseringen var et godt valg. 

Daglig support er svær tilgængelig. Dialog om udvikling af IT området foregår langt væk fra mig som 
slutbruger. Jeg opfatter IT som et understøttende værktøj og IT som en serviceorganisation, hvilket betyder, 
at IT området skal være nærværende på en mere aktiv måde i dagligdagen i stedet at være fraværende. 

De er bare ikke særlig hjælpsomme. Men de er gode til at spille computer! 

De fungerer ofte uoverskueligt, søgefunktionerne er for dårlige. Teksterne ofte med dårlig kontrast så ældre 
medarbejderes øjne har problemer, 

Decentraliseringen af institutternes IT har givet en meget turbulent periode som man kunne håbe snart er 
slut. Hvorvidt om det er til det bedre får vi at se, men jeg synes IT fungerede meget godt før 
decentraliseringen. 

Dele af IT-området bør decentraliseres ud på de enkelte institutter! 

Den del af de administrative rutiner, der tidligere varetoges af sekretærer skal nu udføres af de enkelte 
medarbejdere i forskellige IT-systemer, ex. AURUS. Den besparelse, som måske kunne identificeres på 
mængden af teknisk administrativt personale, bliver i praksis med garanti spist op af det merarbejde, som den 
enkelte medarbejder må udføre. Særligt AURUS kunne være lavet langt mere brugervenligt. 

Den måde IT løsninger bliver udrullet på ved AU for tiden er en pestilens i dagligdagen. Det er svært at se eller 
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være enig med rækkefølge og kadence i mange af tiltagene: hvorfor skal jeg kommunikere på first class med 
nogle studerende, men Blackboard med andre og outlook med mine kolleger i næste semester? De personlige 
omkostninger ved at have ekstra mange bolde i luften også på IT området uden at kunne se logikken eller 
medarbejderhensynet får udrulninger som disse til i stedet at føles som om man bliver kørt over - igen og 
igen. 

Den nuværende IT-medarbejder, synes ikke struktureret og kompetent. Fremfor at lette det daglige arbejde, 
har vedkommende i flere tilfælde besværliggjort de faglige medarbejderes arbejde. Vedkommende glemmer 
ligeledes aftaler og opgaver. 

Den nære hjælp mht. IT-problemer føles at være gået fløjten. Centraliseringen har IKKE gjort det hele 
nemmere, - snarere tvært imod! Man må løbe fra Herodes til Pilatus om selv bagateller! 

Denne enhed er præget af en "syg" kultur, der ligner jysk telefon eller DSB i gamle dage. Her er man aldeles 
afskåret fra omverdenen, og der tages intet ansvar for den forretning man skal understøtte. Man lever i en 
afsondret virkelighed, hvor man bruger utrolig megen energi på at brokke sig over alle andre og have ondt af 
sig selv og hvor travlt man har det - ofte mere tid herpå end at løse problemerne. Endvidere opleves det som 
om de fagligt er stået af i 90erne, idet både den faglige indsigt omkring udvikling og understøttelse, samt 
projektledelse er forældet og bygger på en kultur, hvor man bruger ufattelig meget energi på dokumentation, 
projektbeskrivelser, estimeringer og lignende. Selv på helt små ting som varer 30 min. Projekter bliver en 
kultur i sig selv - og ikke en modus til udvikling. Endvidere er der ufattelig ringe faglig indsigt i den virkelighed 
de skal understøtte, til trods for at man synes at tage patent på enhver ting der indeholder IT og synes man 
skal ind over sådanne. Helt uden vision, viden eller forståelse. Man opfører sig monopolitisk og 
selvpreserverende, og er en kæmpe klods om udviklingen på universitetet. Denne enhed driver ingenting 
fremad og har ingen visioner for fremtiden - som de burde være en stor bidragyder til - og alt de involveres i 
levere de dårligt, dyrere og aldrig til tiden. her mangler der ledelse og visioner, der kan indse at man måske 
bør outsource langt mere og benytte ekstern ekspertise, da man in house slet ikke kan følge med - det gør 
man i resten af verden, bare ikke på AU. Endvidere er det helt fantastisk at man som IT enhed kun 
understøtter universitetet fra 9-15 (hvis det endda er så meget), hvor den moderne verden fordrer 24/7/365 - 
studerende og undervisere arbejde i alle døgnets timer! Trappevask starter fra oven, og den bør være aldeles 
grundig i denne afdeling. 

Der bør arbejdes på at gøre (front office) medarbejderne mere service-minded og ikke mindst mere proaktive. 

Der er alt for lang responstid på løsning af selv små opgaver 

Der er alt for lange svartider på henvendelser, og selv simple bestillinger af fx. computere kan trække ud med 
mindre man bruger energi på at følge op på hver enkelt sag. 

Der er ansat for mange, som ikke har tilstrækkelig teknisk forstand, og for få, som har. I forbindelse med 
udviklingsprojekter kunne man passende udnytte de verdensklasse IT-kompetencer, der findes blandt 
forskere, undervisere og studerende på Institut for Datalogi. 

Der er for langt fra medarbejder til IT-støtteenheden. Det gælder især de daglige småopgaver som printere, 
der ikke virker og programinstallation 
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Der er for mange af de administrative (især studieadministrative) systemer som er implementeret for dårligt. 
Hvordan går det lige med AULA? Blackboard? First Class? 

Der er for mange fejl på IT-området, og servicen er for centraliseret. F.eks. har den elektroniske indtastning af 
karakterer flere gange ikke virket, med det resultat, at de studerende fik karaktererne for sent. IT-
administrationen nægtede ganske enkelt at hjælpe, hvorfor vi måtte indskrive karaktererne manuelt. 

Der er for mange systemer som sejler. Det virker som manglende/dårlig planlægning. Det seneste eksempel er 
opdateringen af tidsregistrerings systemet, som blev meldt ud ville tage ca. 1 uge. Nu 2½ måned senere er det 
stadig ikke gennemført. Et andet er mail adresser, hvor de indfusionerede institutioner stadig ikke har au-mail 
adresser. Muligvis fordi medarbejderne i 8000C er tilfredse med de nuværende mail adresser og så bliver der 
ikke gennemført de udmeldte ændringer. Og igen er der ingen information. 

Der er fortsat en lang række udeståender fra organisationsændringen, hvor en række 
forskningsunderstøttende IT-opgaver og hardware-komplekser ikke er blevet afklaret. Medarbejdere er flyttet 
og forventninger mellem fagmiljøer og IT er forsøgt afklaret gennem standardiserede snitflader, hvilket ikke er 
hensigtsmæssigt når behovene er meget forskellige. Snitflader mellem adm. søjlerne har også kompliceret 
afklaringer og som hovedregel er ting faldet mellem stolene og er blevet liggende... 

Der er nogle små teknisk problemer som adresseres fra IT afdeling men ikke løst og efter nogle uge er man 
træt, at træffe nogen igen fra IT... 

Der er ofte problemer med at få løst både små og store it-problemer. Man skal skrive til en help-desk som 
sender et standardsvar og så kan man så vente på at få hjælp. Sidst jeg bestilte en printer, fik jeg ikke besked 
om at den var kommet, trods gentagne henvendelser. Det var først ved personligt fremmøde, at det blev 
opklaret at den var kommet for en måned siden - og man havde da også undret sig over at den ikke blev 
hentet, men uden at gøre noget ved det. Men det er også godt at nogle funktioner er blevet centraliseret 
f.eks. mulighed for serverplads og backup. 

Der er over de senere år sket en klar forringelse i fht. IT support og integrationen af IT-tekniske enheder i 
forhold til det daglige arbejde i forskningsgrupperne. Systemet er ufleksibelt og præget af en ånd, hvor 
medarbejdere oftere og oftere skal indrette sig efter IT administrationen fremfor omvendt. Der er lidt eller 
ingen forankring af IT administrationen i lokale grupper og projekter. Oftere og oftere oplever man sig selv 
som "et nummer i en administrativ kø" . Centralisering af IT administrative opgaver er muligvis en økonomisk 
fordel (??), men de faglige og kreative miljøer lider under det. Jeg ved der sidder dygtige og kompetente folk i 
IT administrationen, men deres opgaver er nu dikteret af en central ledelse fremfor at være forankrede i 
lokale og brugsorienterede behov. Det mærkes direkte i kvaliteten af vores forskningsprojekter. Der er 
aktiviteter som vi ikke længere kan gøre med samme agile tilgang som tidligere. 

Der er simpelthen for mange systemer, der ikke fungerer eller spiller dårligt sammen. Et lille, men sigende 
eksempel: semestre kører fra 1. september til 31. januar og fra 1. februar til 31. august - men 
lokaleplanlægningssystemet slutter forårssemesteret den 31. juli ..... 

Der er sket en centralisering af IT-driften, og det har betydet en nedgang i kvaliteten af servicen. Responstider 
på mange administrative systemer er alt for lange, når man ikke sidder i Århus. 
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Der er stor forskel på kvaliteten af den hjælp man får, afhængig af hvem man får fat på fra IT. 

Der er stor variation i den support man får afhængigt af hvilken supporter man får kontakt til. Det virker 
endvidere nogle gange som om, at det er vigtigere at man følger bestemte rutiner end at man får den hjælp 
man har brug for. Større fleksibilitet og måske tilknytning af faste medarbejdere (ikke kun 
studentermedhjælpere) til support af bestemte institutter kunne være en mulighed. Når det er sagt oplever 
jeg generelt supporten som meget venlig og imødekommende. 

Der er utroligt dygtige og hjælpsomme medarbejdere på [hovedområde nævnt ved navn] IT, og på [institut 
nævnt ved navn] er vi heldige, at de bor lige ved siden af. Men IT support kræver typisk en lokal medarbejder, 
der kender området og problemstillingerne og hurtigt kan træde til. Han/hun kan så rekvirere eksperthjælp 
fra kolleger til specielt komplicerede opgaver. 

Der har tilsyneladende været meget store udfordringer for AU IT de seneste år. Dette omfatter især 
overgangen til STADS. Endvidere har da også været højere grad af forstyrrelser i den daglige drift de seneste 
par år. Det er dog umuligt som medarbejder at sige, om det handler om kompetence og ressourceniveau hos 
AU IT eller om det er forventeligt for et IT-system og dennes omlægning af denne størrelse. 

Der mangler computere til brug på de enkelte medarbejderes indrettede arbejdsplads. Der plejer at være lang 
ventetid på at få sat en computer op til brug. Herved kan arbejdstiden ikke udnyttes så godt, da man først skal 
finde en computer at "låne" og derved kan komme til at tage andres arbejdsplads og man har ikke sine egne 
ting/arbejdsredskaber. 

Der mangler kompetencer og villighed til at bruge dem. Der mangler kundefokus. IT-afd. burde levere bedre 
systemer og support (også af ældre systemer tilknyttet instrumenter). 

Der mangler tilbagemeldinger ved indkøb, fx forventet leveringer. Systemet med Spam-filter virker dårligt, og 
at fx mails fra IT kan fanges i vores spam-opsætninger (opsat af IT) er grotesk. 

Der ser ud til at bruges mange penge på nye systemer, som alligevel ikke taler sammen. Måske skal man nogle 
gange overveje om systemerne er nødvendige. Er Blackboard virkelig bedre (til pengene) end aula og 
campusnet? Bliver der virkelig bedre Ph.d.er pga. Ph.d.-planner? 

Der skal sættes ind med mere personale de er i den grad underbemandet 

Der skal være anvendelige projektorkabler og højttalerkabler i de relevante lokaler. IT bør udlåne 
strømforsyning samt ekstra forbindelseskabler i fald en underviser har glemt sin. AU's hjemmeside er svær at 
finde oplysninger på og UMULIG at søge på når man ikke finder det man leder efter. Jeg ønsker ikke 
dokumenter fra møder hvis jeg leder efter en bestemt studieordning, men derimod studieordningen selv! 

Der sker generelt for mange fejl i forhold til it. F.eks. servere der er nede E-mails der bliver blokeret fordi 
tilliden/ sikkerheden ikke er i orden. Generet virker det som om nye systemer bliver introduceret før de er 
gennemtestede og færdige eller at man ikke har overblik over hvad implementeringen betyder. Som 
eksempel kan nævnes ferieregistrering som stadig ikke fungerer. 

Det bør være nemmere at komme igennem til IT og få løst pludseligt opståede problemer hurtigt. 
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Det er alt for brugeruvenligt at benytte 

Det er alt for tit der er problemer. 

Det er blevet bedre, men der er stadig for langt svartid og for anonymt betjening fra helpdesk. Ordningen med 
lokal support blev droppet igen, selv om det helt klar var et skrid i den rigtige retning. Vi vil simpelthen gerne 
have vores daglige lokale support tilbage, så vi har en mand til stede som kender til både standard kontor-IT 
men især også til de mere krævende IT problemer med styringen af vores analytik og bioinformatik. 

Det er fejlagtigt at tro, at centralisering og ensretning er den rigtige it-løsning for et universitet. Der har ikke 
kunnet etableres driftssikkerhed endsige centrale applikationer, der har fungeret uden et enormt tidsspilde 
decentralt. Det er truende for datasikkerheden, at upålidelig drift tvinger undervisere og forskere til at gemme 
data lokalt i stedet for at følge anbefalingerne og gemme centralt. Man kan ikke leve med, at forelæsningen 
eller data ikke er tilgængelige, når de skal bruges, og den centrale hjælp er et nummer i et helpdesk-system. 

Det er for svært at komme i forbindelse med IT kontoret. De forskanser sig bag procedurer så man ikke kan 
følge med hvad der foregår (f.eks. når man har bestilt en computer), og det er svært at få svar på spørgsmål. 
Det er en funktion hvor det er helt centralt at man kan få face-2-face kontakt. 

Det er for tidskrævende at vente på IT hjælp 

Det er fornuftigt at en række IT funktioner og central systemer er samlet centralt og der søges opnået 
stordriftsfordele og specialisering herunder at en del opgaver og hardware også fysisk centraliseres (men det 
sidste bør ikke være et mantra, men ud fra hvad der er hensigtsmæssigt og praksis uden det får ud over 
institutternes servicebehov). Men man bør genovervej snittet mellem hvad der skal ligge og løses centralt i AU 
IT og hvad der skal laves og løses i institutter/centre og tilsvarende vedrørende hvor nogle af AU-IT's 
medarbejdere rent fysisk placeres. Man har ved oprettelsen af AU IT ikke fået sikret at en række af de aftaler 
og procedurer som kørte og fungerede tidligere hos institutter og centre er videreført og således er f.eks. en 
række centrale backup aftaler af samfundsmæssige vitale data hvor AU er forpligtet til at lave løbende backup 
ikke videreført/gennemføres ikke længere som forudsat. Man gemmer heller ikke data så længe som aftalt, 
systemer som er lovet oppe udadtil stort set 24/7 bliver ikke altid prioriteret og kommunikationen om 
procedurer, ændringer og opgave løsning, som påvirke institutternes arbejde væsentligt er til tider mangelfuld 
og skaber store frustrationer og uforudset ekstra arbejde (og risiko for datatab)hos nogle institutter. Der er 
derfor ikke fuld overholdelse af de kontrakter/aftaler AU har og de IT sikkerhedsregler og standarder der 
gælder. Der er også problemer med at en (evt. to) personer sidder med al ekspertise på et område, så når en 
person AU-IT medarbejder er væk så kan ingen tage over (eksempler på der meldes de må vente 1-2 uger selv 
om et vitalt system så ikke kan køre hele perioden). Den manglende backup på personer lægger et voldsomt 
pres på AU IT's medarbejder, der gerne vil hjælpe så meget som muligt, men giver samtidigt store 
udfordringer i institutterne. Det har allerede givet store forsinkelser, arbejdstab, frustrationer og manglende 
overholdelse af aftaler som AU har med eksterne kunder. Man prioritere ikke de opgaver man har kontrakt på 
med f.eks. løbende adgang til dataservere, fordi der kan gå mange timer/dage, når en nøglemedarbejder er 
optaget/væk før man får lavet en løsning. Medarbejderne opgave fordeling er ikke hensigtsmæssig, de kan 
mangle nogle rettigheder så nogle små opgaver bliver tidsmæssigt voldsomt omfattende fordi mange 
specialister skal ind over en lille opgave, der er problemer med AU IT's prioritering af opgaver sammenligne 
med institutterne og prioritering af opgaver kan virke uklar. Det opleves ligeledes at AU IT's medarbejdere 
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ikke ved hvem de skal have fat i. Der bør ske en gennemgribende gennemgang af arbejdsprocesser, opgaver, 
forpligtelser, rettigheder og aftaler sammen med institutterne og foretages en række justeringer af snitflader 
til institutter og genovervejelser af de opgaver der skal prioriteres. Det er også vigtigt at AU IT husker at 
inddrage og planlægge sammen med instituttern når servere nedlægges flyttes, der opgraderes software som 
giver aflede arbejdsopgaver, ændrede arbejdsprocesser i institutterne. Man skal skelne mellem driftsfolk og 
folk der skal udvikle nyt og tænke mere i helheder og teams ift. de opgaver som også institutterne har behov 
for at løse. AU IT er en service funktion lavet for AU og de enheder der er. Man skal vurdere om flere af AU 
IT's medarbejderne skal sidde fysiks tæt på institutterne. 

Det er helt evident at centrale IT-systemer indenfor studier og HR enten er brudt sammen eller aldrig blevet 
udviklet. Hovedområder har derfor måtte "privatisere" området (med deraf følgende egenfinansiering) for at 
forhindre nedsmeltning. 

Det er helt åbenlyst hvordan manglende/ikke fungerende værktøjer indenfor projektøkonomistyring og 
tidsregistrering har gjort det meget svært at styre den lokale økonomi. 

Det er ikke muligt at få fornuftig support i det nuværende system, der bliver bare lavet en tricket som man så 
kan flytte rundt på it et par måneder. 

Det er min opfattelse at området fungerede bedre før den "faglige udviklingsproces" 

Det er mit indtryk at beslutninger træffes ovenfra uden reelt kendskab til lokale forhold. 

Det er mit indtryk at det er vanskeligt for personalet i en "silo" på AU-IT at kommunikere med personer i én af 
de andre "siloer". Når der f.eks. ved installation af servere, skal kommunikeres på tværs af måske 4-5 af 
"siloerne" bliver det særdeles vanskeligt at håndtere. Jeg tager hatten af for disse medarbejderes 
tålmodighed!! 

Det er simpelthen ikke en god ide at centralisere alt. Især ikke it. Vi kan ikke længere få den hjælp vi har brug 
for og ansætter nu studentermedhjælper for at hjælpe os. Det er absurd. 

Det er skandaløst som IT systemet bliver håndteret. Det er ikke de rigtige fagfolk der styrer det. Der er ikke 
moderne projekthåndtering. Der er fx noget der hedder deadlines og der er noget der hedder 
projektplanlægning. Havde det været et privat firma ville IT administrationen være skiftet ud for længst. 

Det er svært at finde ud af, hvem man skal have fat i ved akutte problemer, og de studentermedhjælpere, 
som man skal kontakte/bliver sat i forbindelse med, har ofte ikke forståelse for problemet fx. kender de ikke 
de dataprogrammer og adgangskoder mv., der hører under ens fagområde eller også har de ikke tilladelse til 
at røre ved det, hvilket vores IT medarbejdere på instituttet tidligere ordnede i et snuptag. Nu skal man 
gennem flere led og processer. 

Det er svært at navigere på AU's hjemmesider og man får fornemmelsen af, at de løsninger der er valgt, altid 
træffes ud fra, hvad der er nemmest for systemet i stedet for at fokusere på, hvad der er nemmest for 
brugerne. Desuden er adgangen til selvbetjeningen ALT for besværlig. Man skal logge ind på mit.au.dk, hvis 
eneste funktion er at linke til selvbetjeningen, hvorefter man skal logge ind IGEN. Enten afskaf mit.au.dk og 
send brugeren direkte til selvbetjeningen eller sørg for, at når man klikker på linket til selvbetjeningen, så 
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forbliver man logget ind. 

Det er 'træls' at have en IT-support i huset som dog skal bestilles ved en adresse i [campus udenfor Aarhus 
nævnt ved navn]tror jeg det er ! 

Det er tungt, langsomt og lidet serviceminded. 

Det er uforståeligt at antallet af medarbejdere stiger totalt set, når opgaver centraliseres. At der insisteres på 
at vi skal udvikle vores egne systemer. Fokuser på kerneopgaverne og vurder hele tiden om en omkostning til 
en given opgave kan retfærdiggøres eller om pengene var bedre brugt på forskning og undervisning. Der er 
meget man kan gøre, men fokuser på det primære og skal ALT andet bort 

Det er utroligt at man ikke kan rette op på selv meget simple ting i udformningen af it fladen (Ph.d. planner, 
AUHRA er specielt hårdt ramt). 

Det er vanskeligt at få hjælp til dagligdags IT problemer, da hjælperne i servicedesken er meget lidt service 
mindede. Det er besværligt at skulle anskaffe nyt IT-udstyr mv. fordi man selv skal tage stillig til hvert lille 
kabel eller stik, som man kan få brug for, søge om penge til det og man ved ikke om der går 2 dage eller 
adskillige måneder før det kommer. Det ville være rart med en personlig kontakt i service desken, så der var 
nogle personer, som følte sig ansvarlige for at hjælpe. Nogle af de nye IT systemer fungerer meget dårligt især 
Ph.d. planner, men AURUS kræver også stor erfaring. 

Det er ærgerligt, at IT-supporten er blevet centraliseret og flyttet fysisk væk fra instituttet. Når 
studentermedhjælperne ikke længere er vores egne studerende, men studerende fra hvor som helst på 
universitetet, så er der ganske enkelt ikke samme ansvarsfølelse fra deres side. Mange af dem er gode og 
dygtige, men serviceniveauet var ubetinget højere før. Selve centraliseringsprocessen (for ikke at snakke om 
den uendelige strøm af lancering af nye systemer) har selvfølgelig været særligt slem og kostet utallige 
arbejdstimer for os. Men selv når det er regnet fra, er faldet i service mærkbart. 

Det går lidt op og ned. Nogle gange funktioner de godt. Men man skal være helt præcist. Når man fx. låner en 
af deres bærbare for en konference eller udlandsrejse, så finder man ud der ikke er Adobe/Acrobat reader, 
eller andre (gratis) basisprogrammer så man ikke kan læse sine dokumenter. Men det har været meget værre. 
Fx. når man ringede om tekniske problemer i undervisningslokale, og at man fik at vide at de ville komme om 
8 dage (dage...). For nyligt skulle jeg bruge videokonference, men det virkede ikke og hjælpen var 
utilstrækkelig. Lige nu er det OK. 

Det har de sidste 2 år været meget svært at få hjælp fra IT-support til at sørge for, at vores kopimaskiner og 
printere dur. Jeg har oplevet at måtte vente 3 uger på at hjælp fra IT-support til at få fyldt hæfteklammer på 
en kopimaskine. Holdningen fra IT-support er tilsyneladende, at hvis yder service efter mange dage kan det 
være, at VIP'erne selv har serviceret maskinerne. Men det er virkeligt dårlig anvendelse af VIP-tid. 

Det kan tage lang tid før man får hjælp. 

Det mest almindelige svar er, at det kan ikke lade sig gøre, og man ved ikke hvorfor. Vores daglige lokale 
funktion fungerer fint, men hver gang der er tale om centrale funktioner opleves problemer og man aner ikke 
hvem man skal tage fat i. 
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Det sejler. Jeg møder 404 fejl overalt på AU’s websider og jeg får de forkerte ting hjem, når jeg bestiller 
hardware. 

Det største problem er nok kommunikationen mellem AU ledelse og IT. AU Ledelsen negligerer ofte IT's 
indstillinger. Et eksempel er sagen om fælles mail. Forklar mig lige hvordan man kan skabe en fælles identitet 
når vi stadig har vores gamle mail adresser ?? Desværre er det jo et eksempel på at ledelsen slet ikke har øjne 
for alle de små deltaljer der skal skabe et GODT og FÆLLES arbejdsmiljø. Som det er lige pt. tror jeg AU er 
bedst tjent med at ledelsen ikke blander sig i IT spørgsmål - ledelsen er simpelthen ikke kompetent nok på 
dette område. Der kunne trækkes en parallel til fælles AD for AU - her har ledelsen heller ikke fulgt IT's 
indstilling. Og hvis jeg nu var ansat i IT havde jeg sikkert mange flere eksempler !!! 

Det trådløse netværk er mangelfuldt. 

Det var en fordel med studenterhjælp, der faktisk kender til de programmer vi bruger (SPSS, Nvivo etc.) - det 
er fjernet med centralisering af IT. 

Det var godt at "enheds-AU-e-mail-adressen" blev droppet. Men det er bekymrende, at noget der generer så 
mange mennesker så meget, skulle standses "nedefra". AU's hjemmeside fungerer ringe. Den er ikke logisk 
opbygget, og der er meget langt ned til de ting man reelt skal bruge. Svartiderne er lange og søgefunktionen 
er reelt uanvendelig. Skal man finde noget, kan man lige så godt tage google og søge ind på AU.dk den vej. 
NFIT fungerer godt. Kompetente medarbejdere der har forståelse for, at det vigtige er, at tingene fungerer. 

Det ville være langt mere hensigtsmæssigt, hvis det var tilknyttet Instituttet. Aftaler holdes ikke. 

Det ville være rart med flere it folk der rent faktisk kan hjælpe, og så væk med dem der ikke kan fordi de ikke 
har den rigtige uddannelse 

Det virker ikke som om der er styr på sammenlægningen af systemerne. 

Det virker meget dårligt - de ser sig ikke som en serviceorganisation og virker nogle gang irriteret over at blive 
forstyrret af spørgsmål 

Det virker som om de enkelte siloer i IT ikke har meget kommunikation på tværs. 

Det virker unødvendigt bøvlet, at der skal oprettes en sag på stort set hver eneste mail, der sendes i forhold til 
IT. 

Dyrt og ikke specielt effektivt. Begrænset lydhørhed nedad 

dyrt og ikke specielt velfungerende 

Dysfunktionel og ineffektiv drift. Bør underlægges dekanat og fakultetsledelse. 

Dårlig planlægning=ingen planlægning af integrationen mellem fusionerede  enheder. Føler at der er dårlig 
kommunikation mellem front office og back-office IT dårlige til at dokumentere produkter mm, muligheder, 
hvem man skal kontakte svært at finde relevante hjemmesider, front office skal følge sagerne op og ikke bare 
sende en sag videre 
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Dårlig service på campus FA. IT systemer der ikke virker. Administrationen skal have VIP chef, eks dekan eller 
prodekan, dobbelt-ophæng tilbage. 

Dårlig service. 

Dårlig søgefunktion på hjemmesiden. Bliver tit ledt til links der ikke virker længere. Bruger oftest google til at 
søge information om AU. 

Dårligt fungerende system med mail og maillister. Og umuligt at danne sig overblik over det endeløse antal af 
logins man skal benytte. 

Efter sammenlægningen af de forskellige IT afdelinger er der en del ting der ikke synes at virke optimalt. 
Sammenlægningen trænger til en evaluering og opfølgende ændringer. 

Ekstrem nedgang i kvalitet af it-systemer de sidste år. Ekstrem ringe support til de systemer vi bruger 
herunder meget korte åbningstider i "help desk" 

én fastansat medarbejde bør være tilknyttet (og sidde på) hvert institut 

Endnu en lidelseshistorie fra [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] hvor centralisering har betydet at en 
række funktioner der tidligere fungerede relativt godt i dag er blevet besværliggjort og forringet 

Fjernt og præget af diverse web-logins og 'administrative' ansøgninger. I flere år har det været umuligt at få IT 
til at servicere maskinerne i undervisningslokalerne korrekt. Det er 'ufedt' at skulle holde en forelæsning, for 
så at opdage, at computeren/programmer i lokalet ikke kan anvendes fordi licenserne er udløbet. 

Flere af de adm. it-systemer er for vanskelige og tidkrævende at anvende (kerneeksempel Aurus); den alm. 
medarbejders viden om simple it-funktioner og mulighederne for at udnytte dem i det daglige arbejde er for 
dårlig og bliver ikke systematisk vedligeholdt og videreudviklet gennem efter- og videreuddannelse 

Flere af de IT systemer vi anvender er for vanskelige og omstændelige at bruge med for mange overflødige 
trin og for lidt fleksibilitet og uklar logik eller helt enkelt manglende data i systemet. Kort sagt ikke 
brugervenlige og tidsrøvende, demotiverende. 

Flere medarbejdere er studerende, som besidder et for dårligt it kendskab. Det skaber frustration og spilder 
tid, når personer forsøger at finde løsninger på noget, som de ikke ved noget om og ikke kan nå frem til en 
løsning på. 

For få medarbejdere og for lidt smidighed. For meget centralisering 

For mange formularer, procedurer og omveje som direkte står i vejen for de mest simple ting: at bestille en 
computer, at få en telefon der virker, at få support når noget går i stykker. 

For Aarhus C centreret. Laveste fællesnævner. Godt med decentralt placerede medarbejdere der kan være 
med til at holde standarten. Det er blevet for stort. 

Forbedre front office service ved at have fælles Support centre på tværs af centre med fokus på de forskellige 
support behov fra studerende, undervisere, forsker og administrativt personale. Styrk kompetence i front 
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office, alternativt giv bedre mulighed for tilgang til kompetence i back-office. 

Front office medarbejderne bør være tilknyttet fakultetet; og ikke underlagt en IT vicedirektør. 

Front-office yder fin service - men den ydes for lidt. Der kan gå dage, før man hører fra en supporter via et 
upersonligt e-mailsystem, det er simpelthen ikke godt nok. 

Fungerer langt dårligere end før - det bør være mere institutnært 

Før i tiden havde [institut nævnt ved navn]3 personer ansat til at hjælpe med IT. Det var personer vi kendte og 
havde glæde af, fordi de kendte vore behov. Nu er der kun en tilbage på instituttet; de øvrige er erstattet af 
en relativt fjern og ufremkommelig 'Helpdesk'. Ændringerne har forhåbentligt betydet en besparelse, men i 
hvert fald også en forringelse af den service det videnskabelige personale kan benytte sig af. 

Før i tiden have vi et forholdsvist nært forhold til IT da den lå på [hovedområde nævnt ved navn]; vi var en 
flok undervisere der på tværs af [hovedområde nævnt ved navn] mødtes og snakkede sammen med IT-
folkene om implementering af IT i undervisningen, afstemte behov osv. Der var en lydhørhed overfor os 
undervisere, nu ved vi knapt hvor de ligger henne. 

Generelt er lokale engagerede og stærkt fagligt forankrede personer, der fik en stor faglig stolthed ved at se 
deres ekspertise blive brugt af forskere og undervisere flyttet op i store centrale enheder hvis formål synes at 
have skiftet til at skabe mest muligt arbejde for dem selv og levere mindst mulig service. Simple opgaver er 
blevet viklet ind i enorme mængde red-tape, og forespørgsler via front-office bliver enten direkte ikke 
besvaret eller går endeligt langsomt. Trist - for alle parter. 

Generelt fungerer kommunikation med AU-it-[hovedområde nævnt ved navn] godt, men i enkelte tilfælde 
ikke. Det bør understreges overfor alle der arbejder der med telefonisk hjælp etc., at deres vigtigste funktion 
er at understøtte undervisning og forskning. Jeg har oplevet at få nej til hjælp med projektor i en lokale til 
undervisning hele dagen den efterfølgende dage, under påskud af at mange nye studerende ringede ind. 

Generelt skal AU IT oppe sig. Kvaliteten fra supporten er svingende. I andre tilfælde mangelfuld. 

Hastigheden på AU's web - både frontend og backend - lader fortsat meget tilbage at ønske. Giver store 
frustrationer. 

Helpdesk er ikke specielt hjælpsom. Der er lange svartider og svarene er af lav kvalitet. 

Helpdesk og indkøb fungerer dårligt med manglende kompetence og lange ventetider (eller total mangel på 
respons). Servere, backup og andre back-office ting fungerer langt bedre (heldigvis). 

Her er der også afstandsproblemer. Det er simpelthen for svært at få hjælp, når der er noget, der ikke virker. 
Det er svært at overbevise IT om, at man har brug for hjælp. Og så tager det langt tid, før de rent faktisk har 
tid til at hjælpe 

Hjemmesiden er tung og besværlig at finde rundt i sammenlignet med hvad kendes fra andre universiteter. 
Søgefunktionen er dårlig. Det er en større gættekonkurrence at finde ud af hvad søgeordsstrategi man skal 
anvende, det er i al fald ikke intuitivt. Der er masser af fejl og når de på opfordring rettes produceres der nye. 
Dele er på English: halvt engelsk halvt dansk eller engelsk på steder hvor det skulle være dansk og omvendt. 
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Se fx på AU logo siden. Pure er uhensigtsmæssigt opbygget. Det bør stå på en fast plads højt på siden, fx lige 
efter navn hvilken akademisk titel folk har. Ved søgning efter fx bedømmere er det vigtigt at vide hvilken grad 
personen har. Peer reviewed artikler og mindre uredigerede / ikke vurderede indlæg står ligeværdigt. 
Verdenskortet over hvor man har været er helt utroværdigt. Jeg står registreret til at have været flere steder i 
Østen hvor jeg aldrig har været og ingen forskningsrelationer har. Ideen er rigtig god men udførelsen dårlig. 
Systemet til at vurdere ansøgninger om fondsmidler og stipendieansøgninger i er helt utilpasset den type 
ansøgninger vi arbejder med. Og tungt at arbejde i. 

Hjælp man få bliver mindre og mindre, forbedring af dårlige systemer er alt for langsomt og brugerinddragelse 
for lidt 

Hjælpen til IT problemer føles ofte meget langt væk. Der kan gå uger før et anmeldt akut problem tages op. 
Men når hjælpen kommer, er den kompetent. 

Hver gang, der indføres et nyt IT-system på AU, medfører det forsinkelser og bøvl, fordi sansynligvis 
systemerne ikke er gode nok, der har været for mange nørder med i beskrivelsen, igen mangler 
brugerinddragelse. Indkøb af mere færdige systemer kan gøre det billigere og færdige til tiden. 

Hvis jeg beder IT om A, får jeg B hvis jeg er heldig, men mere ofte kan jeg forvente at modtage C, Z, eller 0. 

Hvor er de? 

Hvor skal man begynde? Det eneste IT-system, der virker, er AULA, og det afskaffer man nu.... 

Hvor skal man begynde??? 

Hvorfor har jeg 4-6 passwords for a logge ind på AU-systemer? Jeg føler mig i høj grad som "kunde" i IT 
butikken, hvis jeg har problemer - ikke som kollega i samme organisation. Ofte lange ventetider og svært at få 
det rette svar eller løsning i første forsøg. Dette er super utilfredsstillende når jeg er afhængig af computer i 
alle mine arbejdsopgaver. 

IT er jo er meget bredt begreb, og jeg vil afgrænse det til at omhandle systemunderstøttelsen (BI Excel 
Superbrugere, ØSLDV, Navision, AURAP, AUHRA mv.).    Med ovennævnte systemer er det ligesom med 
motoren på en bil - hvis den ikke er dimensioneret eller indstillet korrekt, så kan den nok køre, men den kører 
rigtig dårligt.    I dagligdagen er vi fuldstændig afhængige af, at vore IT-systemer fungerer 100% optimalt (her 
drejer det sig ikke bare om performance (hastighed)men især også arkitekturen - altså hvilke informationer er 
tilgængelige og hvordan er de sammensat), ellers spilder vi vores dyrebare tid.     Og jeg må sige, at jeg (og 
mange andre)spilder tiden med systemer, der er helt utrolig langsomme, systemer der går ned, systemer der 
ikke kan lavere den nødvendige information på et tilstrækkeligt detaljeringsniveau. Og jeg (og mange andre)er 
derfor nødt til at lave vore egne høkerløsninger - kort sagt er det en konsekvens af, at der ikke længere kan 
rapporteres fra Navision!     Efter min vurdering burde der sættes massivt ind her, så vi får velfungerende og 
standardiserede løsninger. 

IT fordi det præger vores hverdag meget, når der er nogle af vores systemer, der er nede. Og fordi 
implementering af nogle flere systemer (f.eks. tids-/fraværsregistrering hos den enkelte medarbejder) vil 
kunne lette vores hverdag betragteligt. På flere områder synes jeg, at IT er flere år bagud på AU, men det har 
måske lige så meget baggrund i, at der har været tradition for, at der er flere systemer til den samme opgave 
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(f.eks. lokalebooking) 

IT og især hjemmesiden er blevet alt for uoverskuelig. Decentralisering af vip-støtten 

IT servicen på mit institut er faldet betragteligt efter fusionen - kontor ikke bemandet i åbningstid - ofte udfald 
af netværk etc. Har ikke indtryk af, at det er et generelt AU-IT problem, måske blot en konsekvens af 
midlertidig usikkerhed omkring kommende arbejdsforhold i en ny organisation eller ifm. overgang til fælles 
systemer - men det bør holdes på et absolut minimum. 

Jeg prøver så vidt muligt at undgå kontakt til IT, da responstiden og kvaliteten af løsningerne har 
været for ringe. Foretrækker Do it Yourself 

Jeg savner et "online" system hvor jeg kan oprette og følge status på mine IT-opgaver. Der er en del opgaver 
som jeg synes burde varetages af IT, men som jeg ikke kan få hjælp til. Eksempelvis: data-plads til 
forskningsprojekter med eksterne deltagere, hvor både interne og eksterne projektdeltagere kan tilgå data. 

Nogle af de udrulningsklare systemer blev bremset af den nye AU ledelse. Det har været en af de få positive 
momenter. Kommunikationen med AU IT er under al kritik. Selv et banalt problem om kommunikation med 
ens studerende kunne ikke løses på tværs af organisatoriske enheder. PURE folket er gået i total flyverskjul 
hvilket man med det skandaløse system måske godt kan forstå 

Samlingen af IT-support har ført til dårligere service. Decentralisér! 

Serviceniveauet er lavere, efter at IT support er flyttet væk fra instituttet. Der er mindre forståelse for helt 
almindelige dagligdags problemer 

Støtten fungerer tungt og lidet serviceorienteret. 

Velfungerende IT support er en fundamental nødvendighed i en forskningsorganisation. Vi har IT 
medarbejdere, der gør deres bedste, men som reelt ikke er rustede til opgaven. Vi mangler en moderne, 
veluddannet stab, der er til rådighed der hvor medarbejderne er. 

 

Teknisk-administrativt personale 

Selve organiseringen af Supporten [lokation på hovedområde nævnt ved navn] er ikke optimal, idet antallet 
af studentermedhjælpere opleves som problematisk. Det er kun ganske få studentermedhjælpere, som 
føler et ejerskab for en opgave. En opgave går ofte mellem flere hold hænder, før den til sidst løses, og så 
sker det ikke så sjældent af en fastansat, som så måske i tillæg til tidligere forløb skal problematisere sagen 
yderligere, inden bolden kommer helt i mål. Dvs. der bruges lønkroner uden løste problemer til følge inden 
for en rimelig tid og institutmedarbejderen bruger unødig megen tid på at få løst problemer. Ved 
henvendelse i selve Servicedesken må studentermedhjælpen ofte spørge en fast medarbejder om råd. 
Dette kan ske mange gange under løsningen af et problem. Vi forstår ikke, at den hemmelige faste 
medarbejder ikke træder til og får løst problemet i første forsøg i stedet for at spilde 
institutmedarbejderens (og studentermedhjælpens) tid. Jeg mener også, at den faste it-medarbejders tid 
kunne bruges mere fornuftigt end at blive forstyrret 10 gange under samme forsøg på problemløsning. 
Umiddelbart virker det, som om den faste medarbejder nyder, at "han alene vide", men sådan forholder 
det sig naturligvis ikke..... Det er et problem, at institutmedarbejdere skal gå til servicedesken i stedet for at 
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få on-the-spot-service. Dette ER blevet bedre, men der er bestemt stadig plads til forbedringer. Der træffes 
aftaler med lederen, som efterfølgende ikke afspejler sig i afdelingens handlinger og beslutninger. Kræver 
en del opfølgning fra instituttets side. Det er åbenbart, at en del af de råd, som gives i fm. pc-problemer, 
afspejler, at det ikke er it-afdelingen, som har budgetansvar for it-køb. Det opleves, at der gives råd om 
udskiftning af en pc, hvis it-medarbejderen ser, at en pc er over 3 år gammel, fordi "så har man lov til at få 
en ny". Nødløsningen om reformattering vælges også for ofte - til stort besvær for institutmedarbejderen 
efterfølgende, men det sparer tid, idet en mere tidskrævende problemsøgning undgås. Generelt er det 
problematisk, at it-afdelingen forhandler og træffer beslutninger, som har store implikationer på 
instituttets økonomi. Ud over eksemplet ovenfor kan nævnes, at it-afdelingen forhandler licenser, som 
instituttet skal betale. Der er et ringe incitament til at opnå bedst mulige aftale, fordi det ikke er it-
afdelingen, som skal betale. Det har været muligt at opnå væsentligt bedre priser, hvis et institut selv 
kontakter leverandøren efterfølgende, fordi man vurderede, at prisen var for høj. Ovenstående afspejler, at 
man kan vurdere at se på selve organiseringen og ikke mindst på den kultur, der hersker i afdelingen, både i 
fm. opgaveløsningen, samarbejdet med instituttet og det rent økonomiske. Jeg vil umiddelbart tro, at en 
stor del af problemerne ville løse sig ved, at it-supportere tilknyttes bestemte institutter og at disse 
supportere skulle have deres daglige gang på instituttet. De ville være tæt på kunderne, opnå en forståelse 
for de problematikker, som er presserende for netop det pågældende institut og ikke mindst, ville de 
forhåbentlig føle en arbejdsglæde ved at føle sig som en del af et fagligt miljø, som sætter pris på, at 
problemerne løses ved et godt samarbejde. Sparringen med andre it-medarbejdere kunne evt. ske ved at 
være en eller en halv dag om ugen i selve it-afdelingen. Ovenstående er noget karikeret, for der er bestemt 
også dygtige og dedikerede medarbejdere i it-afdelingen, men oplevelsen er generelt som skildret. 

Alt for tung en arbejdsgang: man får et nummer i køen, ingen tilbagemeldinger, ingen personlig service, alt 
for mange personer involveret i den samme sag. Det er ikke godt. Hver gang er det forskellige personer, der 
servicerer, og de kender ikke vores behov, og så starter vi fra bunden hver gang med forklaringer. 

1) Der er uprofessionelt og lav standard at have studentermedhjælpere som IT-support. 2) Der er næsten 
ingen IT-sikkerhed - fx kan alle installere alt og skal også selv opdatere. 3)Rigtig mange bruger dropbox, 
f.eks. 

Alle tidligere aftaler med [fusioneret enhed nævnt ved navn]’s IT afdeling i relation til vores akkreditering 
har været ekstremt svære at bibeholde. Det betyder at der er sket IT fejl som vi ikke tidligere har set og 
disse fejl er ikke blevet håndteret efter de nedskrevne retningslinjer. Resultatet er at der har været brugt 
langt mere tid på instituttet på fejlsøgning og dokumentation af fejlenes betydning end det tidligere har 
været tilfældet. De seneste nedlæggelse af stillinger i [lokation udenfor Campus Aarhus nævnt ved navn] 
inden for IT uden en orientering om hvem der overtager opgaverne giver også problemer. Har selv været 
nødt til at indkalde til møder for at få klaring på dette (mødet er planlagt men endnu ikke afholdt. Det føles 
som om der ikke er tilstrækkelig viden om hvad vi laver i [lokation udenfor Campus Aarhus nævnt ved navn] 
og hvilke aftaler der tidligere har ligget mellem IT og det akkrediterede område. 

Alt for mange systemer sættes i gang uden at være efterprøvet i små lokale enheder først. Langsomt 
system, sidder ofte og venter på nyt billede, for at komme videre. Lad være med at flytte IT folk til Aarhus, 
vi har brug for dem i vores lokale enheder. 

Alt for mange systemer, der 'ikke taler sammen'. Også problemer med en del af de administrative systemer 
for MAC-brugere. 

Alt og alle er i berøring med IT relaterede produkter i løbet af arbejdsdagen, det være sig personlig support 
eller "bare" det at kunne tilgå nettet hvor man nu måtte befinde sig på AU. Derfor synes jeg, at den 
generelle IT infrastruktur skulle forbedres, og jeg synes gerne, at der må følge ekstra midler med, jo 
hurtigere jo bedre. I mine øjne er det den største forsømmelse, at AU ledelse ikke i højere grad har 
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prioriteret at få etableret fælles platforme, hvorpå et fællesskab har kunnet udvikle sig... Det er trods alt 
lettere, når alle "taler samme sprog" 

At man på et af landets ypperste uddannelsesinstitutioner skal leve med gamle og utidssvarende pc'ere er 
lidt ringe. 

AU har et vanskeligt udgangspunkt i nuværende IT-landskab med alt for mange ukoordinerede og 
usammenhængende IT-systemer, som skal drives, driftes og videreudvikles. Fremadrettet er det kritisk for 
at opnå et effektivt og professionelt AU, at vi får styr på et fælles IT landskab og 'roadmap' dertil. Store og 
komplekse beslutninger må tages, hvis vi skal lykkes med ordentlig og effektiv IT understøttelse af vores 
arbejde. Og så er der brug for en langt mere professionel ledelse af AU IT for at give medarbejderne de 
rette betingelser for at lykkes med den store og svære opgave. 

AU IT har siden dets stiftelse haft mindre og mindre fokus på at løse brugernes problemer, og større og 
større fokus på intern proces og porteføljestyring - med manglende kontakt med omverdenen og 
leverancer til universitetet som helhed til følge. 

AU mangler en klar prioritering af sine IT udviklingsprojekter. Dermed kunne vi komme bedre i mål med 
udvalgte projekter og få udfaset ressourcekrævende, gamle systemer. Det kræver en styrket resultatkultur i 
AU IT, en mere analytisk tilgang og større strategisk ledelse af området. Det forsætter dog også fodslag i 
universitetsledelsen om fælles prioriteringer og fastholdelse heraf i udmøntningen på det enkelte 
hovedområde. 

Bedre kompetencer indenfor eget spor og bedre ledelse 

Bedre styring af hele it siden(for dårlig ledelse) 

Beslutningen om, at IT skal overtage alt AV udstyr og Videokonferencer er igen en af de beslutninger, der 
slet ingen mening er i. Det har medført en væsentlig forringelse af services til forskere og foredragsholdere, 
der ofte kommer til udstyr der ikke fungerer og skal vente op til 45 minutter før IT møder op. Vi Driftsfolk 
tjekkede udstyret inden møde start og var til stede ved større møder og konferencer, netop for at bevise, at 
vi sagtens kan hamle op med div. kursuscentre med hensyn til driftssikkerhed og kvalitet. Det er en 
beslutning der bør ændres hurtigst muligt, så den gode service kan vende tilbage. 

Da IT er vores arbejdsværktøj, kan det ikke være i orden at der går dage inde man får hjælp, når systemerne 
ikke virker 

De er blevet beskåret for hårdt! Virker IT ikke, går det hele i stå. 

De et jo et rigtigt stort spørgsmål. Og der er mange måder at gribe det an på. Jeg arbejder med it-
infrastruktur (servere, serverrum, storage mm.) og kan derfor med en vis indsigt sige, at det ikke står godt 
til på det område. På den ene side, er stort alle AU's overordnede projekter afhængig af it-understøttelse. 
På den anden side har man fra universitetsledelsen og it-vicedirektørområdet forsømt, at udbygge 'it-
kapaciteten' i tilstrækkelig grad. I 4-5 år har vi vidst, at vi mangler serverrumskapacitet til de fælles it-
systemer. Desuden er stort set alle serverrum i utidssvarende tilstand. Man er ikke opmærksom på at 
arbejde tilstrækkelig med infrastruktur, dvs. de helt grundlæggende ting. Det virker på mig som om den 
eneste parameter man kan se er det økonomiske. Sammen med de utilstrækkelige 'leveringer' fra Plan 
resulterer det i, at vi ikke er i stand til i tilstrækkelig grad at understøtte AU's forskellige 
forandringsprocesser, fordi den grundlæggende struktur ikke er i orden. Vi bruger for meget energi på at 
spare penge på de 'kedelige' ting og glemmer, at succesen på it-området afhænger meget af investeringer. 
Der er for mange hjemmelavede løsninger og for mange bøjede søm. 
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Der bruges rigtig meget tid på at planlægge møder mellem AU-ansatte og regionsansatte, da 
kalendersystemerne ikke spiller sammen. 

Der burde satses mere på, at afsætte lidt penge på uddannelse af medarbejdere. Ikke kurser, men bare 
betaling af materialer + eksamensgebyrer, samt give lidt tid til at få læst op på relevante ting i forhold til sit 
job - på job! Ydermere bør man nok kigge lidt på løn hos AUIT sammenlignet med løn i det private. Det 
halter gevaldigt efter! 

Der bør tilføres yderligere ressourcer til højtprioriterede projekter. 

Der er blevet konsolideret på en masse it-systemer. Det er fint, desværre ser det ud til at det er laveste 
fællesnævner der har været udgangspunkt for valg af systemer. Desuden har man samtidig centraliseret 
support/drift af systemerne - det har desværre betydet at det er blevet meget vanskeligt at få kontakt til 
personer med kompetencer til at få ændret ting - især når man ikke er placeret i 8000 C 

Der er brug for at IT frem står som en enhed, så der ikke er forskel på [hvilket hovedområde] henvendelsen 
kommer fra. Der er behov for at reducere i gl. systemer. 

Der er brug for flere lokale IT folk, som kan afhjælpe problemer med det samme. Det er fint med en fast 
struktur for mellemstore, og større problemer med IT ‘en, men mange daglige problemer kan løses på få 
minutter, hvis blot den rette ekspertise er til stede. Alternativt kan man lave en ordning med superbrugere 
bl.a. de ansatte, som får nogle basale værktøjer, samt en mere direkte kanal til supporten. IT som et 
generelt redskab på AU, bruges heller ikke optimalt. Jeg ser flere excel ark som "bare" bruges som et stykke 
papir, og på næsten alle borde er bunker at papir. Kom nu ind i det 21. århundrede. 

Der er for lidt forståelse for dagligdags, praktiske problemer eller opgaver. Det er som om, man synes det er 
mere spændende at rode med ligegyldige ting som fælles e-mail-identitet osv. 

Der er for mange fejl og udfald i vores IT - F.eks. pludselig kommer printet ikke til printeren - jeg går mange 
gange forgæves til printerrummet dagligt. Hvis jeg har et problem jeg selv eller en kollega ikke kan løse - er 
det håbløst at skrive til helpdesk, de kan ikke nå det - altså forsøger man at leve med problemet, vi hutler 
os igennem .... tidligere havde vi en IT-afdeling, der altid var hjælpsom og kom hurtigt. 

Der er ingen sammenhængskraft i organiseringen af IT. Silodannelser og "kunstige" teams forhindrer mere 
effektive og produktive arbejdsgange / processer. 

Der er meget stor procentlig nedetid og andre fejl i systemerne. 

Der er rigtig dårlig kommunikation, før omfattende ændringer eller opdateringer. Ting sker bare "over 
night" og så kan man samle op bagefter. Fra at have en velfungerende IT af- deling er vi gået til at have en 
middelmådig viden på områder, som tidligere har været højt fagligt funderet. Der er laaaangt til AU, når 
problemerne eksisterer i Roskilde. Frygten er, at man i AUs ledelse tror, at man kan flytte al personale til 
Århus, og samtidig have et velfungerende AU i yderkanterne. Men det hænger ikke sammen. Den daglige 
interaktion blandt medarbejderne er vigtig for at skabe sammenhængskraft. Hvis man sidder i Århus kan 
det være svært at have forståelse for lokale problemer. Sådan opleves hverdagen her. 

Der har været mange it-problemer, som koster rigtig meget spildtid hos alle ansatte i adm. Planlagt nedetid 
og fejl bør meldes ud til organisationen osv. 

Der mangler nærhed og personlig betjening 

Der sidder for mange i front office der ikke ved nok om IT til rent faktisk at supportere hvis man har lidt 
mere tekniske spørgsmål og så er melding "bare send en mail". Det er ikke tilfredsstillende og man burde 
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sørge for at folk der har et mere specifikt behov havde mere direkte adgang til "eksperterne" 

Der skal ansættes flere personer på IT helpdesk det er meget svært for de resterende at nå at servicere os 
alle 

Der skal fokuseres mere på kundeservice i stedet for fine, forgyldte projekter som skal se godt ud udadtil. 
Det er jo vores services der skaber de bedste rammer for det daglige undervisningsmiljø. 

Det er af afgørende betydning, at IT-systemerne fungerer og taler fornuftigt sammen med hinanden. Det er 
ligeledes afgørende, at alle får mulighed for at blive oplært i hensigtsmæssig brug af systemerne. Bl.a. 
overgangen til Exchange og Outlook har skabt langt flere problemer, end vi havde forudset, og det er et 
kæmpe problem, at også tildelingen af nye mailadresser blev udskudt. De, som er kommet på Outlook med 
en @hum-adresse får kun delvist videresendt mails, og deres kalendere fungerer meget svingende. Det er 
for mig uforståeligt, at indførelsen af et ordentligt intranet ikke er prioriteret. Der er meget arbejde og 
mange udgifter på området, som er overladt til institutterne selv. Processen i forbindelse med indførelse af 
Blackboard forekommer eksemplarisk god. 

Det er bare så vigtigt, at tingene virker IT-mæssigt. Det binder det hele sammen. Et eftersyn - begrundet i 
tilbagemeldinger fra brugerne, kan hjælpe dem til at have det rette fokus. 

Det er bare træls efter 6-7 år under samme organisatoriske enhed, at der stadig er mange services under IT, 
som er ubegribelige. Det glæder i øvrigt også under Økonomi, rapportdelen er mangelfuld, endnu engang 
er fokus på at få registreringen på plads. Der mangler kompetencer med fokus på forretningen og ikke kun 
den tekniske side. 

Det er dyrt at være fattig! Mange af de fine og velbegrundede intentioner er ikke blevet indfriet, fordi der 
har været afsat for få ressourcer. Derfor bruges der alt for meget tid på lappeløsninger fordi man ikke når 
HELT i mål. Ligeledes er helpdesk-modellen ikke vellykket. Tabet af institutnærheden har bevirket at jeg har 
hørt mange, der har givet udtryk for at de nu må klare sig selv. Helpdesk er principielt set en god idé - dog 
skal den dække ALLE funktioner på AU og ikke blot IT-spørgsmål. Og samtidig skal brugerne kunne gå 
direkte til en relevant helpdesk-funktion UDEN at skulle bruge ET tlf. nummer eller EN mail-adresse. 
Diversitet er løsningen - og rimelige ressourcer. Samtidig har IT-området været plaget af at topledelsen har 
blandet sig for detaljeret i løsningerne. 

Det er ikke let at få effektiv støtte til IT. IT medarbejderne halser efter bedste evne rundt for at 
imødekomme ønsker, men det forekommer at der er for få ressourcer 

Det er ikke nok med et eftersyn. 

Det er stadig svært at se at styringen af IT-projekter fungerer. 

Det er svært at få ressourcer til mindre forandringer mm de direkte ligger i TOP12. Det går funktionen af 
universitetet sårbart.. omverdenen ændrer sig jo hele tiden. Der er en forbavsende hale af meget gamle 
systemer stadig i drift 

Det fungerer ikke særligt godt, men det kommer det aldrig til, så længe der anskaffes dyre og ubrugelig 
systemer fordi ledelsen ønsker at promovere sig selv på IT området. Brug pengene på kompetente 
medarbejdere i stedet for at fyre dem af på ubrugelige systemer som Blackboard. 

Det går for langsomt med at få nyudviklede systemer færdige  

Det har været meget svært (indtil for et lille års tid siden) at få hurtig hjælp til IT. Dette har dog været 
mærkbart bedre det sidste lille års tid. Nu er der afskediget et stort antal IT-ansatte. Hvordan ser 
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situationen så ud efter sommerferien? 

Det kan nogen gange være svært at få den rette hjælp. Fx havde vi problemer med en printer til eksamen 
kl. 8 og vi kunne først kontakte IT fra kl. 9. Ville være rart med et telefonnummer i stedet for kun en mail, så 
det er lidt nemmere at få hjælp/svar nu og her. Der er blevet lavet lidt om i strukturen, og det kunne være 
rart med en præcis information om hvem man kontakter i forskellige tilfælde, det er lidt svævende pt, med 
kun en mail at skrive til 

Det kan tage et godt stykke tid før man kan få hjælp 

Det lokale IT kører vist helt ok, men jeg synes det er uklart hvem der gør hvad. Om det blot er en 
kommunikationsopgave at forklare det bedre, er jeg usikker på. 

Det tager for lang tid at der sker noget når man stiller et spørgsmål hvis de i det hele taget svarer. IT er "for 
langt væk" fra afdelingerne. 

Det er blevet bedre! Men der er stadigvæk mange systemer, man skal kunne finde rundt i. Det forekommer 
som om der er mange og meget komplekse udviklingsprojekter, og det er svært at se fremdriften. 

Driften af de IT-systemer jeg er i berøring med mener jeg er for uprofessionel. Der er behov for mindre 
politik, mere faglighed. Informationsniveauet omkring hvilke opgaver udføres er for lavt, og hvem og 
hvordan de prioriteres er for tilfældigt. Der er et meget stort antal systemer der holdes i live, uden at jeg 
tror det er i AUs eller IT’s interesse. Jeg tror grunden er at der ikke er nogen der kan tage strategiske 
beslutninger, dermed bliver alles individuelle driftsbehov styrende. 

Man har bestræbt sig på at ødelægge en hver form for intern kommunikation - nu SKAL den være formel og 
det har ødelagt effektiviteten. Det bedste der kan siges om det er at man i det mindste har fået 
dokumenteret noget af arbejdsgangen internt, men løsninger på problemer tager MEGET længere tid nu. 

En generel opfattelse af IT er at har man et problem, varer det flere uger, før problemet løses, specielt ved 
lidt mere komplekse problemer, såsom udskiftning af pc, fordi den er for langsom (kommunikationen er 
ikke optimal). Når der kommer nye printere, kunne man måske indkalde det berørte personale til 
instruktion i, hvad den kan og hvordan man bruger den bedst muligt (eks. opsætning af udskrivning til 
boks). 

Er stærk begrænset af det kunstige leverandør/kunde forhold der er overfor resten af organisationen. 
Topledelsen er svag. Kommer med mange politiske korrekte udmeldinger, men formår ikke at holde 
fremdrift. På projekter der er super vigtige for den nødvendige sammenbinding af de administrative 
systemer på IT 

Et hjertesuk! Tænk hvis man i tide havde udliciteret den daglige systemdrift til et firma udefra, så man 
kunne koncentrere sig om at udvikle + forbedre eksisterende forhold samt servicere medarbejderne. De 
stakler, der sidder på IT, har vist travlt nok i forvejen, og efter nedskæringerne skal de godt nok løbe stærkt. 

Evnen til at balancere mellem indfrielse af brugerkrav og rådgive om så simpel et systemlandskab som 
muligt. 

Flere arbejder med gamle og sløve maskiner. tidsspil 

Flere medarbejdere 

Fokus på 'sikker drift' af gamle systemer - og på at fremme udfasning af disse. Inddragelse af IT-support i 
beslutninger om udformning af nye systemer (vi kan have bedre fornemmelse af brugernes behov/ønsker). 
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Overvejelser omkring omfordeling af personaleressourcer i AU IT ([hovedområde nævnt ved navn]-support 
er SÆRDELES hårdt ramt af besparelser). Mere strømlinede løsninger - også for Mac og Linux - så de typiske 
brugere bliver nemmere at håndtere; selvfølgelig under hensyn til brugernes reelle behov 

For mange, alt for store projekter. Det virke heller ikke til at det er de mest skarpe IT-folk AU rekrutterer? 
Måske er AU ikke tilstrækkelig konkurrencedygtig til at kunne tiltrække gode IT-folk. Det kan mærkes. 

Fordi jeg fornemmer at der mangler en IT strategi som ledelsen støtter op om. Fx. arbejdet med e-mails 
som blev stoppet! Jeg fornemmer også at der mangler kompetencer I afdelingen. Mener også at IT agerer I 
en uacceptable og kaotisk verden. Der skal bare styr på det! Der er mange penge at hente ved at SKÆRE 
IGENNEM. Og tage beslutninger på AU niveau, og ikke at hvert HO skal have egne programmer med mere. 
Alignment Alignment Alignment! 

Forekommer som en meget stor og rodet organisation, hvor det igen virker som om, der er en manglende 
forståelse af supportbegrebet. Der virker også som om der er et ledelsesproblem på området. Mange IT-
styrede processer er dårligt styrede og implementeres enten for sent eller aldrig - eks. telefoni eller e-mail 
adresser. Der er også dårlig kommunikation omkring beslutninger og formål med de forskellige tiltag, samt i 
den mere generelle kommunikation med brugere i hverdagen. Således oplever vi (på instituttet) ofte at 
skulle gå til den øverste leder, for at få svar på spørgsmål eller beslutninger trumfet igennem. 

Forslag: Kontaktpersoner, der kan lede en til de rigtige IT-kolleger, det kan være vanskeligt at gennemskue 
hvem der sidder med applikationer, udvikling ... At IT-folk i højere grad kommunikerer mere brugervenligt, 
meget kan siges mere klart ved mindre brug af specifikke fagtermer. At der ikke ved mindre opgaver skal 
oprettes en sag, disse opgaver kan løses hurtigere og bedre gennem direkte dialog. 

Fællesskabsfølelsen som altid har været meget høj på AU er ved at smuldre bort. Jeg føler ikke at ledelsen 
er lydhør overfor sine ansatte - forstået på den måde at mange tiltag med store strukturændringer til følge, 
ikke bliver forberedt med dé ansatte som har en finger på pulsen inden for det område. Det kan betyde 
fejlinvesteringer og ekstra belastning af personale. Der er ligeledes for stor afstand mellem Drift (2. level 
support) og Support (1. level support). Jeg føler ikke mere at ”Vi” løser problemerne sammen ? det er mere 
et spørgsmål om ansvarsfralæggelse fordi vi alle er presset nok i forvejen. Sidst men ikke mindst føler jeg at 
der er personer som sidder alene tilbage med store ansvarsområder uden at kunne sparre med nogen, og 
det kan i værste tilfælde resultere i lange nedbrud hvis den bestemte person ikke er til stede. Det gør os 
meget sårbare. 

Generelt bedre overblik over vores it systemer og hvem der skal have adgang til hvad. 

Generelt er der mange basale områder vedr. IT der ikke fungerer. Det er som om man ikke vil erkende at 
forudsætningen er et ordentlig fundamentet før man bygger ovenpå. Af problem områder kan nævnes 
manglende backup af produktions IT-systemer, ingen restore, katastrofe eller beredskabstest, de forskellige 
institutter lever stadig i hver deres AD, afdelinger/teams arbejder i hver sin retning, manglende ensartethed 
og aftalte arbejdsgange, manglende styring og overblik, stort set ingen fokus på arkitektur og 
automatisering, gamle IT systemer og systemer der ikke er gearet til AU's størrelse er meget ressource 
krævende at holde kørende. Overblik over ressourcer og hvor lang tid ting tager er en by i Rusland. 
Derudover oplever jeg at der mangler beslutninger, ambitioner, ledelse, visioner og strategi på området. 

Generelt er systemunderstøttelse og support på eksisterende systemer blevet bedre i løbet af 2013, men 
der mangler fortsat systemer (bl.a. inden for HR og økonomi) til at understøtte hele AU på en ens måde. 
Når nye systemer skal implementeres anbefales det, at være realistiske omkring tidshorisont, samt at være 
ordentligt forberedt - dvs. at behov og krav er tilbundsgående undersøgt på tværs af hele AU, så der ikke 
implementeres systemer, som efterfølgende skal tilrettes i større omfang. 
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Generelt virker det til IT gør deres bedste, men det virker som om de er lidt underbemandede og ikke altid 
særlig velorganiserede. En mere klar liste over hvem der tager sig af hvilke slags IT-problemer, samt i hvilke 
tilfælde medarbejdere og studerende skal henvende sig personligt til dem kan hjælpe(eller hvis sådan en 
liste allerede eksisterer skal den bare gøres lettere at finde). Evt. kan en oversigt på hjemmesiden over 
enkle IT-problemer samt løsningsforslag også lette belastningen så man ikke behøver at ringe efter hjælp 
med problemer man med lidt vejledning kan løse selv 

Har tidligere besvaret. Og det skulle allerede være gemt. 

Helt klart det område, der har allermest brug for et eftersyn! Jeg oplever helpdesken som udpræget 
ineffektiv og oplever ofte (meget ofte), at jeg kan få hurtigere og bedre (!) hjælp hos en kollega her på 
gangen, end hos helpdesken. Jeg oplever ikke, at helpdesken kan yde den service og faglighed, jeg har brug 
for i dagligdagen. Jeg har stadig til gode at se, at omlægningen til det nye opgavestyringssystem ændrer 
radikalt på den service, jeg kan forvente hos helpdesken. 

Hvem styrer hvor mange administrative systemer der sættes i søen, det er i hvert fald alt alt for mange. 

Hvorfor sejler brugeroplevelserne af universitetets IT services? Det er fordi der ikke er nogen der har fået 
ANSVARET for den samlede brugeroplevelse på tværs af administrative siloer. Før det sker, er det jo ikke så 
mærkeligt at hver enkelt systemejer ikke kan se udover sine egne mure. Der skal ansættes en der har som 
primært ANSVARSområde, at holde systemejernes valg ansvarlige overfor brugerne. Vedkommende skal 
tænke i helheder, være brugernes mand i marken! og have ledelsens fulde opbakning til at gøre det. 
"Systemejerforum" bør omdøbes til noget i retning af "Brugeroplevelses forum" 

Ingen ledelse og styring. Ingen kompetence udvikling. Ingen serverrum som ikke er lige ved at dø hvert 
øjeblik. Brandsluknings opgaver 90% af tiden. Medarbejder med kompetencer for sikker drift siger op. 

IT Fokus på driftssikkerhed og svartider bør øges. F.eks. koster det i tabt lønomkostning ca. kr. 30.000 pr 
time når f.eks. halvdelen af økonomimedarbejderne ligger stille på grund af nedbrud. Eller f.eks. svartider 
er for lange, så koster det tid svarende til 1 årsværk hvis det tager 20 sekunder længere tid at behandle en 
leverandørfaktura. 

IT afdelingen er placeret for langt væk fra os 

IT afdelingen i [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] fungerer for så vidt fint. Det virker dog som om, at 
de kommer i sidste led, når der træffes beslutninger, og at de ikke har haft tilstrækkeligt ansvar for at løse 
relevante opgaver for instituttet. Det virker heller ikke som om de bliver tilstrækkeligt inddraget eller 
informeret om beslutninger, før de er/skal gennemføres 

IT er blevet bedre i de sidste par år, men der er for mange nedbrud i netværksforbindelserne. For mange 
systemer i dagligdagen med hver sit password. 

IT er en kolos på larvefødder, og der er lavet et system hvor der er manglende styring på de enkelte 
områder. Vi blev lovet hurtige forbindelser, men hvad er der sket på det område - stort set intet. Mange 
gange fungerer IT langsomt og trægt. 

IT er et af de områder, der under den faglige udviklingsproces er blevet samlet og ensrettet på tværs af hele 
AU - sikkert fornuftigt ift. et direkte ressourceregnskab, men på bekostning af serviceniveauet for brugeren 
og dermed ofte et kæmpe ressourcetab i arbejdstimer og tilmed det videre serviceniveau overfor bl.a. 
studerende. Når man ensretter for ensretningens skyld har det konsekvenser. Bl.a. giver det absolut INGEN 
mening at søsætte systemer inden de er gennemtestet på flere niveauer. STADS er et fremragende 
eksempel herpå, hvor der dagligt opleves problemer, som gang på gang viser sig at være af teknisk 
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karakter. Konsekvenserne heraf kan eksempelvis være, at studerende ikke kan modtage SU og at vi som 
medarbejdere ikke har en jordisk chance for kontrollere og dermed hjælpe studerende ift. deres studie. 
Udadtil kommer AU til at fremstå som en yderst uprofessionelt institution. 

It er jo noget vi har for at støtte op omkring de processer vi ønsker i forretningen. Det vil være rigtig godt at 
se på muligheden for at forenkle systemlandskabet, så der ikke er flere systemer der kan anvendes til det 
samme. Men det meste it kan ikke ændres uden samarbejde med forretningen og deres prioritering af 
dette, men det er vigtigt at der bliver mulighed for at lave forbedringer i it-systemerne uden at de 
nødvendigvis giver bedre brugeroplevelse her og nu, nogle gange skal der være tid til at foretage nogle 
grundlæggende systemændringer. Se det lidt som en byplanlægning. Man starter ikke byggemodningen af 
grunde før end man ved hvad grundene skal bruges til (behov for it-understøttelse aftales med 
forretningen), men byggemodningen skal ske (giver ofte ikke synlige resultater) før end byggeriet af det 
enkelte hus (it-system) kan starte. 

IT er kommet meget, meget langt væk fra hverdagen. Før omorganiseringen var der måske ikke voldsomt 
godt styr på alting, men IT virkede i det mindste tilgængelige og kunne oftest springe til med kort varsel. 
Indkøb har været helt forfærdeligt med lange leveringstider, men er dog på det seneste blevet bedre. 

IT har den fordel i dag, at de er blevet mere tilgængelige, før skulle de anmodes via en ØF. Men IT-
systemerne er forældede - AUHRA og SLS-Web, hvor man skal sørge for, at bibeholde de gamle Java-
versioner. IDM, som er utrolig tungt at arbejde med, måske fordi, der sidder studentermedarbejdere bag, 
som ikke er ordentligt oplærte i systemerne 

IT har for få ressourcer til at efterkomme behovene ved systemudvikling og projekter. Det bliver en 
stopklods for udviklingen. En del burde være outsourcet. 

IT kunne ønskes at anvende ressourcerne på en måde så der fokuseres på at yde services der bedre 
understøtter de behov der reelt er for god og sikker drift på tværs af AU. 

IT service/helpdesk har en forholdsvis tung og selvforstærkende arbejdsgang, som belønner fejl. Jo flere 
sager der er løst, jo bedre, i stedet for at eliminere årsagen til fejl. At kigge et skridt eller to frem ville lette 
hverdagen for mange. Når det er sagt vil jeg sige at den enkelte medarbejder gør hvad de kan for at hjælpe. 

IT support skal være tættere på instituttet for at forstå institut specifikke forhold 

IT systemer har betydning for mange funktioner på AU. Det er funktioner som ikke blot kan nedlægges eller 
opgaver, der skal laves uanset IT’s prioritering af opgaven. Derfor er det afgørende at IT har en løbende og 
god dialog med brugerne af systemerne om ressourcer til IT systemerne. I forbindelse med afskedigelser 
har IT besluttet at nedlægge nogle funktioner, som andre enheder så skal løfte efterfølgende fordi opgaven 
ikke forsvinder. Her ville en god dialog være hensigtsmæssig. 

IT systemer skal virke før de implementeres 

IT understøttelsen i forbindelse med indførelse af ny økonomimodel har været meget dårlig og har til tider 
forhindret at man har kunne udføre sit arbejde. Derudover lange svartider når man henvender sig via mail 
til helpdesk. 

IT virker ikke som en serviceorganisation. De har på nogle områder urimelige vilkår, hvor særligt 
universitetsledelsen ikke tør stå ved deres beslutninger - MEEEN derfor kan man godt levere. Der mangler 
forståelse for brugernes behov og der mangler en professionalisering af servicen generelt. Det virker også 
som om, der mangler ledelse - og prioritering. Alt nyt er spændende - hvilket betyder at drift virker 
underprioriteret. 
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IT virker til altid at være bagud - systemerne fungerer ikke optimalt. Måske er de bare alt for få 
medarbejdere? Eller også er det de forkerte medarbejdere? 

IT-medarbejderne bør være lokaliseret på institutterne, så man har hurtig og direkte adgang til 
medarbejderen, som kan arbejde mere effektivt, fordi han/hun kender medarbejderen/systemet. Det er 
mange institutmedarbejderes store "frygt", at skulle henvende sig til IT-afdelingen, hvor man endda skal til 
at stave sit navn, forklare hvor man sidder, inden man kan komme i gang med at forklare, hvad problemet 
er. Og hvis man sender en mail, så er der ikke noget værre end en funktionsmail. Hvis du sender en mail til 
en navngiven person, ved du hvem du skal rykke, hvis der ikke sker noget. Ved en funktionsmail er der ikke 
nogle, der er ansvarlige. 

Jeg er bekymret for hvad de seneste nedskæringer på IT området kan betyde for mit daglige arbejde. Jeg 
har en del kontakt med IT-medarbejdere og oplever at de løber stærkere samtidigt med at ressourcerne 
bliver færre. 

Jeg oplever ofte manglende evne hos den enkelte til at løse de problemer/udfordringer jeg har som bruger 
på et institut, og tidsperspektivet i forhold til fx at få en ny telefon, hvis fejlmeldt, er uforholdsmæssig lang 
(knap en måned.) Jeg mener ikke, at alle vores it-supportere bør være supermænd, der kan løse 
komplicerede problemer på stedet, men man bør i hvert fald tage det nødvendige ansvar i forhold til en 
opgave, følge op, give videre til relevant kollega mv. Det forholder sig sådan, at jeg, og flere andre kolleger, 
tjekker hvilken medarbejder, der har vagt i helpdesken hvilken dag, for at afvente hvorvidt vi skal afvente at 
komme med et specifikt problem - og det er jo langt fra holdbart i en stor professionel organisation. 

Jeg har flere eksempler på at hensyn til at "konkurrence om ressourcer" står i vejen for løsning af opgaver 
som har forretningsmæssig høj prioritet. I andre tilfælde synes en "unødig komplicering" af 
opgaveløsningen at gøre at selv relativt simple løsninger kan være lang tid undervejs; ofte begrundet i at 
det ikke er tilstrækkeligt, at det forretningsområde som ønsker opgaven løst har det forretningsmæssige 
indblik i hvorfor og hvordan opgaven skal løses; ofte er der et krav fra IT om at også IT skal klædes på til at 
forstå den forretningsmæssige del af opgaven; det betyder i praksis: forfra igen med analyser og 
beskrivelser. 

Jeg har flere gange oplevet, når jeg henvender mig til AU IT med et problem, at de ikke får løst mit problem. 
Umiddelbart er IT hurtige til at reagere på min henvendelse, men hvis de ikke kan løse problemet i første 
omgang, får de ikke fuldt op på sagen. 

Jeg har selv oplevet, at der er mange ting, der ikke fungerer. Specielt efter fusionen. Systemerne er 
langsommelige og det tager for lang tid at finde ud af årsagerne, hvis man da finder frem til dem og får dem 
løst. 

Jeg oplever at store dele af det vicedirektørområde har særdeles travlt og forsøger på bedste vis at følge 
med efterspørgslen. Jeg oplever samtidigt, at mange ledere og medarbejdere ikke har besparelser for øje, 
når de bruger midler/indkøber systemer, konsulenter m.v. Jeg syntes det er ærgerligt, at der ikke er et 
større fokus på besparelser (via lovlige indkøb) når man indkøber for så store summer - og disse besparelser 
kunne måske konverteres til medarbejdere i stedet, så vi kunne få en bedre service. Og måske et højere 
niveau. Ventetiden på vores hjemmeside er helt horribel og utidssvarende. 

Jeg oplever, at det er svært at få konkrete svar på mine spørgsmål når jeg ringer til IT; tingene tager 
simpelthen for lang tid. Desuden har jeg en generel fornemmelse af, at IT-afdelingen er overbemandet (og 
det er også det, IT-medarbejderne selv giver udtryk for). 

Jeg savnede AU Viden (eks. biblioteksområdet) på listen over områder der trænger til et særligt eftersyn. 
Men måske er der især samspillet ml. de mange adm. enheder der burde ses på. På 
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kommunikationsområdet fx det særlige forhold at man har mange kom-medarbejdere udenfor AU KOM, fx 
i presseenheden og på institutter, et enkelt dekanat mv. 

Jeg savner et lidt mere forretningsnært IT - IT på forretningens præmisser. Fælles overordnet forståelse af 
forretningens formål. 

Jeg synes at IT har for lidt sammenhæng med forretningen. Der bruges tid på arkitektur og generelle 
strukturer, men når det kommer til faktisk brug af systemer mangler der ofte ressourcer. Arbejdsbyrden 
omkring nye systemer ligger udelukkende hos de modtagende enheder, som så heller ikke har nogen 
indflydelse på hvornår de får nye systemer. Og i nye systemer er supporten ofte mangelfuld og har ikke 
taget hensyn til lokale behov, hvilket resulterer i at den daglige drift ikke kan varetages af administrationen. 

Jeg synes IT prøver på at gøre et godt arbejde, men har alt for travlt. Jeg synes IT fungerede bedre inden 
reorganiseringen. 

Jeg synes man oplever mange irriterende driftsforstyrrelser, hvor der i kortere eller længere perioder ikke 
er adgang til netværksdrev mv. Når man i dag som privatperson kan benytte sig af gratistjenester, der 
næsten aldrig er nede, virker det for en lægmand besynderligt, at man skal opleve flere driftsforstyrrelser 
på sit arbejde, hvor man er så meget mere afhængig af, at tingene fungerer. 

Jeg syntes der sidder rigtig mange ved IT, og der er ingen tvivl om, at de leverer en vigtig service. Når det er 
sagt, så undrer det mig stadig, at der kan være tale om så stort et organ. 

Kapacitet ift. understøttelse af implementerings- og udviklingsprojekter 

Klare rollefordeling hvad er IT opgaver og hvad er brugers ansvar. Ikke alle IT medarbejdere er lige service 
mindede 

Langsomme systemer 

Mailsystemet. For få studerende bruger deres mail, fordi systemet fungerer dårligt eller de ikke er blevet 
ordentligt introduceret til det. Derudover foretages alt for hurtige mailskift. Man kan komme på arbejde en 
dag og lige pludselig have fået en ny mail, have skiftet server eller lign., uden man er blevet informeret. Det 
er en unødvendig irritationsfaktor i hverdagen! 

Man bør arbejde på mere standardiserede IT-løsninger på tværs af AU. For mange lokale systemer og det 
må være svært for IT at servicere slutbrugere med de mange forskellige platforme. 

Man bør se på om man ikke snart skal se at få lukket nogle af de gamle områders mere eller mindre 
forældede systemer. Sikker drift-mantraet er blevet brugt som et skjold mod forandringer alt for mange 
steder og pludselig er dem der vidste noget om systemer væk på den ene eller anden måde. 

Man har ikke udnyttet potentialet for synergier i forbindelse med den faglige udviklingsproces. F.eks. 
venter vi stadig på nye e-mail adresser 

Mange systemer kræver alt for lang tid at bruge. Særligt studieadministrative systemer (Stad+) 

Mange ting fungerer fortsat ikke på området. Det er svært at gennemskue, hvad årsagerne er til dette. Men 
det gør det daglige arbejde tungt ind imellem.  

Manglende hjælp på AV udstyr i mødelokaler. Fungerede bedre da det var Centerdrift der tog sig af dette. 

Mangler IT support tættere på. 
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Men så mange ansatte i IT bør deres service være bedre. 

Mener Ledelsen virkelig vi fortsat skal være en institution af ineffektive IT-systemer? Der bruges urimeligt 
meget arbejdstid på systemer der ikke virker optimalt. 

Mere sammenhæng mellem IT og alle områderne. F.eks. når IT opgraderer til IE 10 uden at tænke over det 
ikke kan snakke sammen med Captia. 

Min erfaring siger mig at disse kommentarer ikke bliver brugt. Derfor ingen yderligere kommentar! 

Min generelle oplevelse af IT er rigtig god og jeg oplever en god service, men det kan nogen gange være 
svært at "finde dem". 

Mængden af sørgelige IT systemer på [hovedområde nævnt ved navn]er helt ude i skoven. Blackboard skal 
samle det hele, men der frygtes at det slet ikke kan det det skal. Ingen nem deling af filer på tværs af 
områder. Enten bliver de mailet eller er på fællesdrev. Det er en forældet måde at dele ting på og 
begrænser kreativitet. 

 Når man ringer til IT helpdesk er der MEGET stor forskel på hvilken service man får. Svaret kan være i øst og 
vest - nogle gange meget brugbart og andre gange fuldstændig ubrugeligt. 

Office-pakken er endnu ikke opgraderede. Der spildes meget arbejdstid på at vente på systemupload, at 
Outlook går ned, mistet forbindelse til drev. Scan Jour kører langsomt og det tager tid at søge. Når hjælpen 
skal frem, kan der gå lidt for lang tid i helpdesken. 

Ofte problemer med (manglende) support til undervisningslokalerne i [lokation nævnt ved navn]. Ofte 
problemer med MAC support. Kun en person, som tilmed er overlegen og taler nedladende til dem han 
supporterer. For lang og besværlig vej til oprettelse af AU-ID Savner oversigter over computerbestand 

Også IT har været hårdt spændt for, men ikke alle de løsninger der er truffet er hensigtsmæssige. Hverken 
for studerende, medarbejdere generelt og for medarbejderne i IT. Her tænker jeg specifikt på IT's 
åbningstid som nu kun er fra 10-14. Ofte er det om morgenen at der er mest brug for hjælp og det er 
nemmere når man lige kan gå ned og få hjælp frem for at ringe og få en fra [en anden supportafdeling]. 
Derudover mister man det personlige element som er vigtigt i enhver support funktion 

Området er blevet skåret så meget ned, at den daglige service er blevet voldsomt forringet på bare få år. 

Opgaver der tidligere kunne varetages hurtigt lokalt, opleves nu at tage laaang tid. Måske fordi opgaverne 
ofte er komplekse og derfor fordrer at mange folk som er blevet puttet i forskellige kasser inddrages. Ingen 
har længere bemyndigelse til at gøre noget uden for "kassen" 

Opgaverne er ikke hensigtsmæssigt prioriteret og ambitionerne på området overstiger ressourcerne i en 
sådan grad at projekterne går i stå. 

Der mangler på nogle områder folk, der har været projektledere internt i andre virksomheder med 
dokumenteret erfaring . INTERNT ”OPLÆRTE” er ikke altid godt nok. 

Problematisk at IT kun må tage sig af prioriterede AU projekter, da der mangler ressourcer til de mange 
andre IT-projekter som AU's medarbejdere arbejder på. 

Rigide og kommandoveje mht. bestilling af udstyr. Dertil et relativt ineffektivt system. Support kan være 
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meget langvarig på visse områder. 

Servicemindedness. I stedet for at sende aben videre, når en bruger henvender sig, så må man prøve at 
løse problemet, så brugeren får en oplevelse af, at medarbejderen tager sig af problemet, selvom det ikke 
lige er vedkommendes specifikke ansvarsområde. 

Servicen i forhold til IT er faldet markant efter man har fyret en del folk. Det mener jeg er meget uheldig, da 
IT er nerven her på universitetet 

Som medarbejder i [lokation udenfor Campus Aarhus nævnt ved navn] er IT-funktionen kommet meget 
langt væk. Eksempel 1: det er bare blevet vældig omstændeligt at oprette en fællesmappe, hvor flere kan 
arbejde i. Eksempel 2: hvorfor skal medarbejdere, som fysisk sidder i Aarhus, administrere vores printere 
her i [lokation udenfor Campus Aarhus nævnt ved navn]- har forgæves forsøgt at få nogle fejlmeldinger fra 
printeren rettet - det er ikke lykkedes. 

Som studieadministrativ medarbejder oplever vi stadig store problemer med vores IT-systemer 

Standarden på Av-udstyr, videolink og IT i mødelokalerne i [lokation udenfor Campus Aarhus nævnt ved 
navn] er væsentlig forringet efter at det er flyttet fra til IT. IT har ikke ressourcerne og tiden til at få løst 
opgaverne. Før blev opgaven løst før det var et problem og nu bliver det først løst i sidste øjeblik, når det er 
gået galt. IT-hjælp kommer ikke når de bliver tilkaldt! - det er slet ikke noget nok, hvis man vil have at AU 
skal være kendt for at være et godt sted at holde eksterne/interne møde! 

Standardisering, standardisering, standardisering Ligesom beliggenhed,beliggenhed,beliggenhed hvis det 
havde været et hus. I stedet tillades utrolige løsninger og anskaffelser hvis bare der er forskningspenge bag! 
Uanset det er tydeligt at det er spild… 

Strategien for udbredelse og valg af systemer virker rodet og tilfældig, og systemerne er ikke særligt 
brugervenlige. Man har for mange bolde i luften og asfalterer mens man kører. 

Svære at få kontakt til. Det virker som om, der burde være flere fastansatte til at hjælpe os andre - i stedet 
for studentermedhjælp 

Synes der er meget langt til den lokale støtte! Vi havde en god ordning sidste år med en on-site IT mand der 
var her et par dage om ugen. Han er savnet. Et andet problem er, at har jeg brug for hjælp til IT i 
laboratoriet. Det er ikke noget som IT afdelingen er ret gode til at understøtte. 

Synes her særligt er mulighed for at opnå en gevinst ved outsourcing. Både på drift og udvikling. I fremtiden 
vil være større behov for 24/7 drift samt en fleksibel udviklingspulje for at undgå flaskehals problematikker. 
Vurdere at der kan opnås større fleksibilitet og professionalisme ved en outsourcing er overbevist om at der 
nok også ligger en økonomisk besparelse herved. 

Systemudvikling og -implementering bliver for forkromede projekter med mange grupper/led og for lidt 
fokus på at komme i gang, test og brugerinddragelse 

Tingene går for langsomt, og der er alt for langt til de enkelte personer, som kan hjælpe. Vi aner på 
institutterne ikke hvem vi skal kontakte, hvis vi står med et akut problem. Helpdesk er fint, men de har 
begrænsede åbningstider, og skiftet med personer gør, at hvis man har oplevet et problem, der gentager 
sig, skal man forklare det "over-and-over again". Der er problemer med for lang responstid ved indkøb af 
nyt udstyr. Problemer med mails, rigtig mange mails går i spamfilter, og der er ikke noget mønster i det - 
mails fra en person kan fint gå igennem den ene dag, for at gå i spamfilteret den næste. 

Tunge arbejdsgange og kommandoveje. Svært at arbejde med de anonymiserede helpdesk-funktioner - 



 449 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

svært at kommunikere ud i intetheden og ikke med en person, som man kan forklare problematikken. 

TUNGT system. Lange ventetider 

Tænk jer nu om, hvorfor har vi ikke nogle enkelte personer som har STYR på videokonference i stedet for 
den enkelte skal have tjek på det. Sindssygt dårligt at nedlægge den service. De administrative 
personale/sekretærer bliver involveret - som om vi kan hjælpe??? Vi afholder ikke videokonferencer 
jævnligt, så vi ved lige så lidt som VIP personale. 

Udstyret er alt for ringe (umulig at arbejde med pc og mobil). 

Under forandringsprocessen er velfungerende afdelinger er blevet splittet, og arbejdsopgaver flyttet. 
Mange gode medarbejdere er mistet. Kunne det ikke være undgået? Gode folk sørger for at det ikke er 
kaos, der hersker, men det ligner en slagmark med mange faldne. 

Undrer sig over at instituttet endnu ikke har fået AU mailadresser, det er 3 år siden, det blev sat i gang. 

Velfungerende IT er afgørende for en effektiv organisation - og ikke mindst administration. IT er en vigtig 
bestanddel af stort set alle systemer og processer. Er p.t. en flaskehals for nye systemer på AU. Derfor er 
det ekstremt vigtigt at professionalisere området. Det virker i øjeblikket som man hopper fra tue til tue. 

Vi har så mange forskellige IT systemer der snakker dårligt sammen 

Vi mangler en tværgående ledelse af - og strategi for - løbende forbedringer af de administrative processer 
på tværs af de administrative områder. 

Vi mangler grundlæggende effektive IT-systemer. Velfungerende administration fordrer en god teknologisk 
platform - indtil videre er det ikke lykkedes at skabe dette fundament. Det betyder også, at institutterne får 
øgede administrative opgaver og dobbelttastning (f.eks. skal fravær/ferie registreres flere steder på nogen 
institutter) 

Vi mangler stadig et reelt, fælles netværk. Det er f.eks. svært at dele filer med [lokation udenfor Campus 
Aarhus nævnt ved navn]på fællesdrev 

Videokonferencelokaler i Campus Aarhus sejler. Der mangler en opgradering af arbejdsstyrken. Desuden 
føler medarbejdere i [lokation udenfor Campus Aarhus nævnt ved navn] sig ofte negligerede 

Vores lokale IT Helpdesk på [hovedområde nævnt ved navn] er bemandet med personale, som har en 
ekstremt lav hitrate på at løse de problemer, vi henvender os med. Selv ved tilbagevendende problemer er 
der ingen klokker, der ringer ved henvendelse til helpdesk. Jeg bruger hellere en time på selv at afsøge 
hjælp på nettet end at gå op i Helpdesk, som ofte ikke kan hjælpe alligevel, men til gengæld bruger lang tid 
på at finde ud af, at de ikke forstår problemet. 

 

We need more professional IT staffs and they are more active and efficient. 

Studerende 
- alt for dårlig dækning i bygningerne.  
- virker som om, man skal være forsigtig med at henvende sig vedr. IT 
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- Generelt er computerne på instituttet dårligt opdateret (så meget at det går ud over undervisningen i 
kurser hvor man benytter computere). Der må IT afdelingen lige komme på banen og få opdateret 
computerne. 

1. For at anvende PC'erne på Uni skal man have et utal af koder, koder som er underlagt de mest absurde 
form krav, og disse koder fornyet halvårligt, jeg finder det EKSTREMT unødvendigt og besværligt. 
2. Der er ofte problemer med det trådløse net på universitetet og log on problemer. 

1. Hvorfor forlænger man kontrakter/aftaler med Firstclass, når det aldrig har fungeret optimalt, og der er 
andre langt bedre muligheder? 
2. Stads Selvbetjening skal virkelig gås efter. Man bliver meldt fra eksaminer og undervisning, som man 
allerede havde tilmeldt sig, uden varsel eller grund. 

Alle uden enorm teknisk viden kan stadig ikke komme på internettet som studerende, alle skal logge på 
som gæst 

Alt :) Det virker som om man hellere vil brug tid og penge på lappeløsning efter lappeløsning i stedet for at 
udvikle noget, der rent faktisk virker 

Alt for mange forskellige platforme, der stikker i alle mulige retning og ikke spiller sammen. En hjemmeside 
som generelt er umulig at finde rundt på, og hvor tingene ikke længere står samme steder (eller ændrer 
fuldstændig betydning) når man skifter mellem dansk og engelsk! 

Alt for mange ændringer mht. ændringer af koder til internet mm. 

Alt for ofte opleves problemer med login eller adgang til forskellige systemer. 
Samtidig er det yderst kritisk at visse systemer ikke understøtter brug af den mest udbredte browser (IE). 

Alting sejler. 

Antallet af mails og logins burde kunne blive reduceret til én. 

At finde rundt på AU's hjemmeside og relaterede hjemmesider (som f.eks. Blackboard) er et mareridt - 
desuden virker siderne ikke altid. 

At får internetplatformene til at fungere så det ikke kun er ENTEN gadtet, AUWlan eller Eduroam (eller 
hvordan det nu staves) der fungerer på de respektive enheder. 
Send en person ud og spørg studerende, der bruger institutionens IT hver dag, hvad der kan gøres bedre i 
stedet for at få nogle halve svar på en (aaaaalt for lang) IT-baseret spørgeundersøgelse. Der er MASSER af 
problemer!!! 

AU hjemmeside er virkelig dårlig. Den er fyldt med links (henvisninger til sider) som ikke virker. Endvidere 
er det frustrerende når der står forkort information på hjemmesiden. For eksempel oplevede jeg selv dette 
problem angående [bachelor], hvor mange links ikke virkede, og hvor den givne information ikke var blevet 
opdateret hvilket besværliggjorde planlægningen af valgfaget. 

AU IT arbejder til tider langsomt ved kontakt, især i forbindelse med foreningsarbejde. 
Derudover er det uforståeligt for mig, hvordan nedbrud og et hacket AULA overhovedet er muligt ved en så 
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professionel organisation som AU, uden at der findes en hurtig backup løsning, der kan træde i kraft med 
det samme. 
Der kan opstå pludselig uforudsigelige hændelser, især med IT, men det er så vigtig og en så integreret del 
af det moderne studie, at ethvert nedbrud påvirker undervisningen. 

AU IT er en joke - ikke i overført forstand, men ganske bogstaveligt. Det er ofte studerende poster 
meddelelser fra AU IT på Facebook fordi de er så absurde 

AU IT er overkompliceret og brude renses op. Lectio fungerer næsten bedre end AULA, som om noget er 
overkompliceret. 

AU 's hjemmeside au.dk er umulig at finde rundt på og utrolig uprofessionel i sin opbygning. Jeg ved der er 
"underkategorier" af sider fx studerende.au.dk, men det går det om muligt endnu mere besværligt. 
Søgefunktionen fungerer ikke, og kendte jeg ikke til google, havde jeg aldrig fundet ud af, hvornår jeg skulle 
til eksamen. 

AU.dk er blevet bedre, men synes stadigvæk, at det kan være en jungle. Jeg har selvfølgelig ingen forslag 
kun kritik. :) 

AU’s mange it-systemer er ekstremt dårligt integrerede, og enkelte løsninger (herunder særligt STADS og 
AURUS) er direkte håbløse at anvende og kan beskrives som værende decideret brugerfjendtlige. 
Endvidere er mine erfaringer med supporten på AU IT desværre ikke for gode. 

Aula - generelt virker det ikke optimalt 
Stads Selvbetjening - brugbarheden er ikke særlig god, hvilket ikke er så godt, når det jo er vigtigt at få 
tilmeldt sig eksamen osv. 

Aula er en dårlig platform.  
Hvorfor findes der ikke en app til smartphones, som kan vise ens skema med undervisning (fag, tid og 
sted)? I stedet skal man igennem 4-5 pdf'er for alle fag og sætte dem sammen. Og så skal man alligevel 
tjekke aula for opdateringer af pdf'erne hver dag for evt. ændringer. 

AULA er en ringe platform som ifølge rygterne har været på vej til at blive skiftet ud siden jeg startede på 
AU for snart 5 år siden. 

Aula er tit nede i forhold til hvor mange der bruger det. Logisk organisering mangler. 

AULA kan til nøds bruges, FirstClass er helt igennem håbløst. 
Det nye print-system er også omstændigt og uigennemskueligt. 

Aula, Blackboard osv. 

Aula.dk au.dk er ikke brugervenlige 

AUs hjemmeside er helt håbløs at finde rundt på. 
Når jeg skal finde noget foregår det altid med en googlesøgning efter fulgt af au i teksten. 
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AU's hjemmeside er meget rodet, ulogisk og svær at finde rundt på, den ville have godt af en grundig 
oprydning og et eftersyn! 

AU's hjemmeside er rigtig svær at finde rundt på. Desuden er der ikke en fælles holdning til hvilket forum 
de forskellige kurser bruger til at kontakte/informere de studerende. Nogle bruger AULA andre har deres 
egen hjemmeside og nogle ligger det ind på AU's hjemmeside under kursets fane. Det kan være ret 
forvirrende at finde rundt i. 

AU's hjemmeside er umulig at finde rundt på. Det kan ikke være meningen, at man må gå gennem en 
google-søgning for at finde noget.  
 
Aula-systemet bør opgraderes. (Automatisk logon etc.) 

AU's hjemmesider er uoverskuelige og IT-løsningerne er elendige. 

AU's IT er et kaos af forskellige systemer, der i meget ringe grad arbejder sammen. Lad jer inspirere af de 
fleste andre universiteter og benyt én system (hvad enten det er AULA, Blackboard eller noget helt tredje) 
til at håndtere indskrivning, kommunikation, opgaveaflevering, karakterer, ... 

AUs IT systemer er simpelthen alt for dårlige og bestemt ikke brugervenlige og alt for ustabile. Det er 
dygtige medarbejdere, men selve systemerne er lige til at smide ud af vinduet. F.eks. Blackboard er et 
stenalderfund, og det er som at blive slået tilbage i tiden sammenlignet med det tidligere CampusNet. 

AUs IT-systemer er ét stort kaos, og vi studerende bliver mødt af et virvar (jeg nævner i flæng: FirstClass, 
Blackboard, AULA, STADS, mit.au.dk) af IT-tjenester, der alle kører lige ustabilt. Det betyder, at det er 
nærmest umuligt at lære et system godt at kende, tillige med at det bliver svært at finde den relevante 
information uden at gennemtrawle et ocean af irrelevant data. AUs egen hjemmeside kunne også godt 
trænge til en strømlining. 

AUwlan, og nu et krav om at bruge Eduroam.. Har allerede brugt mange timer på at få det til at virke, og 
haft it afd. indover, og lige lidt hjælper det. Jeg sidder simpelthen med et godt gammelt netværkskabel på 
mit specialekontor (på en it uddannelse) og kan ikke rykke mig ud af stedet.. 

Auwlan; AUgadget; eduroam... Ingenting har virket optimalt, og alligevel bliver man ved med at ændre til 
helt nye systemer i stedet for at få noget til at virke ordentligt. 

Bedre informering omkring opsættelse af printning, lokalebookning osv. 
Der er ofte problemer med dårlig internet forbindelse, hvor forbindelse er langsom eller man ikke kan få 
forbindelse i det hele taget. 

Bedre IT system 

Bedre og mere stabilt internet, bedre organisering af AU’s hjemmeside - fx ved at gøre det lettere at finde 
rundt og finde oplysninger, bedre organisering af selvbetjeningen + en mulighed for at betjene den på sin 
smartphone. 



 453 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Besværlige IT-systemer, der tilsyneladende har deres egen vilje. F.eks. i forbindelse med 
Eksamenstilmelding 

Blackboard er en forringelser af CN. 

Blackboard er et mangelfuldt intranet. Det er avanceret at finde rundt i og meddelelser går til tider tabt 
pga. mangelfulde meddelelsesfunktioner. 
 
Kan vi ikke snart få lov til at aflevere vores opgaver elektronisk? 

blackboard fungerer dårligt som platform og dårligt som interaktivt redskab. 

blackboard fungerer ikke som den platform det er tiltænkt. vi studerende kommunikerer sammen på 
facebook i stedet og vidensdeler der, da det er lettere tilgængeligt. man skal finde info omkring sit studie på 
AU´s hjemmeside, mit AU, Wayf og blackboard. Det er dybt godnat at det ikke bliver lagt samme sted det 
hele....Bare at finde formalia omkring eksamen og opgaveaflevering er en jungle. og så giv dog de 
forelæsere et IT kursus. Meget tid går med, at mange står og roder i umindelige tider med mikrofon, tavler 
og lukke gardiner, styre lys osv. lækkert at det er så teknisk, men spild af tid når brugerne ikke kan finde ud 
af at bruge det. Jeg er imponeret over at de IT folk der er ansat, kommer så hurtigt når forelæserne ringer 
efter hjælp. det er flot:-) 

Blackboard fungerer rigtig dårligt og er dårligt sat op. Derudover kan man ikke bare lige tjekke den på 
mobilen, fordi det ikke er muligt at bede den om at huske ens login.  
Meget besværligt at finde timeplaner, hvis man f.eks. Har glemt lokalenr. 

Blackboard giver en masse muligheder, særligt på mobile platforme, som det gamle AULA-system, men 
bl.a. pga. manglende mulighed for automatisk login, så kan Blackboard ikke tilbyde de studerende andet 
end AULA kunne. 

Blackboard systemet på [hovedområde nævnt ved navn] fungerer ikke særligt godt. Der er ofte problemer 
med beskedfunktionen over mail, og der er mange mangler rent funktionelt, som var til stede i fx aula. 

Brug af personlige oplysninger iht. login på diverse netværk bør reduceres. Der bør ikke være brug af 
personnummer på daglig basis og for eksempelvis at få adgang til undervisningsskemaer. 

Computerlokalet på [sted nævnt ved navn] trænger til et eftersyn/ opdateringer udført af en med 
administrationsrettigheder - jeg tror ikke dette er sket de sidste 3-4 år. 

Computerne er mega gamle i [bygning]. Printerene virke 1/3 af tiden.  
Min adgang er slette rundt i AU bygningerne med mit nøglekort fordi jeg burde være blevet færdig for et år 
siden. Jeg har da siden ikke formået at blive aktiveret med mit nøglekort igen, selvom jeg har kontaktet 
pedellerne, skrevet under på diverse papirer, indsendt ansøgning på AU's [hovedområde nævnt ved navn] 
side mm. 

Computerne er simpelthen for langsomme, så det er ikke personalet, men udstyret. Hvis man lige skal nå at 
printe noget 5 minutter inden undervisningen starter, så kan man ligeså godt opgive, det tager nærmest 5 
minutter bare at logge på computerne. Og både stud. og VIP burde få vist, hvorledes man benytter ITen i 
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lokalerne - i lokalerne er det næsten mere teknisk, end man kan finde ud af. Og fx ved tilslutning til 
projektor, burde der være stik til Apple's produkter - som mange studerende også bruger. 

Computerne i [sted nævnt ved navn]’s it-lokale er meget langsomme. It-helpdesken er til gengæld et super 
godt tiltag. 

Computerne på [institut nævnt ved navn] er håbløst gamle og langsomme.  
Det er også svært at få sin Mac opsat til at kunne printe på skolens printere. 

Computerne på [institut nævnt ved navn] er langsomme og virker ikke. Halvdelen af lokalerne har desuden 
projekterer der ikke virker. 

Computerne på AU er utrolig langsomme og virker sjældent. Softwaren på nogle computere er direkte 
ringe! De kan ikke åbne helt almindelige word dokumenter og PDF-filer. Derudover er det de færreste der 
kan printe. Og de få der kan er ofte optaget og køen til printeren meget lang. Spild af tid og papir. 

Computerne trænger til at blive skiftet ud (på [institut nævnt ved navn]) og man bør være MEGET mere 
opmærksom på at få opdateret computerne fremover, så de studerende ikke har problemer med at åbne 
(og/eller printe) dokumenter på computerne, fordi samtlige browser-versioner er forældede. 
Der er også til tider for mange problemer med det trådløse netværk. 

Computers, printers, internet virker ikke. 

De forskellige institutter benytter forskellige platforme, hvilket er forvirrende. Det er for mig at se komplet 
åndsvagt det ikke har været muligt at sammenlægge mit.au.dk, stads selvbetjening og studerende.au.dk 
eller i hvertfald sammenkøre dem mere. Mail systemet fungerer elendigt. Underviserene har svært ved at 
finde ud af hvor de skal lægge materialer op. [Fag nævnt ved navn] har oprettet egen hjemmeside for at 
overkomme dette problem og det er den der fungerer bedst. 

De forskellige kommunikationsplatforme - aula, fc, blackboard, etc. - gør det svært at arbejde på tværs af 
institutter. FC, som jeg bruger, er svært at gennemskue, rodet og til tider uoverskueligt. 
Mailsystemet er gammeldags, og det gør kommunikationsgangene mere besværlige. 

De mange forskellige afdelinger på universitetet bruger ofte forskellige IT systemer, af meget forskellig 
kvalitet. Personligt oplever jeg primært at skulle bruge courseadmin, hvilket fungerer upåklageligt det 
meste af tiden. Det hænder dog også at jeg skal bruge aula, hvilket på den anden side er langsomt, ikke 
altid lige til at finde rundt i, samt teknisk bare ikke opdateret, som ses gennem de problemer det har hvis 
vist i Chrome, hvor der så bare ligger en video oppe til hvordan man selv, som bruger, kan lave noget fix til 
det. 

De mange forskellige IT-systemer er forvirrende og fungerer dårligt. 
Der er ofte perioder, hvor IT-systemerne er nede. 

De studerende har mistet tilliden til at IT-medarbejdere overhovedet aner hvad der er brug for og hvordan 
deres beslutninger (negativt) påvirker en masse mennesker 
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Dem i [bygning] kan ikke hjælpe med Mac, hører ikke på hvad man siger, og er generelt langsommere. 
Hvordan kan man på AU i 2014 ikke hjælpe med Mac? Halvdelen af studerende har det? Og hvis de kan 
hjælpe skal der ændres på hjemmesiden, for der står de ikke understøtter Mac. 

Den fælles internet side der indeholder alle oplysninger om studiet man skal bruge som studerende: 
Skema, meddelelse fra instruktor/forlæser, eksamenstilmelding, eksamensdatoer og karakterer 

Den generelle adgang til internet og printer er ustabil 

Den generelle it og særligt printerne virker næsten aldrig. For få stikkontakter i [sted nævnt ved navn] 

Den kunne bruge et generelt løft. 
Det er særligt systemerne på nettet som er langsommelige, som au.dk og selvbetjening. 

Der burde være mulighed for, at IT-systemerne er mere kompatible, end de tilsyneladende er. Derudover 
bør ALLE opgaver kunne afleveres over nettet; hvilket vi har kunne én gang, men mærkværdigt nok ikke til 
den næste opgave!? Tilmelding til valgfag og undervisning burde desuden kunne gøre i samme system; det 
skaber stor forvirring, at det til tider skal gøres i enten STADS eller på Selvbetjeningen! 

Der bør arbejdes hen i mod at lave mere samlede løsninger for brugen af intranet. 
WAYF er et godt eksempel på en god løsning, der desværre ikke fungerer alle steder. Et eksempel på 
problematiske IT løsninger er printsystemet. Det er kontraproduktivt for integrationen af AU's forskellige 
fakulteter at de forskellige fakultetsbiblioteker på samme tid både er samme overordnede bibliotek og 
alligevel har forskellige systemer til print og kopi. Mere fokus på at det skal være nemt at være studerende, 
mindre fokus på om der er nogen der stjæler min print-konto-kode. Det er overraskende hvor mange der 
har problemer med at printe fordi deres kode bliver automatisk spærret hvis de glemmer at forny den hvert 
halve år.  

Der bør i langt højere grad bruges IT som en del af undervisningen. Giv de studerende mulighed for at se en 
video/stream af forelæsninger som de ikke har mulighed for at komme til. Lad de studerende skrive 
anonyme spørgsmål til forelæseren.  
I en del fag hvor der alligevel næsten ingen dialog er mellem forelæser og studerende, og hvor fagets 
indhold ændres meget lidt bør forelæsningerne udskiftes med videoer lavet af forelæseren. Disse videoer 
kan være offentlige hvilket også stiller større krav til niveauet. 

Der bør laves et skema på internettet, hvor man kan klikke af hvilke fag man har og så får man et samlet 
skema for ens semester. Evt. med links til hvad underviseren har lagt op af materiale.  
 
som det er nu skal man på mange forskellige sider med stor fare for at man misser time. 

Der er alt alt for mange forskellige systemer og programmer. 

Der er alt for mange forskellige IT-systemer i brug samtidig på universitetet - det ville være meget lettere, 
hvis man kunne få samlet alting i ét system. 
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Der er alt for ofte problemer med Blackboard og internetadgang. Desuden er det underligt at man i det helt 
nybyggede [sted nævnt ved navn] ikke har tænkt på at have stik nok til et helt hold af studerende i 
lokalerne 

Der er alt, alt, alt for mange intranetsystemer der benyttes af og alt for mange forskellige steder man skal 
søge efter information; Aula, First Class, mit.au.dk, Stads, osv. Der er ingen enighed om hvilket system der 
skal bruges. Det er ekstremt forvirrende at finde rundt i og huske adgangskoder til. 
Eduroam/Auwlan har tidligere været et mareridt at få op at køre, men ser dog nu ud til at fungere. 
Jeg har ventet i ca. 3 måneder på svar fra IT angående mit problem med at jeg ikke kan printe i en af 
bygningerne. 

Der er altid problemer med internettet. Det er ikke stabilt. Det samme gælder VPN, hvor certifikater ikke 
bliver fornyet osv. 

Der er ALTID problemer med printerne i [sted nævnt ved navn]. De virker sjældent som de skal og har alle 
kø på 40+ dokumenter der aldrig kommer ud. 
Under holdundervisning viser projekterne typisk en distraherende advarsel om overophedning, som 
underviserne jo ikke har tid til at tage sig af. 

Der er flere undervisere der ikke kan finde ud af at bruge IT i auditorier. Det kunne være fordi der faktisk er 
noget galt med det. 

Der er for mange it-platforme, og mange mangler fx bør skema kunne ses online 

Der er for mange systemer der ikke kan kommunikerer. 

Der er for ofte nedbrud. 
Derudover er der for mange forskellige steder på AU's hjemmeside, man skal uploade, downloade eller 
generelt finde ting. Det kan være utrolig forvirrende. Hvis ikke Google var så god til at hjælpe med at finde 
det nogenlunde rigtige link, så er jeg sikker på, at vi var mange, der måtte opgive. F.eks. ifm. med min netop 
overståede bachelorafhandling var det ofte nødvendigt at Google sig frem til regler, fagbeskrivelse, siden til 
at uploade afhandlingen osv. 

Der er god internet dækning på hele uni, så det er godt. Men IT gør det ikke altid nemt i og med der er så 
mange porte at golde styr på og tjekke op på. For mit vedkommende gælder det AULA, mit AU, STADS og 
studerendes hjemmeside. Det ville det gøre det nemmere, hvis det var mere samlet. 
Desuden er eksamensformen meget gammeldags med gennemslagspapir og ej computer eller andre 
elektroniske midler for mit vedkommende. De elektroniske midler giver oftest studerende mere tid til fokus 
på opgaven efter min mening. 

Der er ikke en forståelse for at de levere en ydelse ind i organisationen. Det er en meget rigid organisation 
at arbejde med og det er derfor ofte en stop klods i projekter. Det bør overvejes om der ikke kan 
outsources ydelser som eksempelvis, servere kapacitet og understøttelse af systemer såsom det er set med 
Blackboard på [hovedområde nævnt ved navn]  

Der er ikke gode forhold i nogen lokaler i [sted nævnt ved navn] når det kommer til strømstik. 
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Der er INGEN, der ved hvordan man hjælper en studerende. Mest fordi ingen ved eller tør tage stilling til, 
hvilken service man skal tilbydes som studerende. Er jeg i mit speciale fx berettiget til benytte AU's 
softwarelicenser for specialprogrammer? Må jeg få en mailadresse? Hvordan skal den se ud? Hvem skal 
godkende det? 
 
Driften af visse systemer og udviklingen af nye er desuden ikke-eksisterende. Ingen har ville tage ansvar for 
at få fx AULA til at fungere, endsige til at være stabil nok til at kunne bruges i fx eksamenssammenhæng. 
Resultatet er, at AU's indsats omkring inddragelse af IT i undervisning er omkring et årti bagud. Forelæsere 
udleverer i stor stil ugesedler i papir, fordi de ikke kan forlade sig på, at AULA virker endsige at studerende 
har den rette adgang. 
 
Omkring support af studerendes eget udstyr er man [udfordret]! Supporten har ikke tid til studerende og 
da slet ikke til, at vi ikke bare selv kan få VPN-klienten til at fungere, så vi kan tilgå artikler hjemmefra. Hvis 
vi så bare kunne sidde herned og have adgang, så kunne det da tolereres, men siden der hverken er 
computerfaciliteter, siddepladser, eller et stabilt wifi-net, så forhindrer det mig i at finde materialer til mit 
speciale. Fordi man vil spare på IT-supporten. 

Der er lokaler [auditorier] der ikke fungerer ordentligt, dette er forstyrrende for forelæsningerne. Desuden 
er det ikke altid nemt for forelæserne at finde rundt i IT-udstyret, måske der skulle lægges vægt på at 
formidle brugen af udstyret til forelæserne. 

Der er mange forskellige portaler der bruges til undervisningen. F.eks. Aula ser uprofessionel ud og har 
mange funktioner hvor mange af dem, i følge min opfattelse, ikke bliver brugt særlig meget (f.eks. 
kalender). På [hovedområde nævnt ved navn] bruges der endda eksterne skemaplanlægningssider, da AU's 
egne er for dårlige. Jeg har oplevet inden for et fag at bruge Google Plus i stedet for nogle af AUs 
sædvanlige portaler, både til koordinering, beskeder, chatforum mellem studerende og aflevering og dette 
virkede fantastisk godt. 

Der er meget dårlig internetforbindelse hvilket betyder at det at printe på en netværksprinter til et 
langvarigt projekt. 

Der er meget forvirring fra især [hovedområde nævnt ved navn]-siden hvad angår administration af 
mailkonti: videresendelse af mails, maillister, beskeder om ændringer i undervisningen etc. giver ofte 
problemer, og [hovedområde nævnt ved navn]-IT videresender til de enkelte administrationer, der forsikrer 
at man er på maillisten og bør få besked, hvorefter man gen-henvises. tabte kodeord, problemer med 
videresendelse af mails og generelt dårlig kommunikation til de enkelte studerende pga. tekniske 
vanskeligheder er  meget almindelige, og IT-support på [hovedområde nævnt ved navn] er præget af et 
generelt meget lavt ambitionsniveau når det gælder at løse den enkelte studerendes pågældende problem. 
Der ud over er det komplet og aldeles uacceptabelt at der ikke er et fælles, IT-baseret system for 
undervisning, knyttet til de kurser man tager på [hovedområde nævnt ved navn]: et interaktivt system der 
løbende giver den mest opdaterede undervisningsplan, er dagligdag på de fleste fakulteter, men er gået 
[hovedområde nævnt ved navn] forbi. Spørger man underviserne, især dem øverst i rangstigen, siges det, 
paradoksalt, at det "ville være for besværligt at lave ændringer i". Jeg vil henlede opmærksomheden på, at 
lave ændringer i en interaktiv undervisningsplan vil falde under sekretærens arbejdsramme, og de 
professorer der ikke ønsker [det], faktisk slet ikke behøver at sætte sig ind i systemet, men lade andre gøre 
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det. Argumenterne er få imod, frustrationen og undren blandt mange af mine medstuderende er stor, og 
man får lyst til at spørge: hvad venter [hovedområde nævnt ved navn] egentlig på? er vi nødt til at få et 
generationsskifte før man implementerer en løsning, der ikke spilder alles tid? 

Der er meget ofte problemer med at det trådløse net ikke er tilgængeligt eller at det er meget ustabilt. 

der er nu to forskellige muligheder for at komme på det trådløse, men eduroam varetager ikke alle gadgets 
så man er stadig nød til at køre videre på det gamle nfit. Det er da spild af ressourcer at have to forskellige, 
når det gamle kører ubeklageligt. 

Der er ofte problemer med mit.au.dk 
 
Ligeledes har der i ca. 1½ år været store problemer med printere og computere i [sted nævnt ved navn]. 
Det kan ikke passe at det skal tage 1½ år at ordne noget så vigtigt. Det er virkelig under al kritik. 

Der er ofte problemer med printerne. Køb og installer flere printere forskellige steder. Der er ALTID kaos 
hvert semester ved eksamenstid. Dette kan ofte være skyld i rigtig meget stress. Print i god tid fungere ikke 
når det ikke er færdigt. Udprint burde ikke være et problem i 2014, studerende betaler jo alligevel for 
papiret. 

Der er på [studie nævnt ved navn] ALT for mange hjemmesider og platforme for at søge information. Man 
skal både på selvbetjening, au.dk, aula, specifikke faghjemmesider, og som oftest kræver det et stort 
arbejde at gennemskue sit eget skema da disse timer også er skemalagt på forskellige hjemme sider. EN 
overordnet side til at få information og skema om de enkelte semestre ville være en kæmpe fordel. 

Der er rigtig tit problemer med it i forelæsningssalene. 

Der er tit problemer med AU's sider, som ikke virker, og man ikke kan logge ind i længere perioder. Fx Aula 
eller STADS eller au-mail boksen 

Der er tit problemer med printere og det er et problem, at man kører med forskellige platforme som AULA 
og FirstClass på samme fakultet - jeg er involveret i begge, og det er lidt irriterende. Især fordi de begge er 
rigtig ringe. 

Der er tit problemer med særligt internettet - det er nogle gange for langsomt og ustabilt. 

Der er tit rod i it'en og [de] har tit travlt, så det er svært at hjælpe de studerende med problemerne hele 
tiden. 

Der findes på AU adskillelige studie og journalsystemer der er forældede og/eller som de ansatte(og i 
mindre grad) ikke formår at bruge særligt effektivt. Som eksempler på dårlige systemer kan nævnes 
campusnet hvor fildeling ikke har nogen funktion til automatisk opdatering og Captia der ikke engang kan 
klare en søgning med "wildcards"  

Der har i længere tid manglet et helt centralt og ikke driftsforstyrrelsesplaget intranet - jeg håber meget på, 
at Blackboard kommer til at indtage den rolle på tilfredsstillende vis. 
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Der har på mit hold været problemer for flere personer med at logge på internettet.  
First Class fungerer overhovedet ikke optimalt, hvilket har dårlig indflydelse på aflevering af opgaver og 
kommunikation med undervisere herover.  
Der er ofte problemer med projekter i lokaler på [sted nævnt ved navn]. 
Der er dog rigtig god hjælp hos IT-supporterne! 

Der har været meget bøvl med at få b.la. Kopiering til at fungere for de ældre studerende. Jeg har f.eks. 
aldrig fået en mail så jeg kan printe på au [område nævnt ved navn] library, selvom jeg har været ovre og 
snakke med dem. Det er også ret besværligt, at printesystemet på [område nævnt ved navn] bib og 
statsbiblioteket ikke er det samme. 

Der kunne snildt arbejdes på at samle de forskellige tjenester og informationskanaler. Det fremmer ikke 
tilgængeligheden at skulle navigere gennem en jungle af websites og tjenester af varierende sikkerhed for 
at finde oplysninger om marginalt forskellige emner. 

Der mangler stikkontakter stadigvæk rundt omkring. Internettet kan være svært at tilslutte sig. Blackboard 
er en historie for sig og er bare CampusNet med et nyt udseende; alle besværlighederne og fallouts er der 
stadigvæk. 

Der opstår alt for mange printer problemer.  
Flere forlængerledninger/stikdåser til de forskellige klasselokaler.  
At få et bedre wifi system, der ikke hele tiden kobler fra 

Der skal være en samlet platform. Man skal logge ind på flere forskellige platform til at udføre forskellige 
ting. Det medfører til spildt tidsforbrug, og er også ganske irriterende.  
Studerende på [hovedområde nævnt ved navn]  

Desuden er det en parodi på en [institut nævnt ved navn] at bygge den uden stikkontakter... 

Det er besværligt at navigere på au.dk. Det er mange gange nemmere at bruge en søgemaskine, hvis man 
leder efter noget konkret end at bruge siden. Man kan nemt overse relevante/interessante informationer, 
da de er gemt på sider længere inde i menuerne, der er uklart formuleret 

Det er et bøvlet kode-ræs og ikke acceptabelt, når skidtet går ned. Her tænker jeg mest på aula (der heller 
ikke just er moderne) og stads. 

Det er forfærdeligt med alle disse forskellige systemer.  
Desuden er jeg ikke helt tryg ved indførelsen af Blackboard, da systemer som Blackboard og Moodle (og 
Gud ske lov, at I ikke benytter det endnu) har en indbygget logik der fremmer amerikansk 
uddannelsespædagogik, og skaber øgede muligheder for testorienterede eksamener. 

Det er fuldstændig skørt, at man ikke kan, via sin "profil", gå ind og hente sine fag og sin undervisning til sin 
kalender, men at den enkelte skal sidder og plotte hver enkelt fag ind i et hjemmelavet skema. 

Det er fustrende at noget så vigtigt som wifi ikke virker, og at IT afdelingen ikke ved ret meget om Mac 
computeres styresystem. 
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Det er generelt noget bøvl, hver gang man skal undervise eksempelvis. De løsninger der er, når man skal 
slutte sin bærbare til eller få pulten nede i forelæsningslokalerne til at fungere er elendige. 

Det er helt basic at jeg ofte har problemer med at fange eduroam, og at det krævede en del af 
[hovedområde nævnt ved navn] IT at sætte det op på min computer. Det virker som om det kunne gøres 
enklere for den studerende. Men det er en mindre ting. 

Det er helt håbløst at et universitet, der vil være blandt de førende har så mange forskellige (og alle 
gammeldags og dårlige) IT-systemer. 
Jeg skal f.eks. bruge mit.au, aula, to forskellige mails, stads og studieportalen. 

Det er helt sikkert positivt, at AU er åben overfor IT og implementerer mange elektroniske løsninger. Især i 
forbindelse med eksamen er det super positivt at man kan aflevere elektronisk. 
De elektroniske platforme, tidligere AULA, nu Blackboard, til kommunikation og fildeling osv. er også 
hjertelig velkomne. 
 
Men med tanke på de muligheder der findes i dag, og den brugervenlighed som folk forventer, har AU en 
stor udfordring. Der er ofte problemer og fejlmeldinger, bl.a. med Blackboard. Der er også mange 
forskellige platforme, og det kan være svært at finde rundt i: mit.au.dk, selvbetjening, BB osv. 
 
Hjemmesiden fungerer rimelig godt. Den er dog stor og meget omfattende og det kan ind imellem være fejl 
i links osv. Den er heller ikke altid opdateret, bl.a. manglede der en del valgfagsbeskrivelser, da vi skulle 
tilmelde os det nye semester. Når der åbnes for tilmelding til nye fag, skal alle beskrivelser bare ligge klar. 
 
Til gengæld har jeg gode erfaringer med supporten. De er kompetence, behjælpelige og meget søde. 

Det er ikke godt nok, at programmerer ikke bliver opdateret, når de studerene ikke selv kan gøre det. 
Som eksempler er: Firefox. 

Det er lige nu forholdsvis besværligt at benytte printere, computere, kopimaskiner og betjening af 
printerkort på AU. 
Dette burde kunne gøres nemmere! 
Det trådløse internet er dog rigtig godt. 

Det er meget forvirrende og meget besværligt med så mange forskellige steder man skal hente information, 
som alle har forskellige logins.  
Få samlet Aula, stads, mit.au, au-mails osv. under ét login og én sider. 
Således at man får beskeder, mails, karakterer, lektier osv. samme sted. 

Det er meget kompliceret at komme på firstclass (AULA fungerer langt bedre er min oplevelse) og når man 
først er blevet oprettet som bruger er brugerfladen meget rodet. Det var svært at finde ud af, hvor man 
kunne gå hen og få hjælp til at blive oprettet, og der blev ikke lavet nogen ordenlig introduktion i starten af 
studiet [studie nævnt ved navn]. Alle man bad om hjælp henviste til nogen andre.  
 
Også en kaotisk hjemmeside for AU, der skal rumme alt for mange elementer. (til ansatte, til studerende, til 
mulige studerende, info om uni og forskning) det er svært at finde det man leder efter. 
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Det er mit indtryk at der sidder nogle få mennesker i AU IT der har overblikket over AU's infrastruktur, men 
at de ikke bliver anerkendt af ledelsen som de nøglepersoner de er. IT-afdelingen på AU bliver kostet rundt 
med og virker ret underfinansierede. Der er ingen officielle supportkanaler der er tilstrækkelige for 
studenterforeningerne på AU, og det virker altid som om AU lader som om studenterforeninger ikke har 
nogen IT-behov. 

Det er pinligt hvad man har af IT løsninger, og man burde satse på at gøre IT til en større del af AU, særligt 
på undervisningssiden, evt. ved at ligge forelæsninger ud som video, det kan gavne de stud så de kan gen 
se/høre forelæsninger der hjemme, samt man til tider kunne droppe forelæsninger og giver mere face to 
face tid mellem stud og vip. 

Det er på tide, at det bliver muligt at aflevere eksamensopgaver på nettet.  
 
Eduroam er meget svigende i funktion. Et minut virker det, minuttet efter gør det ikke. 

Det er skræmmende at man på universitetsniveau skal benytte sig af gennemslagspapir til [nogle] 
eksaminer samt at man skal medbringe sin egen printer til eksamener.  
Selvom disse områder er under udvikling p.t. burde universitet investere flere midler og energi i området 
således at man kan være på forkant med IT-udviklingen frem for at halse efter.  
Samtidig burde man tilstræbe sig at efteruddanne underviserne i forhold til Blackboard, således at 
platformen kan benyttes optimalt. 

Det er stadig uklart hvilket system der skal bruges til kommunikation i fag, med vejledere og mellem 
studerende fremover. I hele min studietid på Au - der går tilbage til 2006 - har der ikke været et 
velfungerende system til betjening af disse ting. 

Det er svært at finde rundt i hvor man skal henvende sig for at få de nødvendige brugeradgange. Alt burde 
samles i en IT enhed, således at hele AUs IT håndtering og systemer blev ensrettet med ét fælles 
loginsystem for det hele. 

Det er svært at få kontakt til medarbejdere i it(hvorfor er der ikke et hot-line nummer ved printere - det kan 
være meget vigtigt, at få kontakt op til aflevering af opgaver)??? 
Der er dårligt service af printere, ofte mangler der papir eller at printeren er går i stå! 
 
Computere i [sted nævnt ved navn] virker så dårligt, at det kan tage 30 min at printe! 

Det er svært at få ordentligt hjælp til de specialprogrammer man anvender på [uddannelse nævnt ved 
navn] da IT afdelingen er samlet. Man oplever derfor ofte at stå alene med at skulle skaffe fx licensfiler 

Det er svært at oprette forbindelse til EDUROAM - jeg kan stadig ikke komme på internettet i [sted nævnt 
ved navn] 

Det er svært at orientere sig på [hjemmeside for hovedområde] 

Det er så frustrerende at vi har så mange forskellige platforme hvor der kommer information på. (ex. AULA, 
mit.au.dk, email, stads selvbetjening) 
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Det er til tider meget svært at få hjælp eller bare høflig behandling når man kommer til it-hjælp i [bygning]. 
Det kommer meget an på, hvem der hjælper. Den ene gang oplevede jeg en medarbejder, som 
fuldstændigt nægtede at hjælpe mig med mit problem, som viste sig at være ret basalt. Han syntes ikke det 
var relevant for ham. 
Problemet omhandlede at indsætte en reference. 
Til gengæld oplevede jeg en anden gang en meget venlig og hjælpsom medarbejder, sådan som man 
forventer det. 
Desværre bliver it's rygte hurtigt ret dårligt med så lidt fleksibilitet. 

Det er uoverskueligt med så mange forskellige platforme. Hvor skal man finde de forskellige informationer, 
og hvorfor er de ikke samlet ét sted - jeg tænker her på AU’s hjemmeside, som i forvejen er delt op i 
studerende/ikke studerende, mi au, stads selvbetjening og blackboard.  
Desuden virker både blackboard og stads selvbetjening som et levn fra fortiden. 
Noget andet der er stærkt forældet er proceduren for skriftlige eksaminer på mit studie - hvor svært kan et 
være at lave en læsning, hvor man kan uploade sin opgave/aflevering eller på anden måde aflevere 
elektronisk - frem for at skulle bøvle med printere, som en yderligere stressfaktor og besværlighed. 

Det er utroligt forvirrende som ny studerende at skulle sætte sig ind i de mange forskellige platforme (Aula, 
AU, Stads, Secretman osv.). Jeg er sikker på at man kunne gøre det på en smartere måde - én samlet 
platform.  
 
Desuden synes jeg at AUs egen hjemmeside er meget ugennemskuelig. Man skal sidde og lede længe efter 
det man har brug for.  
 
Derudover ville det være rigtig dejligt med en slags oversigt over HVOR man kan printe henne på AU. Det 
får man ikke af vide som ny studerende. 

Det fungere simpelthen ikke godt nok, og det kan ikke være rigtigt, der er så mange problemer med 
printere og komme på internettet. 

Det fungerer ikke som et serviceorgan. Går man i IT, kan man stå der længe uden at de ænser en. ikke 
engang et nik eller et hej, der signaler at man er blevet set. Man føler sig bare i vejen, når man kommer 
med et problem. 

Det førnævnte printersystem virker kun sjældent. kommunikationssystemerne firstclass og særligt Aula 
giver også problemer. Der bør også laves en mulighed for elektronisk aflevering af skriftlige eksaminer. 

Det generelle IT-niveau er lavt. Computerne er gamle, nettet virker ofte ikke, nye IT-systemer kan ikke 
bruges fordi de ikke kan indeholde de oplysninger, der er nødvendige (skyldes dog nok mere 
ledelsesbeslutninger end IT-folkene). 
Køb et system i stedet for at lave specielle AU-systemer, som skal forbedres gennem flere år før de kan 
bruges. Det er spild af ressourcer!! 

Det giver ikke nogen mening, at det ikke er muligt at generere et skema over den undervisning man har i 
løbet af et semester. Jeg ved det er muligt for alle under [hovedområde nævnt ved navn]-fakultetet, men 
jeg ved også at det både er et problem for [hovedområde nævnt ved navn] og i hvert fald også [institut 
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nævnt ved navn]. Jeg finder det yderst besynderligt, idet der under alle omstændigheder skal sættes et 
skema sammen for at få det hele til at gå op i en højere enhed. 
Desuden synes jeg det er vigtigt, at både vores selvbetjening laves om, og at hjemmesiden gøres mere 
overskuelig. Selvbetjeningen er rigtig svær at finde rundt i - og jeg kan huske, da jeg skulle finde ud af om 
jeg var blevet optaget, at jeg slet ikke kunne finde svaret, fordi jeg først skulle logge på mit.au.dk og 
bagefter på stads - og det stod ingen steder. 

Det giver ingen mening at bruge AULA, det er et forfærdelig forældet system. 

Det her områder sejler fuldstændigt. Få nu lavet en mobilapp så man kan lave 
eksamenstilmelding/undervisningstilmelding. Skemaoversigt, virtuelt studiekort, så jeg ikke skal rende 
rundt med den indskrivningsbekræftelse der alligevel aldrig bliver opdateret. Karaktertjek. You name it. Så 
ville man nok også få flere der huskede at tilmelde sig de eksaminer. Og i kunne sende push-beskeder som 
reminder. 
 
Desuden er det tåbeligt at have 4-5 forskellige platforme som tvinger studerende til at huske forskellige 
passwords og flere logiks ad gangen. Det er et idiotisk userflow. Aula, firstclass, campusnet [m.m.]. Gør det 
nu enkelt. De platforme virker alligevel ikke særlig godt. Og hvorfor skal jeg først logge ind på mit.au.dk og 
derfra finde en henvisning til stads og så logge ind der bare for at kunne melde mig til undervisning eller 
tjekke karakter/lave udprint? Dårlig dårlig dårlig It brugeroplevelse på au.  
 
Au har lækker hjemmeside, men når man kommer ind i de interne systemer så forsvinder lækkerheden. Det 
er synd. 

Det interne printersystem på AU har være i stykker i alle mine 5 år på AU. Det er upålidelig, og de trådløse 
netværk er ekstremt ustabilt. 

Det kan ikke passe at der skal bruges 3-4 forskellige sider til at kommunikere mellem administration, 
undervisere og studerende. 

Det kunne være en god ide med et fælles mail system. 

Det nye Blackboardsystem fungerer ok, men jeg efterspørger dog et klarere overblik over timer der flyttes 
og aflyses i vores timeplaner - oftest laves rettelserne slet ikke fra administrationens side. 
Herudover er instituttets computere ofte ganske uproduktive, særligt når der arbejdes med [program], hvor 
flere af computerne crasher. Der er ikke behov for specielt mange computere men Windows-systemerne og 
computerne selv er ret gammeldags hvilket gør det svært at anvende dem når de ikke vil "kommunikere" 
med de studerendes egne bærbare. 

Det nye system, blackboard, fungerer virkelig dårligt!  
Underviserne kan ikke finde ud af at bruge det på en hensigtsmæssig/konsistent måde, og dette skaber 
forvirring hos de studerende.  
Ligeledes er det problematisk, at vi lige nu bruger så mange forskellige IT systemer.  
Et samlet system ville være at foretrække. 

Det siger vist sig selv ! 
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Det skal virke! Printersystemer, mailsystemer og så håber jeg virkelig at de studerende og undervisere får 
grund(ig)træning i blackboard systemet. 

Det sker desværre ret ofte, at der er problemer med IT. 

Det tager en krig at logge på AU' computere. Og det er ikke altid de fungerer. 

det trådløse net er kritisabelt dårligt på  mit studie. Det sætter ofte en begrænsning  . 

Det trådløse netværk "eurodam" eller hvad det hedder, fungerer ikke godt nok. Man bliver koblet af hele 
tiden og det tager en krig at blive koblet på. Det kan ikke passe at det ikke kan fungere bedre, når vi er på 
Danmarks andet største universitet.  
Jeg har bedre internet på mit kollegie.. 

Det trådløse netværk er for dårligt, der er ikke nok "styrke"/dækning alle steder, det er ikke holdbart for 
undervisningen 

Det trådløse netværk er for ustabilt. 

Det trådløse netværk på skolen er blevet forbedret, men det er stadig langt fra optimalt. Derudover var jeg 
som studerende så "heldig" at opleve BlackBoard de sidste to år af min studietid. Programmet fungerer 
godt, men kommunikationen op til udskiftningen af CampusNet var under al kritik. Desuden virker det ikke 
som om, at underviserne er blevet undervist i det nye system og bruger det således meget forskelligt og 
nogle slet ikke (pga. manglende vilje). 

Det ville bare være rart at STADS selvbetjening virker og at det er samlet noget mere, så man ikke har to 
interne net, både for uni og for [institut nævnt ved navn] 

Digital eksamen aner ingen hvordan fungerer med 14 dage til eksamen 

Diverse IT-systemer er alt for ofte ude af drift eller registrerer ved en fejl ikke fagtilmeldinger, osv. På et 
studie med så stramme og firkantede bureaukratiske regler, kan det desværre få enorme konsekvenser for 
de studerende. 

Dækningen på [institut nævnt ved navn] er en joke! Der er flere lokaler der er ubrugelige grundet den 
dårlige dækning. 

Dårlig dækning af nette på mange steder på AU 

Eduroam er periodevist ustabilt, ikke noget katastrofalt, men kan være til stor gene! 

Eduroam virker ikke særlig godt. Man bliver konstant smidt af og skal logge på igen. 

Eduroams forbindelse halter tit. 
 
De mange forskellige intranet der er. Aula, firstclass osv. Saml det hele under en fælles portal. Helst én der 
er lidt mere funktionel end ovennævnte. 
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Efter omlægningen af studierne på AU er der kommer MANGE flere studerende i [sted nævnt ved navn]. 
Men der er ikke kommet tilsvarene flere computere. Ej heller tilsvarende løbende problemløsning. Det 
betyder at man ofte kan gå ind i et computerlokale med 40 computere, hvor det kun er 5-6 computere, som 
fungerer. Det samme gælder for printere og kopimaskiner. Der er nok printere, men ofte er der ikke nogen 
af printerne som virker. 

Elektronikken i forelæsning/holdlokaler skal være i orden og underviserne skal være instrueret i at bruge 
den ordenligt. Alt for ofte kan de ikke få det til at virke som planlagt. 

Elektronisk eksamen - fint nok, 
men det er nu den studerende der har driftsrisikoen for løbende opdatering til det nye system, der skal 
uploades til samt for en passende net forbindelse. 
Det ville være lækkert med fortsat mulighed for aflevering af PDF fil via USB - eksempelvis (og helt simpelt) 
som gør det selv på en AU maskine i eksamenslokalet under opsyn og før lokalet forlades. 
Derved pålægges eleven ikke risiko for netforbindelse, system opdateringer m.v. 
(Ja ja, der bliver lidt ventetid. Men det må de studerende tåle ved brug af denne løsning) 

En samlet platform med kun ét password 

Et login til det hele, hvor skal jeg kunne 3-4 forskellige login? 
Bedre service når man har problemer. 

FC - ikke godt nok. 
 
Der er stadigvæk mange som har problemer med at logge på netværket. Især på [sted nævnt ved navn]. 

FC og blackboard og AULA?? Kan I ikke snart bestemme jer for hvilket program I vil bruge? Da jeg startede i 
2009 fik jeg at vide at vi skulle lære FC at kende, men ikke knytte os til det, for det var besluttet at FC 
snarest skulle erstattes af et andet program.... Det har vi ikke set noget til endnu! Men til gengæld har der 
været SÅ utrolig mange drift forstyrrelser på FC og nu er jeg i dette semester så introduceret til Blackboard 
- så nu kører kommunikationen på 2 platforme?!?! Ligesom jeg ved at der stadig er nogle af mine 
medstuderende som også kører kommunikation med deres underviser på AULA. Få det nu samlet ÉT sted, 
ÈN gang for alle!!! 

Finder generelt hjemmesiderne uoverskueligt og især på [studie nævnt ved navn] når man skal have 
overblik over undervisningen det kommende semester og informationen findes fragmenteret i forskellige 
mapper på aula + studieportalen... 

First Class er bare ikke optimalt. Og computerne på [sted nævnt ved navn]’s bibliotek er langsomme! 

First Class er gammeldags og burde virkelig erstattes af en mere brugervenligt system. At mere og mere 
information foregår over studerende.au.dk er godt nok, men jeg har ofte svært ved at finde rundt i siden og 
alle dets informationer. Gudskelov for google. 

First Class er noget værre forældet lort og så er det lidt pinligt, at det er nemmere at søge gennem Google, 
end gennem AU's egen hjemmeside! 
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First Class virker ikke altid optimalt, overvej evt. konferencesystem. - WIFI virker ikke altid 

FirstClass er praktisk talt umuligt at navigere i som ny studerende. Jeg har dog hørt rygter om, at vi får et 
alternativ næste år. 

Flere af IT-support linksene på studieportalerne henviser til forældede sider og det er derfor nærmest 
umuligt at finder ud af hvordan tingene fungere på nuværende tidspunkt. 

Flere stikkontakter. Desuden er der tit problemer med det trådløse internet. 

Flere stikkontakter/-dåser i undervisningslokalerne, så man kan lade sin computer og få adgang til 
internettet.  
AU's hjemmeside er forvirrende, uoverskuelig! 

For mange forskellige mailadresser. Ellers fungerer AULA fint 

For ofte er meget vigtige sider som STADS og AULA ud af drift. Det virker desuden utroligt klodset at have 
mit.au.dk og STADS kørende sideløbende. Det fungerede fint med tilmelding til fag etc. på mit.au.dk 
samtidigt med at den blev brugt til mere gængse ting. Det er vel muligt at gøre det samme med STADS 

Fordi der er ALTID fejl med vores it systemer hvad angår internt. Altid! Når vi skal tilmeldes fag, er blevet 
tilmeldt men ikke kan se faget på intra alligevel 

Forelæsning skal komme på nettet med dias og lyd til(!!!) 
Der skal udvikles en app til ipad'en der gør det nemmere at søge i AULA el.lign. System efter 
undervisningsnoter 
Kalender synkronisering med Exchange og iCal således at undervisningsændringer ses af alle studerende  
 
Da jeg p.t. studere på [universitet uden for Danmark] dette semester kan jeg varmt anbefale Blackboard 
LMS som portal og Echo360 som afspilnings enhed for undervisningen - det fungere rigtig godt! 

Forvirrende hjemmeside. 
Vi er vant til Campus, som virker utroligt intuitivt, men det gør AU slet ikke. 

fungerer utrolig skidt. Har eksempelvis ikke haft adgang til internet hele dette semester, det er stadig ikke 
ordnet. Derudover går Blackboard ned ca. 1 gang om ugen. 

Først og fremmest er FirstClass for gammelt på alle punkter. 
Dernæst ville det være godt med en opdatering af afleveringsproceduren. Jeg er pt. på udveksling i 
England, og her kan man bare uploade sin aflevering, og så modtager man email kvittering på det. Jeg synes 
der bruges alt for meget tid og ressourcer på både at skulle printe 2-3 eksemplarer ud, foruden den 
emailkvittering man modtager efter at have emailet sin opgave. 
Det samme gælder i øvrigt ved skr. eksamener. 

først og fremmest så er Aula en joke - det er nede lige så meget som det er oppe (eller det virker i hvert fald 
sådan fordi det altid er nede når man skal bruge det). Derudover virker det som om underviserne bruger 
lige så meget tid på at få projektorer og andet udstyr til at fungere som på at undervise.. 
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få nogle nye computere der virker :) 

Få nu samlet IT systemet! Der er ingen der gider at huske 5 forskellige logins til diverse funktioner på au.dk 
Én mail og et system til den studerende, få samlet mit.au.dk, selvbetjeningen, aula og blackboard til et 
system, det burde altså være nok. 

Får styr på jeres hjemmesider! Der var snak om, at slå nogle sammen og fjerne nogen og alt muligt, men i 
stedet er de der nærmest stadig alle sammen, og selv ikke jeres egne har styr på det. Giv evt. også jeres 
undervisere kurser i, at bruge AULA, projektere og deres computere, da der halvdelen af tiden ikke er 
nogen problemer og den anden halvdel spildes undervisningstid på, at IT'en fejler pga. menneskelige 
og/eller tekniske fejl. 

Generelle problemet med netforbindelser 

Generelt er de computere vi har adgang til på Library i stykker, nogle af computerne på [bygning nævnt ved 
navn] er meget langsomme og nærmest ubrugelige. Dette skal efter min mening klares. 

Generelt er der god support og fint net. DOG er man gået fra CampusNet over til Blackboard, hvilket MÅSKE 
kunne være et skridt fremad. Dog er dette ikke tilfældet, da underviserne og studierne generelt hverken VIL 
eller KAN bruge det. Derudover er der for mange "lag" man skal gennem før man kan hente artikler, 
diasshows eller andet undervisningsmateriale. Det er ikke muligt at hente flere filer ad gangen. Eller 
uploade uden problemer. 

Generelt er IT systemet ikke stabilt. 
Ej heller virker IT-servicen kompetent. 
På [institut nævnt ved navn]´s hjemmesider står der højt og tydeligt at man skal have PC. Ved henvendelse 
til IT-service må man gå uforettet fordi den pågældende IT-supporter var hjemmevandt med iOs 

Generelt er IT velfungerende, men jeg synes at det er overflødigt med både en au-mail og en stud[studie]-
mail i mit tilfælde.  
 
Jeg synes én mail er nok. 

Generelt lader det til, at IT-afdelingen lytter, når forelæsere beklager sig over eksempelvis fejlbehæftede 
projektorer, kabler og lignende; dette er godt. Hvad der til gengæld er uhyre skidt, er, at IT-afdelingen er 
bedøvende ligeglad med, at instituttets computere ikke er opdaterede og højst sandsynligt ikke er blevet 
det - i hvert fald ikke i større omfang - siden studiestart 2011! Jeg har selv forsøgt at gøre dem bekendt med 
dette problem, men det er som at rende panden mod en mur; de siger at der skal gøres noget, men for mig 
at se sker der intet. Jeg har dog ikke set efter, om de fik ændret antivirusen på de computere, som de fandt 
ud af i årevis ikke havde kørt en godkendt version. Jeg har også set folk, der ikke har kunnet lave 
studierelevant arbejde - og derfor ikke fik afleveret til tiden - fordi de opdagede at computerne var for 
forældede til at køre de relevante internetsider. De er endda så dårligt opdaterede, at aulas forside - i 
stedet for at indeholde en video - indeholder en sort kasse med en varierende sætning om, at din computer 
ikke er god nok. Generelt er jeg gået over til at betragte instituttets computere som usikre og potentielt 
inficerede; mig bekendt ønsker universitetet ikke sådanne computere. 
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Generelt synes jeg, at IT afdelingen er meget dårligt til at kunne løse de problemer man har, om det er ens 
printerkort eller et program man har købt. Det ville hjælpe at der kom nogle og undersøgte dette problem 
nærmere. 

Gå væk fra tankegangen om at den samme løsning skal gælde for alle. Det har indtil nu ikke virket særlig 
godt. Siden man gik i gang med at omlægge email-systemet har det været et problem for alle 
studenterforeninger på [hovedområde nævnt ved navn] og der er endnu ikke en ordentlig løsning. Det kan 
ikke passe at alle foreningerne skal hostes på en ekstern server fordi AU ikke kan levere en ordentlig 
løsning. Det har jo virket uden problemer før i tiden. 

Hackninger og til tider ustabilt net. 
og luk aldrig aula ned i en eksamensperiode igen!! 

Har flere gange oplevet at it ikke virkede 

Har fungeret okay internt på [institut nævnt ved navn], inden sammenlægning, men nu hvor IT-folkene 
flytter rundt sidder der ofte nogle, som reelt ikke kan hjælpe med de relevante programmer, da de aldrig 
har hørt om dem før 

Har I prøvet computerne i fx [bygning]? Det er jo en prøvelse for både tålmodighed, synsfelt, hukommelse 
og åndedræt! 
Desuden mærkeligt, at vi bruger mit AU, stads, studieportalen, AULA, Nfit, og AU mailadresse, samt sikkert 
flere, jeg har glemt eller ikke kender til. Det er SÅ forvirrende, og da absolut ikke umuligt, at lave ÉN portal 
til alle herlighederne. Tænk, om man kunne logge ind, og så have adgang til ALT; mail, fag, andre fag, et helt 
andet fag, undervisningskalender, opgaver osv.. Åh, hvilken drøm! 

Har ikke styr på noget, der findes stadig ikke en god platform til at kommunikere på studiet. 
Studievejledning og andre studierelevante oplysninger kommer ud på Facebook. Hvis Google ikke 
eksisterede var AU.dk ubrugelig. 

Hele implementeringen af BlackBoard har været under al kritik. Det er foregået uden særlig information til 
de studerende og uden særlig undervisning. Yderligere er flere af lokationerne simpelthen ikke gearet til 
det tryk der er af teknologi i dag. Noget så lavpraktisk som stikkontakter og internetforbindelse er 
mangelfuldt i flere lokaler og studieområder. 

Helpdesk, som koncept er rigtig godt, desværre skal man være rigtig heldig at ramme deres åbningstider, 
som, modsat skiltene på deres dør, er utroligt smalle. 
Næste problem opstår hvis man rent faktisk kommer i kontakt med dem, men at de ikke har tid, ressourcer 
eller kompetence til at afhjælpe ens problem. 
Ligeledes er det ubrugeligt at vente 3 uger på svar, hvis man skriver til dem med akutte problemer. 

Her drejer det sig primært om brugerinterface på de forskellige områder. 
Design og opbygning af interface for fx Mitau.dk, kursuskatalog og AU.dk er forskellige. Der mangler en ens 
struktur af opbygning af hjemmesiderne, for overskuelighedens og brugervenlighedens skyld. 
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Her mener jeg hjemmesiderne. 
Det er så besværligt at finde alting. Lokaler, timeplaner, eksamensdatoer, mm. Burde være mere let 
tilgængeligt 

Her tænker jeg på alle de forskellige intranet AU arbejder med. Det er svært for medarbejder at finde ud af 
alle de forskellige systemer og hvor man skal give beskeder.  Som studerende er det frustrerende at skrifte 
mellem studier/valgfag og skulle bruge mere en ét intranet. 
Desuden syntes jeg ikke Firstclass fungere optimalt. 

Hjemmesiden er ikke logisk opbygget, så man oftest starter med en googlesøgning. Der selvbetjeningen er 
meget lidt indlysende, og der mangler vejledninger til hvordan man f.eks. tilmelder sig ting. Siden virker 
desuden ikke til tablet/smartphone. 

Hjemmesiden er umulig at finde rundt i. Det er mere et heldigt tilfælde end noget andet, hvis jeg lander på 
den side med de informationer, jeg har brug for. Links og søgefunktionen virker ikke godt nok. Jeg kan 
aldrig finde de sider, jeg skal bruge, jeg kan ikke hurtigt danne mig overblik over, hvem der tager sig af 
hvad, og det er meningsløst, at jeg skal logge mig på tre forskellige steder for at komme ind på hhv. 
blackboard, mit.au.dk og selvbetjening samt mailfunktion. I mailen kunne jeg også godt tænke mig en 
adressebog, for åbenbart skal jeg kende alles præcise adresser for at sende dem en besked. Og hvis jeg 
tager fejl, så er det fordi systemet ikke er godt nok til at fortælle mig, hvad jeg så skal gøre. Kunne man ikke 
have én side med faneblade og et bedre system til at finde det, man leder efter? Jeg ANER ikke, hvordan jeg 
finder studieplan eller studieordning eller valgfagsoversigt osv., for man skal kende den præcise sides navn. 
Søgefunktionen leder mig som oftest hen på gamle irrelevante sider og artikler og alt andet ubrugeligt. 

Hjemmesiden er uoverskuelig og alt for snørklet. Søgefunktionen fungere overhovedet ikke. Hvis jeg skal 
finde noget bruger jeg google og skriver AU bag efter. Hjemmesiden bliver aldrig opdateret og har to gange 
oplevet at kontakte en mail via hjemmesiden hvor adresserne ikke længere eksisterede. Det kan også undre 
at i satser på så mange platforme som AULA FirstClass og Outlook. for slet ikke at tale om det hjælpeløse 
selvbetjening. 
Hvorfor ikke vælge en platform og så få den til at fungere. 
og så den post.au mail drop den... der er INGEN der bruger den 

Hjemmesiden er UOVERSKUELIG.. 

Hjemmesiden fungerer stadig dårligt - jeg savner en fagportal til de arrangementer og info. der er relevante 
for både stud og undervisere. 

Hjemmesiden og de forskellige studiefora er ikke helt velfungerende. Ofte meget uoverskueligt at finde det 
man leder efter. 

Hjemmesiden! /hjemmesiderne. Det er et forfærdeligt rod. Hvis man klikker på et "link" i venstre-sidemenu 
et sted, så kan man risikere, lige pludselig at være ledt over i en anden "sti". Altså, hvis jeg nu er på [institut 
nævnt ved navn]’s side og trykke på noget med studieadministration, så kan det være, jeg bliver ledt over 
på en side, der er tilknyttet noget mere overordnet AU. Og så er jeg lige pludselig væk fra [institut nævnt 
ved navn]’s side. OK, det er meget svært at forklare, men det er også en sindssygt forvirrende side, hvor 
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man godt kan blive væk, fordi man bliver ledt alle mulige mærkelige steder hen, når man trykker på 
genvejene i menuerne i siden... 

Hjemmesiden, utroligt træls at finde relevante oplysninger.... 

Hjemmesider og diverse forskellige systemer bør ensrettes inden for AU 

Hjælp ved problemer med IT fungerer ikke særlig godt på [institut nævnt ved navn]. Der skal installeres 
virkelig mange programmer - og det SKAL bare være muligt at få hjælp så det kan fungere for os som 
studerende. 

Hurra for eduroam, det system holder så godt at folk knap tænker over det. 

Hurtigere behandling af henvendelser 

Hurtigere computere, så det ikke tager et kvarter at starte op inden man kan undervise.  
Ensretning af kommunikation, så alle undervisere fx anvender aula, så det ikke kun er hver anden 
forelæsning man kan finde. Og så man ved hvad man skal forberede sig på. 

Hvis man forlader sine vante bygninger oplever jeg tit problemer med internet eller lign. 

Hvorfor bliver det ikke bare accepteret at minimum 1/3 af alle de studerende sidder med en MAC?  
IT på [institut nævnt ved navn] fungerede rimeligt inden vi endelig blev slået sammen med AU. Det er som 
om at AU's niveau ikke er blevet højnet, men at [institut nævnt ved navn] er faldet til laveste fællesnævner 

Hvorfor bruger man forskellige print-systemer og it-programmer rundt på AU? Hvorfor ikke bruge det 
samme over det hele? Gør det hele ens rettet over hele au. Vil gøre det nemmere for alle studerende, samt 
omkostningsbesparende. 

Hvorfor har vi valgt, at skifte til Eduroam? 
Har det været et reelt behov for de studerende? 

Hvorfor skal man bruge så mange forskellige IT løsninger? Jeg bruger både First Class, studerende.au.dk, 
mit.au.dk, stads og den side hvor man tilmelder sig til BA og KA. Det må kunne sættes sammen mere smart. 
Fx ved jeg at [institut nævnt ved navn] har et velfungerende program til eksamen og undervisning der 
hedder [navn på system]. 

Hvorfor skal man vente flere uger på en central printer bliver repareret, især i en periode hvor mange 
rapporter skal udskrives? Hvorfor er det trådløse netværk (påkrævet i nogle fag) til tider ustabilt? 

I [bygning] opleves der ofte problemer med computerne i computerrummet, i form af en del computere 
som ikke virker, og nogle af dem er så vidt jeg har lagt mærke til ikke blevet eller byttet ud i de sidste 2 år. 

I forbindelse med holdundervisning sker det ofte af projektor mm. ikke fungerer, og dette betyder at 
underviseren ikke kan undervise som planlagt. 
 
AU's hjemmeside kunne sagtens gøres mere brugervenlig, ligesom det er nødvendigt at få slået nogle af de 
forskellige sider (aula, mit.au, Stads selvbetjening, mail osv.) sammen. 
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På [studie nævnt ved navn] er der ikke adgang til et samlet skema for undervisning. På [andre universiteter 
i Danmark] ligger sådanne skemaer klar til download som PDF eller som download direkte til kalender på PC 
og tablet/mobil. 

I løbet af 3. og 4. semester har jeg flere gange måtte gå hen til helpdisk, fordi jeg er blevet koblet af igen og 
igen. Der kunne evt. være bedre vejledninger til når sådan noget sker, for den vejledning der var, var slet 
ikke tilstrækkelig 

I tror der kan spares penge på elektronisk eksamensbesparelse med det nye Wiseflow osv.  
Det kommer ikke til at ske... 

Igen mange arbejdsgange kunne spare væk, hvis universitetet havde et velfungerende IT-system. Jeg har alt 
for mange gange siddet i studienævnet, hvor problemer ikke kan løses pga. en dårlig IT-løsning. Helt håbløs 
er systemet syllabus. Planlægning af fag og lokaler er blevet langt mere besværligt, og mange lokaler har 
kun en belægning på 50 %. For at nå frem til mulige løsninger må studienævnet gang på gang gå på mange 
kompromisser for at få undervisningen og skemaer til at gå op. Derved mistes en del af fleksibiliteten i 
vores uddannelser, da der ikke længere er frit valg på faghylden pga. overlap. 

Ikke andet end problemer med Highspeed og normal internet. 

Ingen strøm på bordene på [sted nævnt ved navn]? Så åbenlys en ting, skinner langt væk af, der ikke er 
blevet lagt ret meget vægt på de studerende der påpegede dette [tidspunkt]. 

Internet. Det virker kun halvdelen af tiden og det var meningen at det nye Eduroam skulle virke bedre end 
det andet, men der er problemer med at logge ind hele tiden og for alle jeg kender. 

Internetforbindelse og flere stikkontakter! 

Internetforbindelsen er dårlig og at studerende stadig skriver eksaminer  

Internetforbindelsen er virkelig dårlig nogen steder. Og somme tider virker Blackboard ikke. 

Internettet er generelt ret ustabilt, og det er generelt ret bøvlet at logge på. 

Internettet fungerer ikke altid hensigtsmæssigt 

Internettet fungerer ikke optimalt 

Internettet fungerer rigtig dårligt i [bygning] og i dele af biblioteket. 

Internettet kommer og går. Computerne på biblioteket er så håbløst forældede at de ligeså godt kunne 
kasseres. 
 
Der blev indført gebyr på print på den største eksamensafleveringsdag på [hovedområde nævnt ved navn] 
mellem efterårs- og forårssemestret, hvilket gjorde at der var enorm printerkø. Dette blev vi som 
studerende ikke informeret om før vi mødte op på dagen for at printe. 
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IT afdelingen lader til at arbejde meget langsomt og der kan godt gå noget tid før man som studerende får 
hjælp til tekniske problemer. 

IT er et kæmpe problem for de studerende, særligt overgangen til BlackBoard. Der er ikke blevet informeret 
særligt godt om overgangen, og underviserne er ikke blevet sat nok ind i systemet til at kunne bruge det 
bedst muligt, hvilket har betydet, at de studerende har skulle bruge væsentligt mere tid på at lære 
platformen at kende. 

IT i de lokaler vi er i virker faktisk bare stort set aldrig ([sted nævnt ved navn]). Det var aldrig et problem på 
[sted nævnt ved navn].  
Vi har i [sted nævnt ved navn] tit mistet flere halve timer af vores undervisning på at ITen ikke virkede. Når 
læreren så ringer efter hjælp er IT personalet så inkompetente at de nærmest bare gør det værre. 

IT på AU er helt håbløst. Det er meget splittet og man skal navigere i mange forskellige systemer for at være 
med. Det virker som om, at dem, der rent faktisk har en viden på området, ikke bliver taget med på råd. 

IT skal virkelig optimeres! Jeg synes virkelig, at det er upraktisk og bøvlet. 
Det giver ingen mening, at man på AU skal bruge tre forskellige platforme: STADS (mit.au.dk), 
studerende.au.dk og AULA, for at finde information. 
 
For at komme på stads, skal man først logge sig på mit.au.dk og så igen stads. 
Studerende.au.dk fungerer som udgangspunkt fint, der gives overblik over undervisningen og fagene. Men 
det ville være rart, hvis der blev lagt et ordentlig (detaljeret) skema/undervisningsplan ind og ikke blev 
henvist videre til AULA. 
For AULA er simpelthen for dårlig. Det er ikke intuitivt eller praktisk (og layoutet kunne også optimeres). 
Man skal selv tilmelde sig sine fag/kurser, og det ville være praktisk, hvis dette blev gjort automatisk i 
sammenhæng med undervisningstilmelding. Man skal så klikke sig ind på alle mulige mapper for at hente 
diverse dokumenter ned om undervisningen. Vores undervisningsplan bliver lagt ind som pdf, og den bliver 
opdateret i tide og utide, uden at vi altid bliver gjort opmærksom på de enkelte ændringer. Her vil det være 
super praktisk, hvis I anvendte Lectio som gymnasierne! Derudover bliver forelæsningspræsentationerne 
heller ikke lagt ind som lovet. 
 
Generelt er AULA bare al for bøvlet at bruge. I bør udvikle en samlet platform, hvor man logge og finde al 
information. Det er for dumt, at jeg fx skal ind på studerende.au.dk for at se, hvornår de forskellige 
elementer på mit semester foregår, og at jeg så skal på AULA og finde en undervisningsplan for 
elementerne. Og nogle gange sker der kun en opdatering på den ene platform. 

It systemer der virker. Internet der er stabilt og ikke smider en af hele tiden. Det trådløse net er blevet 
dårligere de seneste år. 

IT systemer kunne godt bruge en opdatering for at gøre det hele mere overskueligt. 

It systemerne er besværlige, og der er mange steder de kunne optimeres ved at give en kort introduktion til 
dem. Det samme med uddanne holdundervisere og forelæsere i at benytte de forskellige systemer, sådan 
så noget så simpelt som at hente mapper ned fra Blackboard på en gang, i stedet for at skulle hente filerne 
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enkeltvis. Det ville også være dejligt hvis der var mulighed for at man ikke skulle logge ind hver gang man 
skal tilgå blackboard, men som i [institut nævnt ved navn] at der er mulighed for at forblive logget ind. 

IT systemerne på AU er ikke udarbejdet med fokus på tilgængelighed, og det har ikke været muligt at få et 
øget fokus på dette, tros flere henvendelser. 

IT systemet Blackboard har været et meget svært system at gennemskue, og jeg har oplevet at det langt fra 
har fungeret optimalt i forhold til at søge informationer, og at det generelt har været svært at finde rundt 
derinde. 
Det har ikke fungeret at få videresendt mails fra min AU mail til min egen mailadresse, trods det at man 
kunne afkrydse dette som en mulighed. 
Det har ikke altid været de rigtige oplysninger der stod under tilmeldinger til fag og eksamener. 

IT systemet man bliver trukket igennem er et stort rod, og man kunne med fordel forsøge at samle det på 
en eller 2 sider 

IT systemet på AU er meget ustabilt. Alt for ringe adgang til FUNGERENDE printere 

IT virker aldrig! [Sted nævnt ved navn] har store problemer med computer-printer koblingen. Det ville også 
være rart med én samlet løsning, så man ikke har både FirstClass, AULA og Blackboard - på samme tid... 

IT virker ofte ikke på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn], og forelæserne prøver ofte at få hjælp, men 
det tager enormt lang tid før hjælpen når til [sted uden for Aarhus nævnt ved navn], selvom den er blevet 
lovet 

IT/Mobildækning er på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] oftest ikke eksisterende! 

IT: Lysten til at hjælpe, med studerenes problemer. Printerne virker aldrig. 

IT'en er ELENDIG. Det er så dårligt at det er pinligt 

IT-faciliteterne på [sted nævnt ved navn] er ikke altid i orden, men det er nok ikke "administrativt" 

IT-systemet kører ikke altid som det skal - og det bør det gøre på en institution som AU. Derudover har 
overgangen til Blackboard været dårlig, og Blackboard fungerer desuden ikke lige så godt som Aula. 

IT-systemet på AU er til grin. Siden jeg startede i 2010 har der ikke været et tilfredsstillende IT-system til 
rådighed for de studerende. Jeg glæder mig til at se hvad Blackboard kan gøre, men når det er sagt er jeg 
skeptisk overfor det da de fleste andre programmer der er brugt af AU ikke virker. Det er fx FC, AULA(et fint 
system, men åbenbart er der nu ikke længere support på det) og STADS der ikke virker optimalt. 

jeg er afhængig af at kunne være studerende på fysisk afstand fra AU.  
Det er derfor frustrerende at jeg dagligt skal logge ind tre forskellige steder for at være aktiv studerende. Et 
fælles login - eller måske endda et system til at rumme både dialog, dokumenter ifbm undervisningen, 
tilmeldinger til undervisning/eksamen, emails og bestillinger i biblioteker ville være dejligt. 
Det er også frustrerende at det er nødvendigt at printe eksamenstilmeldinger for at kunne dokumentere 
dem - på samme måde er det håbløst umoderne at skulle aflevere 3 kopier af en opgave - kom med os 
andre ind i 2014 
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Jeg er bruger af computere på både [institut nævnt ved navn] og [institut nævnt ved navn]. På [institut 
nævnt ved navn] er under halvdelen af computerne funktionsdygtige. På [institut nævnt ved navn] er der 
installeret så meget ragelse på computerne, at opstart kan tage 5-10 minutter. Samtidig ligger der en række 
programmer, som ikke har de nødvendige licensoplysninger, hvorfor de ikke er brugbare. 
 
Kort: Computerne er frustrerende langsomme. Derudover er der ikke nogen åbenlyst tilgængelige 
oplysninger (hvad jeg ved af) om, hvordan man slipper for at skulle logge på en lokal computer for at 
foretage udskrifter (i stedet for at gøre det direkte fra sin bærbare computer). 

Jeg har gået på [andet universitet i Danmark end AU] hvor jeg føler at it løsningerne var meget simplere og 
mere brugervenlige 

Jeg har ikke nok viden om, hvordan de arbejder, til at vurdere det mere konkret. Dog har jeg oplevet at Aula 
er gået ned flere gange kort tid efter hinanden i den seneste periode, og det bør bare ikke ske. 

Jeg har ofte problemer med at logge på AU's netværk. 
 
Jeg forstår heller ikke hvorfor man skal køre med så mange forskellige passwords og brugernavne, som 
kombineres tilfældigt hver gang man skal logge ind et sted. 
 
Desuden er AU's hjemmeside forvirrende og spækket med faktuelle fejl. Ofte linker hjemmesiden til sider, 
der ikke længere eksisterer. Der findes også parallelle (forældede) hjemmesider som endnu ikke er blevet 
lukket, så man aner aldrig om man kan stole på hjemmesiden. 
 
Jeg forstår heller ikke at vi skal bruge AULA, da den ofte er nede/hacket og desuden ikke har de funktioner, 
man gerne ville have. 

Jeg har selv læst [studie nævnt ved navn] på AU og deres IT-system FC er håbløst forældet. Det er 
simpelthen en totalt uoverskuelig og irriterende platform at arbejde med, og jeg bruger den så lidt som 
muligt. Det kunne der godt gøres noget ved. 

Jeg læser [studie nævnt ved navn] og hver gang vi har IT-eksamener her på kandidatdelen er der problemer 
med at få det til at virke - det er så frustrerende. 

Jeg mener, at AULA opretholder en standard, der nærmest kun er forrige årtusind værdigt. Der er alt for 
mange problemer med det, i forhold til, hvor afhængige vi som studerende er af det. Det må kunne lade sig 
gøre for et universitet at have et tidssvarende IT-miljø... 

Jeg mener, at driften af IT er undervurderet. 

Jeg mener, at et moderne universitet ikke har råd til eller ry til ikke at have et velfungerende, gennemtestet 
og gennemgående integreret IT-system. Implementeringen af Blackboard går godt, men der er stadigvæk 
lang vej endnu og det skal gå noget hurtigere, hvis jeg skal nå at have glæde af et integreret IT-system i min 
studietid. 
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Jeg og flere af mine medstuderende har ofte svært ved at komme på campusnettet. Samtid så køre nettet 
langsomt.. 

Jeg oplever firstclass som et yderst uoverskueligt system og endvidere oplever jeg, at AU's hjemmeside er 
meget vanskelig at navigere rundt på. 

jeg oplever ofte at der er problemer med printerne på biblioteket i [sted nævnt ved navn], samt at de 
blander folks udskrifter, hvilket gør det svært at få alle sine papirer med. 

Jeg oplever tit problemer med internettet og studieportalen 

Jeg oplever tit, at blackboard har tekniske problemer, at projektere og de tilhørende skærme ikke fungerer, 
og at underviserenes pc'er er svære at tilkoble en storskærm. 

Jeg oplever, at der ofte går lang tid med at få it til at fungere i starten af en forelæsning. Holdt sammen 
med at underviseren kommer for sent, giver det meget spildtid. Der ud over oplever jeg selv, at det it jeg 
skal bruge fungere. Fin netforbindelser. Man kan overveje, hvad netforbindelser i forelæsningslokalerne 
egentlig gør godt for. 

Jeg oplever, at IT-systemerne ofte ikke fungerer optimalt, og dernæst er det svært at få kvalificeret hjælp. 

Jeg oplever, at min IT helpdesk altid er lukket. 

Jeg skal skulle på et tidspunkt finde nummeret på en af mine medstuderende til en anden medstuderende 
og forelæser. Så jeg tog min smartphone og tændte for WIFI for at gøre det. efter 5-10 min var det stadig 
ikke lykkedes. Dvs. det trådløse netværk er for langsomt, og det var ikke fordi vi var langt fra en sender, da 
vi kunne se den ca. 10 meter henne ad gangen. 

Jeg studerer en IT-uddannelse og oplever store mangler på velfungerende IT på især [sted nævnt ved navn], 
hvor vi holder til. Det er under al kritik, at vi ikke har ordentlige systemer stillet til rådighed, men i stedet 
gamle computere, der kører på det uddaterede [systemer]. Derudover arbejder jeg på AU, hvor vi meget 
ofte oplever problemer med de langsomme computere og login. Jeg tror ikke, at der er tal på, hvor mange 
gange, at vi har haft [person nævnt ved navn] i røret for at hjælpe os. 

Jeg synes Blackboard er et ulogisk system. desuden virker det ikke som om at det muligheder benyttes fuldt 
ud.  
Yderligere er det fjollet at der bruges flere forskellige platforme - au-mail, Blackboard, timeplaner mv. 

Jeg synes generelt, at der i hele min studietid har været store problemer med AU IT. Desuden synes jeg, at 
First Class er et helt udueligt og gammeldags program, og burde ikke være noget, der stadig bruges her i 
2014. 

Jeg synes ikke at [studie nævnt ved navn]’s EDB lokale er særlig godt. Computerne kunne godt bruge en 
kærlig hånd. 

Jeg synes ikke det er optimalt at vi hver enkelt student skal sidde og lave et skema hver eneste semester. 
Det er forfærdelig besværligt at finde alle dokumenterne som fortæller om fag, timer, hvor og hvornår. 
Dette beskrives også som en problematik set ud fra set synspunkt at det bl.a. På [institut nævnt ved navn] 
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på ingen måde er et problem. En skole med ligeså mange studerende som på [institut nævnt ved navn]. 
Studerende der har lige så afvekslende skemaer og fag som os [studerende på studie nævnt ved navn]. 

Jeg synes IT kan være meget forvirrende. Forskellige mail og it-platforme bruges, og adgangskoder og 
brugernavne er forskellige og skal ofte ændres. 

Jeg synes kvaliteten af IT-løsninger er meget varierende på de forskellige studier. Jeg synes især at 
eksamensafleveringen på mit studie [studie nævnt ved navn] er under al kritik. Man skal først sende en mail 
med ens opgave og derefter aflevere den fysisk i to eksemplarer, mens man på andre studier blot uploader 
den på nettet. Og det at man til mundtlig eksamen skal printe alle sine notater, da man ikke må have 
computer med, kan jeg slet ikke sætte mig ind i, det koster jo en halv regnskov og jeg ved ikke hvor mange 
100 kroner for hver eksamen man skal til. Det burde kunne løses på en bedre måde. 

Jeg synes ofte der er problemer med AULA, printere osv. Derudover har jeg tit været gået forgæves til IT 
helpdesk med et problem som de enten ikke kunne eller ikke ville løse. 

Jeg synes, at jeg skal bruge alt for megen tid på at tjekke forskellige steder, med forskellige log-ins, på 
instituttet og AUs hjemmeside, for at sikre mig, at jeg ikke har overset en deadline, i forhold til 
eksamenstilmeldinger eller anden formalia. Tid jeg hellere vil bruge på at studere. 

Jeg tænker primært på mit eget studie på [institut nævnt ved navn]. Der blev lavet ny internetopsætning i 
bygningerne efter det kom under AU. Siden har der kørt temmeligt dårligt med at koble sig på, og have god 
forbindelse hele tiden!  
 
AU's hjemmeside er helt hen i vejret hvis man skal navigere uden brug af søgefunktion. Man siger at man 
skal kunne nå det ønskede resultat ved højst 3 klik på en god hjemmeside. Det er i den grad ikke tilfældet.  
Søgefunktionen virker umiddelbart nogenlunde, mens det dog tit er ligeså godt at søge på google.  
Det er en nærmest umulig opgave at bruge de punkter og underpunkter der er på siden og forstår hvad der 
menes med de forskellige termer. 

Jeg vælger at skrive om studieadministration her også da det knytter sig meget til IT problemerne. 
 
[Institut nævnt ved navn] blev lagt sammen med AU for nogen tid siden. Det har betydet at vi skal have nye 
adgangskort for at komme ind i de bygninger vi har undervisning i. Fair nok, hvis det altså virkede. Det 
virker aldrig. 
 
Internettet er bras. Før vi blev slået sammen virkede internettet stort set altid, nu håber man på at man har 
en heldig dag så man kan bruge nettet i en hel dag. 
 
Hvis man skal have valgfag på fx [studie nævnt ved navn], skal man have et nyt studienummer. Jeg har ikke 
haft nogen problemer, men jeg har venner der har bøvlet utroligt meget med at få adgang til kursus filer og 
kalender fordi hans nye studienummer ikke virkede. 
 
Jeres fine hjemmesider au.dk, mit.au.dk og stads: det virker som om I har taget alt information om alt og 
alting, kastet det ned i en spand og puttet en fin indpakning over. Det er umuligt at finde noget på de 
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hjemmesider. Igen, før [institut nævnt ved navn] blev slået sammen med AU havde vi en god hjemmeside, 
hvor det var nemt og intuitivt at finde de information man havde brug for. 

Kort sagt, så skal IT platforme som AULA forbedres. Eller også skal systemerne samles i ét i stedet for at 
man skal 3-4 forskellige steder hen for at finde ud de forskellige informationer. 

Langsom netforbindelse, First class er outdated 

Langsomme løsninger fra gammel tid. 
For tit er der problemer med it-løsninger som f.eks. Aula og "mit AU". 

Lyden virker kun halvdelen af gangene til forelæsninger = for dårligt! 

Man burde give alle forelæserne en kort præsentation/undervisning i hvordan elektronikken fungerer i 
auditorierne. 

Man dropper AULA til fordel for Blackboard, men BB er ikke en særligt god platform. Den virker 
uoverskuelig og med et rend af funktioner, der ikke er (og nok aldrig bliver) relevante for mit studie. 

Man kan aldrig printe ud på printerne i [bygning]. De har manglet papir siden i sommers, så man jeg har 
aldrig mulighed for at printe ud på mit studie. 

Man mangler at alt er samlet et sted, så man kun skal logge ind et sted og her både kan tjekke skema, 
eksamensplaner, karakter, til og afmelde fag og eksamener, se filer lagt op af undervisere og evt. have en 
forside efter man er logget ind med nyheder der er relevante for ens studie. 

man ryger af internettet hele tiden. 
i forhold til biblioteket bør man lave en knap så man kan af-låne de bøger man har bestilt men som man 
ikke skal bruge alligevel. 

Mange af AU IT-platforme er håbløst gammeldags, fx AULA, hvor jeg i perioder har oplevet at det har været 
umuligt at logge på, det er dog blevet bedre. Det kunne være rart med noget mere tidssvarende fx med 
apps til mobil/ tablet, men det er selvfølgelig en dyr løsning og måske ikke lige det der skal prioriteres 
højest. 
Det kunne være rart hvis alt var samlet et sted, altså mail, selvbetjening, studieportal, aula m.m., så man er 
fri for at skulle pendle mellem forskellige hjemmesider kår man skal ordne ting vedrørende studiet. 
Jeg vil dog gerne rose den nye studerende.au.dk. 

Mange systemer, især Aula, er bøvlede at bruge og ustabile. Antallet af forskellige platforme er 
unødvendigt stort, og bør kun bestå af en portal i stedet for både mit.au, stadssb, Aula, post.au mm. 

Mange undervisere har ikke sat sig ind i blackboard. De fortæller de får kurser, men ved simpelthen stadig 
ikke nok om det. Fx hvordan de laver en mappe hvor vi, studerende, kan uploade dokumenter i. 

Mangler information om hvilke muligheder vi har som studerende. 
Nettet er ustabilt. 
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Med IT, men jeg de forskellige portaler der bliver kommunikeret på. Jeg læser [studie nævnt ved navn] på 
7. semester og har den opfattelse af at der siden jeg startet, har været alt for mange forskellige portaler. 
Webmail, aula, blackboard, studerende.au.dk, mit.au.dk, selvbetjeninger samt alle de forskellige instituts 
hjemmesider. Man får en mail om at man skal melde sig til eksamen ét sted, melder sig til en eksamen ét 
andet sted, finder ud af hvor og hvornår et tredje sted. Ofte kommunikere vi studerende i grupper inde på 
facebook om hvor man finder alle de oplysninger vi har brug for. Dét burde i meget høj grad være meget 
nemmere for de studerende. Saml det hele ét sted. 

Mere overskuelig hjemmeside. Selvom den er ny, er den meget uoverskuelig og rodet, og er man fx havnet 
på en side udadtil, er det ikke så nemt inden for samme studie eller afd. at hoppe over på den interne side 
for studerende. 

Mest bare fordi der ofte er problemer med  Aula eller eduroam. 

Mindre rigide regler for hvem der må sende massemails til studerende - vi vil som videnskabelig 
studenterforening gerne kunne sende en mail til alle [studie nævnt ved navn]-studerende om et 
arrangement der henvender sig til dem, men kan ikke få lov fordi IT er bange for at vi vil sende politisk 
propaganda. Tillid frem for kontrol. 

Mindre specifikt, da IT generelt virker, men jeg lægger herunder printerne, der kun sjældent er i orden og 
altid skaber frustration i stressede perioder. Ganske vist skal man som studerende være forberedt i god tid, 
men man bør ikke skulle regne med at bruge en time på printeren hver eneste gang. 

Mit au virker dårligt i forhold til campusnet. og bliver ikke udnyttet til fulde af lærer 

Mit.au.dk er ALT for uoverskuelig med for mange logins og underportaler 

Nede på [sted nævnt ved navn], hvor jeg nu har læst et år på [institut nævnt ved navn], er IT systemet 
simpelthen for dårligt for alle de studerende, som ikke lige sidder i hovedbygningen.  
Det trådløse internet hopper til og fra, hvilket også giver printer problemer.  
Der bliver ikke udbudt hjælp til studerende med MacBook, selvom der efterhånden er rigtig mange der 
benytter sig af Apples produkter. Arrogancen man mødes med er uholdbar. 

Netforbindelse er langsom mange steder ved [sted nævnt ved navn]. Der er ikke vejledning til tilkobling til 
net, VPN samt netværksprint for Mac på [sted nævnt ved navn]. 

Netværk især trådløst er håbløst. Oplever ugentligt undervisningen bliver forstyrret af vi ikke kan komme 
på nettet og dermed ikke se video/opslagsværk mv. som underviser gerne vil vise. 

Netværket er ustabilt - man kan ikke regne med at have fungerende internet, hvis man skal lave noget der 
haster. Medbringer altid egen internetadgang for at kompensere for nedbrud i universitetets eget net. 

NFITs computere er ikke opdaterede, software pakker fungerer dårligt og Linux-platforme på [institut 
nævnt ved navn] fungerer ikke. Desuden er overgangen til eduroam skræmmende dårlig, netværket, der 
førhen fungerede upåklageligt kan ikke administrere belastningen fra det nedlagte AUWLAN. 



 479 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Ni ud af ti gange når jeg ønsker at benytte mig af computere eller printere på AU er der problemer med 
dem. Bibliotekarerne virker som de nærmeste at gå til, men afviser at kunne hjælpe, og henviser til IT. Efter 
dette ender jeg som regel med at gå til en kammerat eller at tage ned i byen hvor elektronikken virker 
upåklageligt. 

Noget så simpelt som AU's hjemmeside er noget rod. Det er utrolig svært at navigere rundt på siden og 
finde de oplysninger man er på jagt efter. Forleden skulle jeg booke et lokale - det tog mig 25 minutter at 
finde frem til portalen hvori det foregik. At den var uorganiseret og ulogisk opbygget var så næste problem. 
 
Desuden er der alt for mange forskellige systemer som anvendes til forskellige ting, og med individuelle 
logins; Aula, Campusnet, STADS, osv. 

Nogle gange er IT nede ift. Roombooking, se bestemte eksamensrelevante sider fx eksamensplaner og det 
hænder at det ikke er muligt at komme på blackboard.. Dog vil der altid være IT opdateringer og lignende, 
der skaber disse, så større problem er det heller ikke.. 

Nogle gange virker det til at IT er et endnu, ikke opfundet ord på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn]. 
Det er klart blevet bedre efter ombygningen, men det kan stadig blive meget bedre. 

Nogle steder i [sted nævnt ved navn] er der dårligt internet. 

Nogle studenterforeninger kan få tildelt særlige postkasser med en AU mail, mens andre ikke kan. Det er 
mig uforståeligt.  
Desuden så er der bare ALT for mange platforme at jonglere rundt med. En til dokumenter, en til 
karakterer, en til bestilling af studiekort, osv. osv. Hvorfor ikke samle det hele i en, elegant løsning? Jeg er 
sikker på at der er kloge hoveder blandt jeres studerende på IT-fag der kan hjælpe jer. Og sikkert også for 
billige penge. 

Nu hører jeg til på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] og tingene bliver efter opbygningen bedre og 
bedre, men både på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] og inde i byen (hovedsagelig [hovedområde 
nævnt ved navn]) ville det være fedt med tydelig hjælp (ikke nødvendigvis personer, men evt. en 
letforståelig og enkel manual). Helt generelt mangler jeg på mit studie et IT-kursus, hvor vi tideligt lærte at 
bruge AU's og Statsbibliotekets hjemmeside, lærte at søge og finde tekster, oplysninger m.v., lærte at læse 
og forstå firstclass og mit.au og bruge de muligheder der er I det. Man kan selv lære det, men mange 
vælger ikke at bruge tiden på det, og det går også ud over selve studiet. Rygtet siger dog at der skulle have 
været afholdt sådan et kursus, men at det af uforklarlige årsager blev aflyst. 

Nu, bedre fungerende aula 

Når aula bliver hacket flere gange, så bør man måske overveje en anden løsning. Derudover synes jeg ofte 
at hardwaren i undervisningslokalerne halter lidt. 

Ofte fungerer internettet ikke, og computerne på bibliotekerne er langsomme. Men det er jo svært at følge 
med tiden! Dog kunne det være rart, at IT-support er lettere tilgængeligt. 

Ofte har vi problemer med at logge på computerne i [sted nævnt ved navn]. Vi går på [hovedområde nævnt 
ved navn] og ved ærligt talt ikke hvilket log-in vi skal bruge.  
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Når der laves ændringer i f.eks. printer systemer oplyses vi ikke ordentligt om det, og der er ingen i den 
umiddelbare nærhed af printerne, der kan hjælpe en. 

Ofte sker det, at internettet simpelthen ikke virker - både under forelæsning og helt generelt. 

Ofte store problemer ved eksamen. Er det så svært at sikre det til minimum eksamen? 

Ofte virker computerne i [bygning] ikke og ofte kan man heller ikke logge på First Class. 

Ofte virker internet, printere osv. ikke og proceduren for at komme af og på universitetets systemer 
opleves bøvlet og besværlig 

Oftest virker alting godt, men et så stort område som AU er der altid noget der ikke helt virker optimalt. Fx 
er der nogle hjemmesider der er lidt overskuelige og nettet virker heller ikke altid optimalt. 

Opbygningen af AUs hjemmesider er tidskrævende, upraktisk og svær at finde rundt i. Det bør tilstræbes, at 
samle funktioner, så studerende ikke er nødt til at bruge stads, mitau, aula mv., men kan finde flere ting et 
sted. 

Opdateringer af hjemmesider hvor der er misinformerende information omkring ting der er vigtige for 
studerende, som f.eks. hvilke obligatoriske fag man skal tage, hvilke muligheder man har for at søge andre 
fag og uddannelser.  
Dårligt udstyr, langsomme computere og printere der ikke virker, som ellers er blevet stillet til rådighed for 
studerende. Her mener jeg man enten skal gøre noget ordentligt eller så lade hver. Køb af møbler for over 
100000, men så have en printer der er i stykker ?? 

Opdateringer af universitetets computere bør vurderes højere. 

Opgaver der bliver væk, løsninger som kun virker på Windows virker ikke som et seriøst alternativ i år 2014. 

Oplever alt for ofte printere der står af. Derudover tager det altid en million år bare at logge ind, så hele 
processen bliver tidskrævende. 

Oplever indimellem underviserne har problemer med at logge sig på 

Oplever ofte net problemer, som bare burde være i orden. 

oplever tit at projektor eller lyd eller begge dele ikke virker - og især er internet forbindelsen ustabil 
generelt - og det generer i undervisningen 

Oprettelse af VPN tager længere tid end at gennemføre en uddannelse. Det er ikke acceptabelt.  
Institutternes computere er forældede og trænger til en opgradering. Det er hurtigere at køre de 5 km 
hjem, tænde computeren og printe et dokument end at forsøge sig med en af universitetets klienter. 

Pc'erne fungerer ofte ikke og printersystemer er for komplicere 

Platformen AULA, er gammeldags og fungerer ikke! 
Professorer og andre underviserer kan ikke selv lægge ting op, men skal igennem en sekretær... og det går 
galt halvdelen af gangene!! 
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Har hørt, at man på [institut nævnt ved navn] bruger et system hvor man bare skal hente en app, og så kan 
alle informationer findes der. Det skulle fungerer ganske udemærket... så hvorfor ikke bruge det alle 
steder?? 

Printere er et mareridt i [sted nævnt ved navn]. Forbedre det eller gør det gratis igen. Det burde være 
muligt at kunne få printet på sit universitet. 

Printere skal bare virke, og byggedata 

Printeren på [sted nævnt ved navn] er til tider i udu. Mange studerende er afhængige af den. 

Printerfunktion og computere på Universitetet virker ikke altid, frustrerende. 

Printerne er ofte ude af drift (især lige inden afleveringer af eksaminer!) 

Printerne fungere dårligt, ligeledes nettet. 

Printerne på [hovedområde nævnt ved navn] virker sjældent.  
Computerne i [bygning] virker stort set aldrig. 
Yderligere kan det være svært at komme på det trådløse net. 

Problemer med at logge ind på instituttets computere.  
Ofte problemer med kopi/printer maskiner. 

Programmerne i undervisningen er ikke tilpasset erhvervslivet 

På [hovedområde nævnt ved navn] oplever jeg tit, at det enten er umuligt at finde en computer at arbejde 
ved, og når man gerne vil printe mangler printerne næsten altid blæk eller papir, eller der er andre tekniske 
problemer. 

På [sted nævnt ved navn] lever IT *langt fra* op til en 2014-standard, både på biblioteker, hvad angår 
adgang til IT-værktøjer og -udstyr for studerende, osv. Det er uacceptabelt 

På [sted nævnt ved navn], som er det sted, jeg studerer, er IT-udstyret som udgangspunkt velfungerende, 
dvs. tingene virker, bare i et ekstremt langsomt tempo. Det er nemlig meget gammelt udstyr. 

På [studie nævnt ved navn] benytter man sig af 4 forskellige portaler til at informere de studerende. Det 
synes jeg er noget pjat, specielt fordi nogle sider ikke er opdaterede, og først bliver det sent og i ringe grad.  
 
Desuden synes jeg ikke det er meningsfuldt at man skal skifte password til sin webmail (så vigtig 
information kommer der nu engang ikke ud på den), når man kan beholde det samme password på sin 
"mit.au"-konto. Det virker lidt dumt. 

På [studie nævnt ved navn] benytter man www.aula.au.dk, hvilket mildest talt kunne trænge til at blive 
finpudset. Foruden hacker-angrebet her i foråret, som resulterede i, at vi ikke kunne hente opgaver ned 
mm., er aula generelt dårligt opbygget! Informationer til et enkelt fag skal findes forskellige steder under 
forskellige mapper og dokumenter. Måske der kunne findes en smartere måde at holde styr på det hele?! 
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På en tværfaglig kandidat, som den jeg studerer, er det ret frustrerende, at AU ikke har ét fælles mail-
system. Det har ikke blot resulteret i, at jeg skal tjekke flere forskellige fora (såsom AULA og FirstClass), men 
har også betydet, at en underviser fra [studie nævnt ved navn] har måttet opgive at have en direkte mail-
kontakt med os, men i stedet har været nødsaget til at benytte sig af et mellemled. 

På mit studie er det højest halvdelen af computerne i computerrummet der virker. Den halvdel der virker er 
langsomme. Det tager ofte 10 minutter at tænde en computer og logge ind.  
Når man så til gengæld er inde fungere de fint og der er meget sjældent problemer med printeren. 

På mit studie hører det til sjældenhederne at det virker, omvendt skal det siges at de ting der ikke fungerer 
tilfredsstillende bliver ordnet relativt hurtigt. (Specifikt de tilgængelige computere, projektorer, printere). 
 
Medbestemmelse/inddragelse ved jeg intet om. Det virker som om det ikke eksisterer i praksis og i det 
omfang det bruges tid på det er det et håbløst diskussionsforum der ikke skaber noget af værdi (eller noget 
uden). 
 
Og støt nu vores laboratorier på [hovedområde nævnt ved navn]. De er rygraden, og de vakler! 
Der mangler udstyr, der mangler personale tilgængeligt for de studerende. Der mangler muligheder for at 
bruge tid og energi i laboratorierne uden for studiet. Det virker som et lukket land for os det i høj grad 
burde eksistere for. Ellers så lav nogen laboratorier hvor vi har adgang, på vores præmisser. Anerkend os 
nu! 

På mit studie oplever jeg en generel utilfredshed med blackboard, de fleste af mine med studerende 
udtrykker en klar frustration over at vi er blevet tvunget over på blackboard fra campusnet. i en 
forelæsning blev der fx lavet en hurtig undersøgelse ved håndsoprækning om hvordan klassen oplevede 
skiftet fra campusnet til blackboard, og næsten samtlige elever gav udtryk for at de foretrak campusnet i 
forhold til blackboard 

PÅ visse punkter er IT-systemet klodset. For eksempel gik Aula ned, fordi Stads gik ned. At en sid går ned er 
en ting. At begge går ned er noget ganske andet. 
Ydermere har Aula været hacket et par gange. 

Rodet og fragmenteret IT-system med forskellige og gentagne log-in og mange mail-adresser og 
information er spredt ud over mange sider med dårlig søgefunktion. Tilstanden har været gældende i 10+ 
år, men er trods alt i bedring nu. 

Samtlige undervisere bør vide hvordan alt fungerer. Det er vel IT afdelingens ansvar? 

Selv uden at tage "det syriske hack" i betragtning, er AULA for ustabil og forældet. Jeg har i en periode på 3 
år været daglig bruger af det webbaserede Lectio, og efter min erfaring kørte det langt mere stabilt. 
Vi hører ofte, at universiteterne har meget god økonomi. Derfor overvejer jeg, om det ikke er økonomisk 
muligt at udnytte den store mængde designteori og de mange programmører, der er tilknyttet AU. 

Selve AUs hjemmesider og den orden der er på dem er mildest talt dårlig. Det er ofte svært (især som helt 
ny studerende) at finde de ting man leder efter. Ofte har det været lettere for mig at google noget bestemt 
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info, som ledte mig ind på AUs sider, i stedet for at starte på forsiden for studerende og derved søge den 
information jeg manglede. 

Sikkerheden på AULA og NFIT trænger til at blive set efter i sømmene, og browserne på [hovedområde 
nævnt ved navn]'s maskiner trænger til at blive opdateret. Der kan desuden gå længe inden en computer i 
udu bliver fikset. 

Skema oversigt trænger til justering. Informationer er delt på aula samt studieportalen. Jeg vil forslå at man 
arbejder hen imod et system som ligner det gymnasier har, den jeg kender er Lektio. Forstår ikke at AU ikke 
kan udvikle et lignende system. 

Skolens internet går ofte ned hvilket gør det svært at arbejde på skolen. 

Som et eksempel på hvor dårlig IT-systemerne fungerer kan jeg nævne, at jeg de seneste to år har været 
tilmeldt bachelorprojekt og pt. er tilmeldt det i alle semestre indtil 2015, selvom jeg afleverede mit 
bachelorprojekt i efteråret 2012. 

Som udvekslingsstuderende har jeg oplevet et gnidningsfrit IT system. Så det kan lade sig gøre. På AU, når 
jeg skal printe på mit institut skal jeg bruge mit sygesikringsbevis, og ikke studiekort. Kunne man ikke gøre 
studiekort til betalingskort i både kantinerne og ved printere? AU har forvirrende mange interne 
studieportaler. Mit.AU, WAYF, nu også blackboard? Forskellige logins krævet til pc-system og disse 
platforme. Det har været grund til megen irritation og spild af tid. 

Stads er en katastrofe, fungerer ikke optimalt på mobile platforme. Nedentiden for Aula er alt for høj. 

Support er venlige og hjælpsomme - hvis man ved, hvad det er, man skal have hjælp med! Der er til 
gengæld masser af muligheder og ressourcer, som man aldrig hører om. 
 
Universitets hjemmesider (i hvert fald hvad angår [institut nævnt ved navn]) er en håbløs rodebunke. Vi får 
gentagne gange at vide, at al den information, vi skal bruge, skal findes der. Men, det er, undskyld den lidt 
folkelige metafor, som at skulle finde en diamant, der er blevet slugt af en elefant. Den skal nok være der, 
men man kommer til at rode gennem ufattelige bunker af [alt muligt] før man eventuelt er heldig at finde 
det. 

svære at komme i kontakt med, kan ikke hjælpe (for årlig faglighed, hvilket nok hænger sammen med deres 
meget meget unge alder) 

Svært at finde rundt på hjemmesiden, døde links og sådan noget 
 
Ofte lange ventetider i IT help desk 
 
Rod i forbindelse med mail systemer. Meget uelegante og forsinkede nye løsninger for mail lister og 
studieforeninger. 

Svært at orientere sig i Blackboard 

Synes det svinger alt for meget hvor godt det virker. Gamle langsomme computer. Printning varierer også. 
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Synes ikke altid det trådløse internet virker... Både i [sted nævnt ved navn] og på [sted nævnt ved navn]. 
Desuden har der været problemer med aula... det er enormt vigtigt at det fungerer 100 %. 

Synes nettet er meget svingende på skolen. 

Systemerne virker ikke efter hensigten, og det er en jungle at skulle navigere på hjemmesiden. 

Tidligere kunne man downloade alle dokumenter for et helt fag som zip-fil. Det var derfor meget let at 
sikre, at man havde alle dokumenter i nyeste udgave. 
 
Lokalebookingen fungerer ikke optimalt. Det skulle fungere efter først-til-mølle princippet, men systemet 
går rigtig ofte ned, så det ender helt tilfældigt om man kan booke eller ej. Desuden ville det være skønt at 
kunne søge efter ledige tidspunkter i stedet for at skulle bruge tiden på at søge alle de mulige 
kombinationer af tidsrum. (Det ville give mulighed for bedre udnyttelse af lokalerne og være en stor hjælp 
for os, der tilrettelægger efter hvornår rammerne for arbejdet er bedst mulige) 

Tilgangen til computere og hjælp til netadgang burde være nemmere 

tit problemer med printer og internet. Aula bliver hacket og der er også tit login problemer. 

Trådløst net virker til tider dårligt i [sted uden for Aarhus nævnt ved navn], omend det muligvis forbedres 
da det lige er skiftet. 
Vi har noget der ligner 37 forskellige steder vi skal logge ind, alt efter hvad vi skal bruge (Blackboard, Stads, 
mit AU og flere steder der kommer mails). Det er håbløst at finde rundt i 

Trådløst netværk på [institut nævnt ved navn] er urimeligt dårligt. 

Tænker især på AU’s hjemmeside. 

Uddannelse/instruktion af instruktorer/forelæsere i IT-anvendelse i auditorier og klasselokaler. For meget 
tid går spildt på dårlig lyd/mikrofontjek/projektorbøvl. Eller sætte penge af til at udvikle en snild, 
overskuelig og nydeligt lamineret manual, fx til styring af lys/gardiner/mikrofoner i [auditorium]. 

Undervisere mangler kompetencer til at inddrage mere IT i undervisningen, fx de mange "smartboards" der 
er på AU. 
Hvorfor bliver "smartboards" indkøbt, når underviserne ikke kommer på kursus i brugen af dem? 

Universitetets hjemmeside er simpelthen til grin. Hvis man ikke ved præcis hvad man leder efter er det 
umuligt at finde, og den nemmeste måde at finde noget på er at google det. Ansatte, administrationer, 
skemalægning, eksamenstider osv. Hvis jeg vil vide noget så googler jeg det, og jeg har faktisk aldrig set 
andre end ansatte være i stand til at navigere rundt på hjemmesiden, og de fleste af dem ved heller ikke 
hvordan man finder ordenligt rundt. Hvis jeg ikke er sikker på hvad det er jeg leder efter er det umuligt at 
finde det, for selv med hjælp fra google har man nu engang brug for de korrekte søgeord. 

Universitets hjemmeside er et stort kaos! 

Utallige fejl og nedbrud med at mit.au og Aula er nede (specielt kritisk i eksamenstid hvor man er ekstra 
afhængige af dem) 
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Fejl i tilmelding af fag sidste år gjorde at mange fik et andet fag end det de gerne ville og at nogle fag ikke 
blev oprettet 
Min kæreste og en studerekammeret er før begge blevet helt slettet af systemet = Min kæreste opdagede 
det ved at hun ikke længere fik SU og fik en ny årsopgørelse..! Tog meget energi og kommunikation med AU 
adm. Su kontoret og Skat for at få alle ting tilbage igen. 

Valget af Blackbord virker underligt da man alligevel ikke bruger dens funktioner, og de funktioner man 
bruger fungerede bedre under det gamle system. samtidig burde der være bedre sammenhæng mellem de 
mail som vi som studerende får ud og den information der reelt vedrøre os. 

Ved overgangen til Eduroam blev der ikke informeret om skiftet og en del studerende såvel som 
undervisere kunne ikke komme på nettet de første par uger. Det var temmelig besværligt at næsten alle 
skulle forbi IT-supporten (synd for dem) og mildest talt var det dårligt implementeret. 

Vejledninger bør opdateres og samles et sted. Og skal gerne eksistere til både mac og windows 

Vi trænger til at få IT systemer der rent faktisk fungerer. Jeg syntes for det første ikke, at blackboard i 
tilstrækkelig grad leverer noget til undervisningen andet end et opbevaringssted for dokumenter. 
Derudover oplever jeg det meget problematisk, at man pga. STADS kan have svært ved at følge med i et 
valgfag, som man er kommet på relativt sent i forhold til studiestart fordi at STADS endnu ikke har sendt 
oplysninger til blackboard. Man kan derfor ikke finde pensumliste osv. 

Vil kraftigt opfordre til at danne en e-platform (blackboard evt.) for alle studier i Uni-parken.  
Platformen skal indeholde skema (det tager for meget unødvendig tid at få flere hundrede studerende til 
selv at skrive det ind). Ændringer og kommende vigtige arrangementer skal selv-registreres i skemaet. Gør 
det meget mere praktisk for både undervisere samt studerende. 
Startside med information omhandlende Uni samt inddragelse af RUS-acuta og andre studie-blade for de 
enkelte studier. 

Vores computere på [studie nævnt ved navn] er ikke brugervenlige nok. Flere virker ikke. Der er brug for et 
løft, ligesom det ville være utroligt rart, hvis de studerende kunne få let adgang til en scanner. Hvis der ikke 
er andre måder at gøre det på, vil jeg foretrække, at der kommer brugerbetaling på udskrivning af 
dokumenter (prints), hvis dette kan føre til, at der kommer hurtige og funktionelle computere til brug for 
de studerende. 

Wifi i [sted nævnt ved navn] er ikke særlig velfungerende! 

Åh Blackboard! 

 

Complicated, not user friendly 

create a special section(online) on how to connect  you as a student to the school (email, computer room, 
wireless, AULA etc.) 
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Eduroam system setup was a bit too complex. I remember at some point it required same settings for 
logging on to network with XP-based computers, while it was automatic with Vista and Windows 7. 
It is strange that even W 7 users need extra setup for the same setting that used to be fetched 
automatically before. 

I am not Danish, apparently, and before I registered at the communal office I had a fixed cpr number from 
the university. It was not a problem at first but one day I could not log in to my WAYF site which I used a 
lot. The problem was my fixed cpr number and it took weeks for them to figure it out and what to do. 
When I contacted them they said that they would look into it and contact me later, which they did not do, 
so I contacted them and had to describe the problem all over again, and then again to another person and 
another  until I gave up and started paying for the use of [website]. Later I needed the log in for another 
use, more important than [website], and then I was lucky to get someone on the phone who told me it 
might be because of this fixed cpr number which I got changed.  
I would also like to say that concerning the multiple systems I have to log in to, to get results, information 
about my study, my personal information plus other things concerning my study are too many and to 
complex. I can handle it but it is weary, and I think that computer science is more evolved and has better 
things to offer than AU IT presents. 

I gave up long ago. And all my friends gave up long ago. We don't use the WIFI. 

I want to say farewell to FirstClass. It's not friendly using with duplicated folders, outdated interface, and 
don't-know-what-is-what sections. 

IT works very well, but I feel they need to work on communication a bit. I've seen people graduating that 
still don't know how to book a room, how to change their password remotely or how to print remotely. 
They post once in a blue moon on the BB. And people are often confused about how to use their 
credentials and how to log in or even how to find them (despite the large amount of posters with their 
location). Of course it's people's fault as well. That's all, a bit better PR and communication. Maybe some 
pocket/quick guides that are handed with these basic questions explained will solve everything. 

Problems and issues are responded too slowly. Same time, to study accurately and efficiently I am 
way too depended on the IT infrastructure (log-ins, blackboard, etc.)....  
In my first semester (fall) I had not chance to get to my study materials until November... 

sometimes registering for causes becomes a problem 

The fact that I have to use First Class says enough.... it is completely outdated and useless, and frankly I 
stopped using it unless absolutely necessary. The alternative, Blackboard, is also flawed(I used it for 3 years 
for my BA) but better. There is also no universal login/password for IT services. 

too complicated 
too many platforms - I have to register in three to four different systems (everyday) - that needs to be 
changed... 
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Ph.d. området 

Videnskabeligt personale 

1) Der er ingen klare retningslinjer for hvor mange penge hver ph.d. ‘er har til rådighed til rejser, 
konferencer mm. 2) Bevilling af rejseansøgning ser ud til at være drevet af "først-til-mølle". Hvis der 
kommer en spændende og relevant konference til November skal jeg nok ikke regne med at instituttet vil 
have nogle penge tilbage at søge. Så hvis jeg vil på konference i år, skal jeg tage en af dem først på året, og 
skynde mig at søge før de andre. Det virker ikke til at der er afsat et beløb til den enkelte ph.d. ‘er? 5) 
Personligt ville jeg være villig til at reducere udgifter til hotel mm (fx ved at dele med en anden Ph.d.) hvis 
jeg til gengæld vidste de sparede penge ville blive lagt til side til mine senere rejseaktiviteter 3) Hvad er 
rimelig rejse aktivitet? En konference pr år? Eller en konference pr Ph.d.-forløb? 4) Hvorfor kan det ikke 
klart meldes ud hvor mange penge hver Ph.d. har at rejse for? Fx Hver Ph.d. har 30.000 kr. pr år. Derudover 
kunne man tilføje en mulighed for at søge om mere, hvis man er blevet optaget på en ekstraordinær stor 
konference (flere krav kunne tilføjes) 

4+4 ordningen er ødelæggende for AUs muligheder for at tiltrække de dygtigste kandidater fra andre 
universiteter, udenlands såvel som indenlands. Når først kandidater fra andre steder begynder at kigge 
efter muligheder, så har AU givet pengene til de lokale ansøgere. Og på mit institut, IUP, hvor vi har som 
national opgave (jf. ministeren) at videreuddanne professions-BA, er det en katastrofe - vi kan ikke på 
mindre end et år spotte talenter og evt. talenter kan ikke nå at finde ud af koderne og mulighederne 
allerede på deres første studieår (ud af to!). Og så opfordrer 4+4 til [fedteri] - de studerende lærer at lægge 
sig ind under en lærer og der er ikke nogen ekstern bedømmelse af speciale, som går forud for tildeling af 
Ph.d.-stipendium. 

4+4 ordningen virker fint i teorien, men den er meget svært omsættelig til praksis, hvilket er frustrerende 
for både stipendiater og vejledere. De ph.d. studerende på 4+4 ordningen er dårligere stillede end deres 
kollegaer på 5+3, bl.a. i forhold til pension, anciennitet og lignende, men de skal udføre det samme arbejde. 
Derudover er der en tendens til, at de bliver kastet rundt mellem ph.d. administrationen og 
studieadministrationen fordi der ikke er klare retningslinjer for, hvornår de er kandidatstuderende og 
hvornår de er ph.d. studerende. 

Administrationen af dette område er ikke fulgt med en udvikling, hvor det er stadig mere skolepræget og 
tilrettelagt som studier i tredje cyklus 

Administrationen skal have VIP chef, eks dekan eller prodekan, dobbelt-ophæng tilbage. 

Administrativ støtte til udlandsophold, sprogrevision osv. 

Al for meget papirarbejde i forbindelse med administration af Ph.d.-forløb. For lang behandlingstid 

Alt for dårlig bemanding man får for lidt og for sen hjælp 

Alt for mange dårligt fungerende medarbejdere. Tidligere fungerede det perfekt med kun ganske få 
medarbejdere. Men nu er adm. hypertrofieret og vælter opgaver over på os andre. 

Alt for meget stress og uklare forventninger til, hvad der skal præsteres og hvilke muligheder man har 
bagefter. 

Alt for overadministreret - som mange andre områder bærer det præg af et rigidt system der skal tjekke at 
man gør det godt nok (men hvem tjekker). Jeg kender flere der aldrig har udfyldt en side i den net baserede 
ph.d. portal (uden nogen konsekvenser). Jeg gør det selv troligt, men for hvem. Det virker til at være 
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planløs registrering - fokus her bør være meget målrettet på udbud af relevante kurser, samt at tage fat i de 
få der ikke formår at håndtere deres studerende ordentligt - det kan skemaer alligevel ikke hjælpe på. 
Skemaer er typisk bare et symptom på fravær af nærværende ledelse alligevel. 

Alt for mange Ph.d.er 

Ansøgningsprocedure omkring optagelse er blevet for kompleks og omfattende. Skemaer/form der skal 
udfyldes er tunge og så dårligt skrevet at det er svært at forstå hvad der bedes om. Det virker til at tilliden 
til at miljøerne har styr på at få de rigtige studerende og få dem igennem mangler. Lad os hellere få en åben 
diskussion om det. Fortæl os ude i vejledermiljøerne om vi vælger de forkerte og producere for lidt. Lige nu 
laves et uhensigtsmæssigt sorteringssystem for at udvælge de rigtige studerende og de rigtige miljøer men 
der må være differentiering mellem miljøer som år efter år performer godt og de der har brug for 
hjælp/reprimander etc. Det er ikke hensigtsmæssig tidsudnyttelse at sætte alle igennem en start procedure 
der er så tung og som emmer af kontrol hvis ikke vi hører om det bedrer gennemførelsen eller får feed back 
på at vi gør det for dårligt. Stipendieopslag er vanskelig at finde. Processen omkring udvælgelse af 
opponenter og fakultetsrepræsentant er blevet unødigt strammet med at vejleder ikke må have haft 
forskningssamarbejde gennem flere år. Efter nogle år er det et problem at finde en fakultetsrepræsentant 
og vi søger ud i miljøer vi ikke har kendskab til og hvor det er fagligt uinteressant at sige ja fra begge sider. 
Nu er det blevet vennetjeneste mellem fagfolk i stedet for interesse fælleskaber. Vi må ikke bruge visiting 
professorer. Det giver slet ikke mening. Vi kan godt skelne mellem om den visiting professor er en del af det 
aktuelle forskningsprojekt eller er i stand til at forholde sig kritisk til afhandlingen. Censorkorpset til 
bedømmelse af forskningsårsopgaver er insufficient. Der bør åbnes op for at der kan peges på andre. 
Halvårsrapporterne til Ph.d. er ikke en sikkerhed for hverken den Ph.d. studerende eller skolen. Mange af 
os laver standard rapporter. Der bliver ikke taget aktion fra Ph.d. skolen selv hvis rapporten ikke er ok. Man 
kan blive i tvivl om kompetencen hos dem der læser rapporten. Og nu må det ikke ende ud i at vi så også 
bliver sat til at læse andres halvårsrapport. Der bør være mere fokus på at sikre publikation end alt det 
andet snak. Drop alle rapporter og lad vejleder svare på hvilke artikler der er kommet ud efter 1 år og 2 år 
og svare på hvorfor der ikke er kommet nogen ud. Læg Talentkurset ned på 1. Halvår af Ph.d. uddannelsen, 
så stud. får gode startmuligheder og vejleder mødet hurtigt spores ind i en form der giver mening for 
vejleder-stud parret. 

Ansøgningsprocessen er meget langvarig. Det virker unødigt forsinkende, at en afvist ansøgning hos en 
formelt kvalificeret ansøger med forskningsmidlerne til rådighed, medfører, at der skal startes en hel ny 
proces med nye bedømmere, sådan at det kan tage mange måneder, op til år, for en ansøger at blive 
optaget. 

Bliver forskningsårs - og ph.d.-stipendier fordelt på en betryggende vis? 

Brug for flere Ph.d. kurser der nemmere kan passes ind i den Ph.d. studerendes dagligdag. Dette vil sikre at 
der bruges mindre tid på kurser og mere tid på forskning. 

Brugerens net flade (Ph.d.-ansøgning, kurser mm) er meget besværligt at navigere i. Det tager "en krig" at 
finde rundt i systemet de første gange og også efterfølgende opleves det meget tungt, at arbejde med. 

Bør tilbageføres til institutterne. Centraliseringen fungerer ikke og har afstedkommet en "fremmedgørelse" 
med øget bureaukrati. 

Centralisering af Ph.d.-området i den såkaldte talentudvikling giver ikke rum til faglige forskelligheder. 

Den strategiske forskningspolitik virker ejendommelig. Der uddannes langt flere ph.d. 'ere end det er muligt 
at afsætte på universitetet og også eksternt. I det hele taget - og i sparetider - er det nogen gange et spild, 
når så mange dygtige mennesker ikke får muligheder for videre reel forskning i form af ansættelser, hvor 
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det ikke hele tiden er en overlevelseskamp om kortvarige midler. Lidt færre ph.d. 'ere ville måske kunne 
skabe flere faste stillinger? Endvidere er det ejendommeligt at 2/3 af ECTS pointene i ph.d. -uddannelsen 
skal tages på AU's egne hovedområder - i hvert fald inden for BSS. Det er ikke altid udbudte kurser har 
relevans, og ph.d. -uddannelsen i er forvejen rigeligt formaliseret i forhold til at få tid til at forske i dybden. 
Ordentlig forskning tager lang tid - men både de noget firkantede formaliserede krav (ECTS og 
undervisning) og meget begrænsede fremtidsmuligheder arbejder imod langsommelig grundighed - i ph.d. 
forløbet og i efterfølgende kortvarige ansættelser. 

Der bliver anvendt for mange ressourcer og synergien i forhold til HR er ikke udnyttet. 

Der burde være et bedre system til vurdering af ansøgende Ph.d. studerende, med mere ekstern 
bedømmelser. Alt for dårligt kursus udbud og for lidt penge i systemet 

Der en tendens til at Ph.d. området bliver ledt for rigidt og med for meget regelrytteri. Det virker som den 
tillid man har til at de enkelte vejledere kan gøre noget fornuftigt med deres studenter bliver mindre og 
mindre. Jeg er helt med på at det er fornuftigt at systemet kan gribe ind hvis noget kører af sporet, men vi 
er på vej over i den anden grøft. At ph.d. planner systemet så virker så dårligt som det gør, gør det ikke 
nemmere. Der må først og fremmest rettes op på ph.d. planner. 

Der er alt for mange skemaer. Antallet af formularer udfyldt, er tykkere end afhandlingen. Det må der 
kunne ryddes op i. Service er fin, men man tager for meget af vores tid. 

Der er alt for mange små forskningsenheder der falder uden for AU standard og som derfor reelt ikke har 
nogen rigtig tilknytning til AU. Som ansat her, falder man helt uden for radaren og det er helt umuligt at 
finde ud af hvor man skal henvende sig med hvad og til hvem. Og efter og videreuddannelse er en by i 
rusland - man er mest bare usynlig og glemt. Det kræver en helt anden type leder end dem jeg primært er 
stødt på i de små enheder, hvor eneste fokus er forskningsopgaverne. 

Der er behov for en langt mere smidig og flexibel Ph.d. administration. Det er efterhånden udviklet sig til et 
unødigt bureakratisk system. 

Der er brug for tidligere udmeldinger/svar på om man som Ph.d. stud. er optaget på Ph.d. kurser.  

Der er for mange formelle procedurer og krav som ikke har nogen reel værdi, men som blot er 
tidskrævende for ph.d. -studerende, -vejledere og FUP-ledere. Jeg tænker at ph.d. -administrationen er 
underbemandet. Det er hvert fald svært at få svar på henvendelser til dem. Ph.d. Planner er en katastrofe. 
Programmet er slet ikke bygget hensigtsmæssigt op. Det er alt for rigidt og mangler skemaer for centrale 
aspekter af ph.d. 'eres planlægning, så som instituttimer. Ligeledes er det svært at få et overblik vha. 
programmet. De gamle halvårsevalueringer i papirform fungerede meget bedre. Endvidere er der mange 
tekniske problemer med Ph.d. Planner som er meget tidskrævende at få rettet. 

Der er for stor centralisering 

Der er helt uacceptable lange ventetider på at få et svar, når man kontakter ph.d. -skolen på [hovedområde 
nævnt ved navn]via e-mail. Der kommer sågar ikke en bekræftelse på, at ens e-mail er modtaget, og så kan 
man vente på til 2 uger på, at der kommer svar. Man skulle tro, at ph.d. -skolen ville foretrække email-
korrespondence fremfor telefonopkald, men det opleves som om, at e-mails bliver nedprioriteret meget. 

Der er ikke ret stor forståelse mellem vores Ph.d.-skole leder og programudvalgsformændene. Ph.d. skolen 
lægger op til en del stramninger i Ph.d.-ordningen, der harmonerer meget dårligt med 
forskningsuddannelsen som den tidligere så ud. I det hele taget er der store forskelle på reglerne 
institutterne imellem. 
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Der er INGEN mulighed for at gøre sig gældende som ph.d. -studerende, efter personaleledelsen er blevet 
(uden nogen har lagt mærke til det, eller er blevet spurgt) lagt under ph.d. -skole ledelsen. At arbejde i 
afdelinger, hvor afdelingslederen ingen personaleansvar har overfor én, er DYBT kritisabelt. Samtidig er 
MUS for ph.d. er der ikke er fuldt finansieret under AU blevet skåret væk. Dette er også DYBT 
foruroligende, eftersom disse ph.d. -studerende har det meste af deres arbejdsliv på AU. Hvis man ønsker 
reelt at satse på de studerende, man har investeret i, bør man gøre seniorer med faglige relevans, 
ansvarlige overfor medarbejderudviklingen. Disse seniorer bør IKKE være vejlederen, eftersom disse ofte 
blot tildeles i starten af et ph.d. -forløb og ikke nødvendigvis ender med at være den mest faglige relevante 
sparringspartner. Desuden er det problematisk hvis ens vejleder har personaleansvar, da dette kan 
forskyde opmærksomheden på den studerendes projekt og hen imod pligtarbejde afholdelse mv. 
Herudover fungerer ph.d. -planner utroligt uhensigtsmæssigt, da det kun opleves som ligegyldigt 
papirarbejde, der ingen effekt har på processen. Den eneste effekt planner har, er ikke at fungere ordenligt, 
og skabe en masse mail-korrespondance mellem den studerende og administrationen. Endelig oplever jeg 
planneren som et rent overvågningsværktøj, der på ingen måde fungerer som produktivt arbejdsværktøj. 

Der er mange administrative og logistiske uhensigtsmæssigheder, og forskellen på de vilkår der møder de 
ph.d. -studerende, inkl. de kommende, bør gennemgås 

Der er meget stor forskel fra Institut til institut og fra ph.d. -skole til ph.d. -skole for de muligheder og 
omstændigheder der definerer omstændighederne i forbindelse med at gennemføre et ph.d. forløb. Særligt 
økonomiske forskelle mellem eksternt finansierede og ”fakultets finanserne” ansættelser har stor 
betydning for muligheden for eks. deltagelse på kurser og konferencer i udlandet, samt indkøb af teknisk 
udstyr og programmer. 

Der er meget uklare ansvarsfordelinger mellem fakultet og institut 

Der er SLET ikke styr på det her område. AU lader som om Ph.d.-planner kan løse en stor del af 
administrationen, men det kan det ikke. Tvært imod. Ph.d.-planner er det idiotisk system som dels er svært 
at betjene (problematisk interface), del fungerer bureaukratisk (det sender dokumenter i uendelige 
kredsløb mellem forskellige stakeholders). Tilliden til Ph.d.-planner betyder så i øvrigt at der ikke er afsat 
resurser til at coache de ph.d. -studerende gennem deres forløb (gøre opmærksom på frister for det ene og 
det andet, rykke for svar og rapporter mv.). Som hovedvejleder mener jeg kun at have ansvar for den 
faglige vejledning, mens den processuelle coaching må varetages andetsteds. Det sker ikke pt. 

Der er spandevis af eksempler. Men f.eks. Ph.d. planneren burde afskaffes. Jeg har spurgt ledelsen hvorfor 
man skal bruge systemet, hvortil svaret var: det skal man bare. Det duer simpelthen ikke. En ting er at 
softwaren er dårlig og har mange meget bedre og gratis konkurrenter på nettet, en anden ting er, at der 
ikke er nogen grund til at benytte systemet. Det er et plat forsøg på at kunne sige, at man arbejder på at få 
folk godt igennem systemet, når det i virkeligheden ikke duer. Hvis man mener der er potentielle personlige 
kriser som ikke kan løses via MUS samtaler så lav en kriseordning på Ph.d.-skolen, og spar alle andre fra at 
skulle udfylde dette elendige system. 

Der er stadig ikke helt klare og gennemskuelige regler for Ph.d. studerende på tværs af AUs afdelinger, og 
bestemt heller ikke lige vilkår for de studerende 

Der er stor forvirring forskningsstationerne imellem og [en enhed virker til at glemme de andre] 
planlægning og kommunikation 

Der lader til at være megen uklarhed omkring 4+4 ordningen - hovedsageligt mens den studerende er på 
del A - hvem har ansvaret og hvordan gør man egentligt i forhold til at få afleveret eksaminer/specialer og 
så videre - ingen ved det... igen - lav færre regler - så vi ikke skal lede efter reglerne - men bare få det til at 
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lykkes! 

Der mangler klarhed over Ph.d.-skolens, instituttets og vejledernes rettigheder og pligter i forbindelse med 
et Ph.d.-studium. Ph.d.en skulle have sit grundlæggende tilhørsforhold på instituttet med Ph.d.-skolen som 
udbyder af fælleskurser mv. ikke omvendt. 

Der sker en centralisering, hvor ressourcer allokeres efter politisk magt fremfor faglig behov 

Der uddannes alt for mange Ph.d.er på basis af alt for dårlige afhandlinger. Reducer antallet af Ph.d.er 

Der uddannes for mange Ph.d.er. Alt for mange. Vi skraber bunden. Spild af ressourcer. Det er ikke 
nødvendigt med en Ph.d. for at undervise på gymnasiet. 

Der udsendes vildledende mails til både vejledere og studerende. Hjemmesider til evaluering har dårlig 
funktionalitet. 

Det bør være mindre central styring af Ph.d. programmet og bedre muligheder for at det enkelte institut (i 
modsætning til fakultetsniveauet) selv former rammerne for Ph.d. uddannelsen. Dette vil sikre at de krav, 
der stilles, giver mening i forhold til de faglige forudsætninger på det enkelte institut. 

Det er gjort alt for styret og tillader ikke at man hurtigt kan samle stærke studerende i ind- og udland op. 
Rekruttering er blevet for rigidt og dermed usmidigt. Ph.d. uddannelse må ikke blive endnu en 
masseuddannelse ( akademisk pølsefabrik). 

Det er meget meget uklart hvad formålet med en dansk Ph.d. pt. er. Da der ikke er forskerstillinger til 
danske Ph.d.-studerende jvf. internationaliseringsstrategier og lignende er der, iblandt os Ph.d.-studerende, 
en fornemmelse af at vi enten skal finde et andet sted at være efter uddannelsen, eller ud i det private. 
Hvis det er tilfældet ville det være dejligt at få at vide - hvis det er forkert ville det også være dejligt at vide. 
Med andre ord - der savner klarhed på Ph.d.-området ift. hvorvidt det er spild af tid at tage en dansk Ph.d. 
hvis man ikke planlægger at rykke udenlands direkte efter. Det kan man snakke udenom, man kan bavle løs 
osv. men blot lidt klarhed ville være dejligt, og række langt ift. at forhindre os i at føle os til nar :) 

Det er meget svært at finde og kommunikere med de medarbejdere, der har at gøre med ph.d.-kurser. Det 
hele fungerer tungt og uigennemskueligt, fra indhentelse af forslag, til opslag på AU-hjemmesiden, til 
betjening af potentielle deltagere og svar på deres spørgsmål, til registrering af deltagere, lokalebooking, 
regler for udenlandske gæsteforelæseres rejser og indkvartering, osv. 

Det er mit indtryk at det psykiske arbejdsmiljø for ph.d. området er katastrofalt. Det er ikke længere nogen 
nyhed, men det er også mit indtryk at intet bliver gjort for at rette op på problemet. Specifikt har de 
enkelte ph.d.'er for mange forskellige overordnede når det gælder paletten af opgaver (undervisning, 
kurser, forskning, studerende i lab). Det giver uklarhed om opgavernes prioritering, og skaber stress fordi 
der forventes ganske forskellige prioriteringer fra forskellige "chefer". 

Det er svært og få overblik over alle regulativer på hjemmesiderne. Ofte henvises der på kryds og tværs, og 
det kan være svært og finde de personer som er ansvarlige for det enkelte område. 

Det er utrolig svært at få indblik i ansøgningsprocessen og i det hele taget er det underligt at det ikke er de 
faglige områder (nu afdelinger) som får de relevante ansøgninger ind på sit bord og kan bedømme dem 
fagligt. Vi oplever at vores ansøger ikke bliver handlet af folk med indsyn i faget og det gør det utrolig svært 
at få Ph.d. ind på de lille faglige områder. Hvis faglige områder skal vokse, så skal alle have mulighed for at 
tiltrække Ph.d. studerende og man skulle vise VIP’er tillid nok til at vurdere om Ph.d. ansøgeren er god nok 
og om projektet holder. Sådan som det er nu har vurderingen ingen ting at gøre med det faglige indhold og 
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viser bare at Ph.d. udvalget ikke kender til metoderne og felten i det hele taget. 

Det halter med afholdelse af Ph.d.-kurser, inkl. de der er obligatoriske for Ph.d.-studerende. Det betyder, at 
Ph.d.-studerende kommer i klemme iht. planlægning af udlandsophold etc. 

Det holder ikke med et meget stort optag af Ph.d.er, når ressourcerne ikke tildeles proportionelt. I stedet 
opleves at der på dette område skæres ind til benet økonomisk i en grad, som eksempelvis gør det meget 
svært at efterleve ambitionerne om internationalisering. 

Det hænger sammen med min holdning til AU Talentudvikling som trænger til at komme udover stepperne 
og komme med konkrete tiltage til at hjælpe Ph.d.´ere og post.doc.´er videre i AU systemet 

Det nye programmel til at registrere forløbet af Ph.d. studier virker uigennemskueligt og inkompetent. Der 
mangler vejledning. 

Det skaber unødig meget arbejde, at der ikke er sammenhæng med de ting der star på hjemmesiden, og så 
det virkelige liv. I forbindelse med indskrivning og Annuum har jeg haft store problemer. 

Det skal foreligge mere klare krav til hvad der forventes af en dansk Ph.d. studerende. Der er meget store 
forskelle mellem de forskellige institutter, og det kan til tider være svært for eksterne bedømmere at få et 
klart indhold over en dansk Ph.d.. For eksempel at undervisning + fag reelt set tager 1/3 af den samlede 
Ph.d.-tid. 

Det ville ikke skade hvis de administrative medarbejdere var klar over hvilke oplysninger der allerede er 
tilstede i fx Ph.d. planneren og derfor ikke burde behøves vedlagt særskilt til fx tilmelding til del A eksamen. 
Det ville desuden være meget nyttigt hvis SU-kontoret kunne [tilpasse deressystem, så det stemmer 
overens med de studiestrukturer der er på det enkelte hovedområde, og derved undgå at mange 
studerende løber ind i de samme problemer i forhold til gennemførelsen af del A]. 

Det virker om at området er ganske vel-organiseret, men til gengæld virker det også som om det absolut 
ingen kontakt er imellem brugerne (vejlederne) og så systemet. Jeg har siddet i et Ph.d.-udvalg og følt at jeg 
spildte min tid med at bedømme ansøgere som vi absolut ikke ville eller kunne ansætte. Jeg tror ikke at et 
eneste af mine forslag nogen sinde nåede frem til Ph.d.-ledelsen. Det er topstyret med nul kontakt til 
virkeligheden. Hvorfor skal det hedde "Graduate School" når "graduate" betyder både master og Ph.d. 
niveau? 

Dette område er både over- og underadministreret. Der er sket en centralisering, men det er ikke en 
rationalisering, for systemet er bureaukratisk og langsomt. 

Dette er en gentagelse fra forrige spørgsmål: Ved mit institut foregår der for tiden en absurd konflikt, [hvor 
der er uenighed mellem dekanatet og instituttet om hvem der  skal betale for at afholde ph.d kurser] det 
forventes åbenbart, at vi udfører denne undervisning i vores fritid til en latterlig betaling! Det må 
prioriteres meget højt, at activity based costing indføres fuldt ud, så instituttet er i stand til at disponere 
fornuftigt. P.t. virker det groft sagt som om dette princip kun anvendes, når det passer universitetsledelsen. 
Desuden mangler der en strategi for ph.d. -uddannelse i det hele taget. Skal vi fortsætte med at tage så 
mange ph.d. -studerende ind som muligt? Så vidt jeg ved, koster det mit institut penge, hver gang vi 
ansætter en ny ph.d. -studerende, foruden naturligvis de ressourcer, som vejlederen kunne have brugt på 
sin egne forskning. Skulle vi satse mere på post-docs eller endnu bedre adjunkter i et tenure-track forløb? 

Flere kurser indenfor psykiatrisk forskning. 

Fokus på den egentlige opgave for ph.d. og ikke enhedsadministration. 
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For det første sidder de mennesker alt for langt fra det som de skal servicere. Man får hurtigt 
fornemmelsen af at mange medarbejdere på Ph.d.-skolerne ikke har den fjerneste idé om hvad en Ph.d. 
uddannelse er og hvad forskning og forskeruddannelse går ud på. For det andet, så er der for mange 
udskiftninger i deres personale. Det er utroligt irriterende at skulle forklare en ny person hvert halve år 
hvad der er op og ned i den branche. Det er ikke forskernes opgave, med mindre selvfølgelig man flytter 
denne service tilbage på et institut så det bliver nærværende igen. Mere kontinuitet i den service. 

For mange forandringer, for mange nye systemer, uigennemskuelige regler, for store krav om 
udenomsarbejde til de ph.d. studerende. 

Fungerer fint. 

Ph.d. -planner er et eksempel på meningsløs administration. I det hele taget har ledelsen [på mit 
hovedområde] påtaget sig opgaver, som lagt bedre lå hos de ph.d. -studerendes vejledere. Alle 
kontrolforanstaltningerne er direkte skadelige for ph.d. -uddannelsen. 

Halvårsevalueringer og gennemførelsen af disse er noget rod 

Har netop afsluttet et forløb med en Ph.d. student - og må konstatere, at der er utroligt meget 
dobbeltarbejde. Ph.d. studenten skal selv dokumentere sin fremdrift, vejleder skal godkende undervejs. 
Vejleder skal så afslutte med en "statusrapport" - der lettest laves ved at copy-paste informationer fra Ph.d. 
studentens port folio over i rapporten. Hvorfor overføres disse informationer om publikationer, 
udlandsophold osv. ikke automatisk. Selvsamme publikation fra Ph.d. studenten skal således puttes ind af 
Ph.d. studenten i sin Ph.d. potfolio og i PURE og af vejleder i afslutningsrapporten. Det er tre-
dobbeltarbejde. 

Hele ph.d. administrationen på Arts lider under manglende ressourcer. Der er for få folk, hvilket betyder at 
det er vanskeligt at få administrativ understøttelse til den undervisning som foregår på ph.d. kurser. 

Hele ph.d. -kursussektoren på [hovedområde nævnt ved navn] bør lægges om. Problemet er at gode, men 
få fastansatte er sat til at opbygge kursusprogrammer med for få midler og uden reel bemyndigelse til at 
"ansætte" undervisere. Resultatet bliver at megen af byrden med at udtænke ph.d. -forløb og skaffe 
undervisere til ph.d. -kurser bliver lagt over på de ph.d. -studerende. Det er fint, at der skabes rammer for 
at de ph.d. -studerende kan komme med input til ph.d. -kurser, men det betyder ikke, at man skal lægge et 
helt system til rette efter det. Resultatet bliver at kursusudbuddet bliver sporadisk og der konstant går 
viden tabt, når der konstant skal stables nye kurser på benene. I stedet burde man kræve af de enkelte 
institutter at de tog tyren ved hornene og definerede hvilke faglige kernekurser ph.d. -studerende burde 
have, og som man fik opbygget en flerårlig tradition for at udbyde. Disse kurser skulle have en vis tyngde (5-
10 ECTS-point) og de skulle sammen med kurserne i akademisk engelsk og universitetspædagogik udgøre et 
grundprogram, som man kunne gå i gang med straks man startede med sit projekt, så man faktisk fik gavn 
af kurserne i sit projekt. Som det er nu kan man hurtigt spilde et par semestre og kun få skrabet få ECTS-
point sammen, fordi der ingen kurser er, eller fordi man selv skal bruge megen tid på at stable kurser på 
benene. 

Helt uklart hvilke krav der stilles for udpegning af ph.d.'ere 

Her blander administrative og organisatorisk-faglige problemstillinger sig. Mere klarhed over hvor der kan 
hentes hjælp, når man har at gøre med en faglig-organisatorisk enhed på fakultetsniveau at gøre. Mange 
opgaver og spørgsmål om hvor udgifter skal afholdes kommer til at falde i et hul imellem fakultet og 
institut, derfor skal dette afklares og der skal mere administrativ tæt på den enkelte FU-leder 

Her er det specielt de manglende ressourcer. Vi star dårligere and KU, AAU og SDU når vi søger eksterne 
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Ph.d. midler. Her gives der per automatik 1/3 med finansiering. Dette rammer meget hårdt på institutter 
der har myndighedsbetjening som hovedaktivitet, da vi ikke har de studerende I et tidligt forløb. Når de 
ikke ser giraffer vælger de andre områder! Derfor er det meget svært at få danske studerende med mindre 
man har 100 % finansiering. 

Her har jeg en del gode erfaringer, men jeg undrer mig over at der f.eks. der SÅ mange ansat og de er 
nærmest umulige at komme i kontakt med. I går forsøgte jeg alle medarbejdere hen over en halv time. 
INGEN RESPONS, så det er dårlig service. 

Hjemmesiden er svær at finde rundt i, hvilket giver en del unødige henvendelser til personalet (som altid er 
hurtige og effektive til at svare). 

Hovedområdet har investeret massivt i systemer der ikke er efterspurgt og ikke bidrager væsentligt til 
opgaverne (Ph.d. planner/vejledning) og i diverse direktører/prodekaner og andet godtfolk der ikke 
bidrager til andet end unødvendige funktioner 

Hvis AU alvorligt mener, at der skal satses på talent og forskning, skal der tilføres flere midler til ph.d. -
området og særligt 5+3-stipendier. Til den seneste runde 5+3-stipendier på ARTS var der 3 stipendier til 150 
ansøgere! AU går ganske enkelt glip af mange talenter, fordi ARTS så entydigt satser på 4+4-stipendier. 

Hvis man henvender sig til en person per mail omkring et eller flere spørgsmål vedrørende undervisning og 
lignende er det sjældent at vedkommende kan svare fyldestgørende. I stedet henvises man til en anden 
person og herfra kan man risikere at blive henvist til en til en tredje person. Altså bærer det præg af at hver 
person varetager en snæver arbejdsopgave således at der ikke er nogen der har det store overblik. 

Hvordan kan det være at vi finansierer kun 1/3 del af Ph.d. studiet? Det har været 100 % for ikke så mange 
år siden. Nogen har glemt hvad det handler om at være et universitet. 

Hvorfor skal der være både en ph.d. Skoleleder og en prodekan for forskning? Ph.d.-området har udviklet 
sig til område, hvor der bruges mange ressourcer på ledelse, programkoordinatorer og kursusudvikling.  

Håbløst med en ph.d. skole som kører baseret på aftaler med enkeltpersoner og uden sammenhæng med 
øvrige undervisningsopgaver 

Igen - bortset fra en fantastisk Ph.d. sekretær - så har dette område også rodet totalt så længe jeg har 
været indskrevet på Ph.d. studiet (indtil oktober 2013). Området er præget af en meget arrogant måde at 
håndtere de Ph.d. studerende på. Vi skal opfylde alle mulige kriterier (og hvis vi ikke gør det er det ud af 
vagten). Til gengæld føler Ph.d. skolen sig ikke forpligtet på at overholde sine dele af aftalerne. Summa 
summarum er der i den grad rum for forbedringer. Det samme gælder det gammelkendte problem med 
hvem Ph.d.’ ens leder egentlig er. Jeg blev spurgt i en spørgeskema undersøgelse på et tidspunkt men er 
aldrig blevet klar over hvem det var. Det skaber selvfølgelig enorm usikkerhed og især når man samtidig er 
ramt af den øvrige administrations helt arbitrære og mærkværdige sagsbehandling. For mit vedkommende 
var resultatet ud over manglende indtægt en sygemelding med stressrelateret angst. 

 Især problemer med IT-systemet til at administrere Ph.d. studiet. 

Ja, mine ph.d.-studerende er ph.d.-studerende, fordi de ikke kan få andet arbejde. Ph.d. er i vidt omfang en 
udvidet barselsordning. Kun venner får i øvrigt stipendier. Fagligt er de gennemsnitligt langt svagere end 
mine gennemsnitlige specialestuderende.  

Jeg har haft det indtryk, at området var underbemandet i en periode, hvor universitetet satsede på netop 
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dette område. 

Jeg har hørt at hele administrationsdelen sejler 

Jeg håber at de dele af dekanatet der har med PHD planneren at gøre ved hvorfor; det samme gælder 
administrationen af diverse ph.d. skoler 

Jeg har været med til at indskrive 2 ph.d. studerende. Selve indskrivningsprocessen er meget dårligt 
fungerende. Den studerende skal vente I 3 mdr. på svar og hvis der skal revideres, har hun/han meget kort 
til dette, hvorefter der igen er 2-3 mdr. ventetid til svar. Det er alt for tungt. Der må desuden være noget 
galt med informationen I systemet, for da jeg I et af tilfældene skulle være hovedvejleder, skrev 
bedømmeren at vedkommende ikke vidste hvem jeg var og hvilke kompetencer jeg egentlig havde. Der var 
ikke mulighed for at sende CV med ligesom man gør på KU og hjemmesiden man indsender via er meget 
lidt informativ. Endelig vil jeg opfordre til at de bedømmere man bruger, skal skrive I et høfligt sprog og hvis 
de ikke kan det, så undlad at bruge dem. Jeg har tænkt at klage over den ene bedømmelse, da den er 
uacceptabel og arrogant skrevet. En sidste ting er at det er hensigtsmæssigt med samme bedømmer(e)(hvis 
der skal revideres), da det modsatte kan medføre at projektet først skal ændres I en retning og derefter I en 
anden. 

Jeg mener at alle admin. områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg oplever at der er mange opgaver i ph.d. adm., der falder mellem stole. Hvis en enkelt medarbejder ikke 
er til stede, bliver tingene ikke bragt videre. 

Jeg oplever ph.d. -administrationen på [hovedområde nævnt ved navn] som meget formalistisk, og 
utilstrækkeligt forankret i de forhold som gør sig gældende på det enkelte institut. 

Jeg sidder på et område, hvor jeg ikke har set ph.d.-studerende siden 2008... så jeg mener, der skal gøres 
noget. 4+4 ordningen er katastrofal. Med den lukker AU sig om sig selv, og det fremavler en kultur af 
sleskhed hos de studerende. 

Jeg synes at der mangler kurser for Ph.d.-studerende 

Jeg synes selv, det er uklart, hvem der har det overordnede ansvar for hvad i forhold til ph.d. 'ere. Hvor skal 
man henvende sig med hvad? Desuden blot et opråb: den nye ph.d.-planner er frygtelig svær at finde ud af. 

Jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte... Dette er et uddrag fra en e-mail jeg tilsendt ph.d.-skolen nogle 
måneder efter min start på mit projekt: "Kære XXXX Jeg er lykkelig for mit stipendium og takker AU for 
tilliden til mig og mit projekt. Dog er det nødvendigt at gøre opmærksom på forløbet i forbindelse med min 
ansøgning. Det er i dag præcis én måned siden, at jeg hørte fra dig sidst. Dengang var det som respons på 
min frustration ang. manglende materiale/tilkendegivelse fra jer vedr. min accept af stipendiet. Du skrev I 
manglede et oplysningsskema (hvilket i øvrigt ikke fremgår skulle medsendes under jeres applikation guide) 
- dette udfyldte jeg dagen derpå og sendt direkte til dig. Jeg fik også at vide, at jeg inden én uge ville 
modtage mit ansættelsesbrev. [Respondenten angiver tidspunkter for, hvornår han/hun hhv. ansøgte og fik 
svar på siptenidiet samt de datoer, vedkommende mailede til ph.d. skolen – der er ca. to måneder mellem 
svar og datoen for dette brev]. Dette forløb står for jeres vedkommende ikke mål med den indsats, 
omhyggelighed og punktlighed jeg og de andre ansøgere udviser." Dette eksempel samt mange andre 
eksempler som jeg også har skrevet mails frem og tilbage omkring har givet mig en sådan AU-lede at jeg 
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finder enhver kontakt med ph.d.-administrationen direkte frastødende. 

Kaos. Dårlig ledelse. Ledelsen svarer ikke på mails, og det har smittet af på medarbejdere også. De kender 
ikke altid de rigtige ansættelsesforhold. Alle regler er altid forældet, eller under forandring. Positiv også: en 
meget god dag for nye Ph.d. studerende for nyligt, hvor også lederen lavede et godt indtryk (første gang 
nogensinde). (Nu har jeg selv ikke altid være nem for dem, tilgiver jeg) Det går fremad, tror jeg. 

Lederen af ph.d. -skolen besvarer ikke mails. Det administrative system til indhentning af 
halvårsevalueringer og monitorering af de ph.d. -studerendes fremskridt fungerer ikke. Vi, vejledere og 
studerende, kender ikke dem der administrerer området og har tit svært ved at komme igennem til dem. 

Man burde gå reglerne igennem for at forhindre overflødigt arbejde. Eks. ved midtvejs eksamen skal der en 
ekstern censor på. Det giver ekstra arbejde og en intern bedømmer fra den relevante ph.d. komité kan 
sagtens vurdere om fremskridt er i orden. Man skal huske på at vejledere har rigeligt med arbejdsopgaver 
og derfor skal man virkelig være sikker på at nye opgaver virkelig er relevante. Ved at reducere 
bureaukratiet ville man også kunne reducere arbejdsbelastningen for alle. 

Man får opfattelsen af at den ene hånd ikke ved hvad den anden gør. Den ene instans fastsætter 
eksempelvis regler om den nødvendige mængde af kurser i en Ph.d., mens det ikke tages i ed at kravet ikke 
kan mødes, da der ikke udbydes kurser nok. Svartiden på e-mails er for lang. 

Mangel på videreuddannelse, beskyttelse af ph.d. studerendes rettigheder. Hjælp til udlandsophold og 
klare ferie regler 

Mangelfuld overordnet ledelse af skolen og uklarhed omkring grænser mellem faglige og politisk-strategisk 
beslutningskompetence. Mangelfuld administrativ understøtning af Ph.d. projekter. 

Manglende effektivitet i information omhandlende essentielle forhold. Aunum, rettigheder, forventninger 
fra AU side 

Med fare for at den administrative del ikke indeholder følgende, tillader jeg mig alligevel, at bidrage med et 
par kommentarer. Mig bekendt er Ph.d. områder stedet, hvor de nye "talenter" skal hentes. Dog lader der 
til at være fuldstændig fravær på det punkt. Trods de mange supportfunktioner ift. Ph.d. planner samt 
talentprogram etc. Lader det til på ingen måde, at tage højde for hvad der egentlig er brug for blandt 
Ph.d.´erne og de spirende "talenter". E.g. Ph.d. planner, har så langt mig bekendt ikke bidraget 
supporterende til hverken vejleder eller Ph.d. studerende. Samtidig lader det til at indsatser ift. coaching og 
kurser for Ph.d. studerende med henblik på videre karriere er dekoplet universitetsverdenen. Mange bliver 
Ph.d. studerende fordi de gerne vil forske, ikke fordi de vil henvises til en coach, der så kan hjælpe dem 
med at få et job bagefter. Der bør ses på karriereveje, vejlederrelationer, uddannelse, samarbejde på tværs, 
budgetter, grunde til ansættelse, strategi etc. etc. Et sted at starte kunne være at spørge de Ph.d. 
studerende. Med dette blik indefra, vil jeg opfordre til, at Ph.d.-områdets administrative del får et eftersyn. 

Mere fokus på stres, forventningsafstemning med vejledere samt skemalægning af arbejde for nye Ph.d. 
studerende. 

Mere samarbejde med København om administration af kurser. Ingen obligatoriske kurser opslået på dette 
semester fx. Ph.d. studerende kan ikke opdatere Ph.d. planner, hvis vejleder ikke har kunnet finde ud af at 
opdatere den. 'no task found'. Det virker som spild af tid både for den studerende og vejleder, hvis vejleder 
ved, at alt går efter planen. 

midler 
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Nogle af Ph.d.. tildelingerne må tilbage til de faglige miljøer. Det kører alt for bureaukratisk og centralistisk. 

Når man henvender sig til [ph.d.afdelingen på hovedområde nævnt ved navn] på den generelle e-mail tager 
det meget lang tid før man får svar. Når jeg har brokket mig på gangen, trækker folk på skulderen og siger 
at det er meget normalt på det kontor - bare ryk dem og ryk dem igen, så kommer du på et tidspunkt 
igennem. Først da jeg henvendte mig til den person der tilknyttet vores program skete der noget - efter et 
par dage. Det er vel ikke ok? 

Ofte er det svært at komme i kontakt med en medarbejder med de relevante kompetencer og deadline for 
svar overskrides ofte 

Området er karakteriseret ved en særdeles uhensigtsmæssig tung bureaukratisk styring, hvor f.eks. det 
personale der skal godkende Ph.d. planner ikke har den faglige kompetence og derfor er nødsaget til at 
støtte sig til rigide regler og evalueringsformler, der ikke understøttet projekterne, men blot tager 
unødvendig meget tid. 

Organisering af Ph.d. skolerne. Diskussion af målsætningerne for Ph.d. forløb. Den reelle betydning af 
"transferable skills" som del af Ph.d. uddannelsen er efter min mening forfejlet. 

Organiseringen af Ph.d. området er meget tung. Det var rart med et mere fleksibelt system, uden at det gås 
på kompromis med kvalitetssikringen. Det var bedre under gamle [fusioneret enhed nævnt ved navn]- der 
er noget at lære der. 

Overvejelser omkring sonderingen om behov og udbud i forhold til antallet af udbudte stipendier. 
Nemmere tilgang og gennemskuelighed til arbejdsgange vedrørende generelle administrative forhold for 
den enkelte Ph.d. studerende. 

Papir vedr. Ph.d.. forsvar kommer ikke eller kommer meget sent ud til bedømmerne. Der er rodes rundt i 
simple administrative opgaver så som at sammensætte et Ph.d.. bedømmelses udvalg. ph.d. studerende 
venter længe på at få svar på ansøgninger 

Ph.d. området er faldet mellem flere stole. Der er ikke nok administrativ support og det er uklart hvordan 
den nye stuktur, hvor ph.d. ph.d.er skal tilknyttes programmer giver dem mulighed for at blive integreret på 
institutterne. 

Ph.d. området virker stærkt underbemandet. De medarbejdere der er, arbejder hårdt og effektivt, men det 
virker som om de er alt for få til de opgaver, der er. 

Ph.d. uddannelsen bør være langt mere formaliseret og kvalificerende end tilfældet er i dag, hvor der 
snarere er tale om 'survival of the fittest'. 

Ph.d.-administrationen er professionel, velkvalificeret og lydhør over for problemer, men alt for ofte har de 
ikke beføjelser til at tage beslutninger, og er desuden bundet af ph.d. -planneren, som i lang tid har været 
under voldsom kritik. Som ph.d. -studerende er det ekstremt frustrerende at føle at beslutninger omkring 
ens forhold egentlig burde blive taget på ph.d. -området, men at de i stedet bliver truffet på institutterne 
eller af de enkelte vejledere. Overordnet er der mange faldgrubber for ph.d. -studerende i den nuværende 
struktur, specielt i forhold til "nærmeste leder", ansættelsesforhold (halvt studerende, halvt ansat), 
uigennemsigtige økonomiske forhold og udenlandske ph.d. -studerendes rettigheder og pligter. 

Ph.d.-området er et af de områder der har oplevet store forandringer i den faglige udviklingsproces, fordi 
meget af ph.d. -administrationen er flyttet fra institut til fakultetsniveau og samtidig har man sammenlagt 
tre fakulteter med forskellige retningslinjer for ph.d. uddannelsen og skåret væsentligt i den administrative 
bemanding. Området er vanskeligt fordi det ligger i et krydsfelt mellem institut og fakultet og mange 
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administrative snitflader er endnu ikke afklaret, ligesom ph.d. ph.d. programledernes funktion ikke er klart 
defineret i forhold til snitflader internt på institutterne. Den administrative understøttelse af fx kurser er 
helt utilstrækkelig i forhold til det ambitionsniveau man har på området på [hovedområde nævnt ved 
navn]. 

Ph.d.-området er og har været et tilsidesat område. I mit nærvær har en institutleder sagt, at "kvaliteten af 
ph.d. -uddannelsen er faldet inden for de sidste 5 år", og en tidligere UFO leder har sagt at "ph.d.-
uddannelsen er blevet stedmoderligt behandlet". På trods af sådanne udsagn, der vidner om en klar viden 
om mangler på området, er der intet sket. I de nye AU strategier hæftes meget op på internationalt 
samarbejde. Jeg hæfter mig ved, at der dårligt er lokalt samarbejde om ph.d. -uddannelser ved AU eller 
nationalt med andre danske universiteter - lige bortset fra at ph.d. -studerende må deltage i de andre 
universiteters ph.d. -kurser, hvilket ofte bliver fremhævet som et samarbejde! Man kunne ønske sig en 
koordinering af ph.d. -kurser, så mindre fag med ph.d. -studerende kunne få ph.d. -kurser på linje med 
større fag. For eksempel havde [institut nævnt ved navn] et nationalt samarbejde om forskeruddannelse 
frem til 2011. I dag er der, så vidt jeg ved, intet samarbejde overhovedet. Siden start 2012 har der, så vidt 
jeg ved, ikke været et ph.d. -kursus i den analytisk filosofiske tradition. Der er stadig - efter forsøg på 
forbedring - for mange ledere den ph.d. -studerende skal forholde sig til: ph.d. -leder, vej- og medvejledere, 
institutleder, studieleder, afdelingsleder, evt. projektleder. Måske flere. Der er uklare ledelsesgange for at 
sige det mildt, og der hvor de er klare, er de uhensigtsmæssige og upraktiske. For eksempel skal evt. 
undervisning planlægges fra ph.d. -start i ph.d. -planen. For at det kan ske skal ph.d. -leder, vejleder, 
studieleder, afdelingsleder og den ph.d. -studerende selv holde møde(r). Gud forbyde der sker ændringer i 
løbet af ph.d. 'en! 

Ph.d.-området: sejler administrativt. For 4+4-ph.d.-studerende er kompetencefordelingen mellem studie- 
og ph.d. -administration stadig uklar på [hovedområde nævnt ved navn] og en kilde til stor frustration. For 
fast-VIP-personalet er der store problemer med den administrative understøttelse af 
forskningsuddannelsesprogramlederne. De får for lidt administrativ hjælp, og det er uklart, hvad 
opgavefordelingen er mellem ph.d. -skoleleder, administration og forskningsuddannelsesprogramledere og 
forskningsprogramledere. Som ph.d.-vejleder oplever man også en ringe grad af administrativ støtte og 
kompetence. Ph.d. Planner er ringe program med et elendigt bruger-interface, og der gives ikke nogen 
instruktion til brug af systemet; der har været store udskiftninger i den administrative bemanding, den 
administrative hjælp vi har kunne få som ph.d. -vejledere har været af meget svingende kvalitet og den er 
præget af, at administratorerne sidder for langt væk fra fagmiljøerne. 

Ph.d.-skolernes og vejledernes kendskab til ph.d. -forløbets officielle rammer er nogle gange for dårligt. 
Muligvis er det ikke et administrativt område, men mere et vejledningsspørgsmål 

Ph.d. administrationen havde som udgangspunkt behov for en bedre og mere ensartet administration. Nu 
er vi dog havnet i den modsatte grøft hvor både Ph.d. studerende og vejledere oplever administrationen 
som en byrde. Det stærke fokus på formalia flytter de Ph.d. studerendes opmærksomhed fra opnåelse af 
det faglige mål til opfyldelse af formelle krav. "Bare formalia er i orden skal det nok gå" 

Ph.d. er blevet for skoleagtig. Der bør være meget mere tid til forskningsprojektet. En stor del af tiden 
bruges på undervisningen og kurser. Lige som så meget andet lider Ph.d. området under 
overadministration. 

Ph.d. ledelsen på [hovedområde nævnt ved navn] (både faglig og administrativ) tror vist de lever i deres 
egen verden og vil ikke forstå den administrative og faglige udviklings proces. Deres forsøg på håndtere 
processerne har været fornærmende ringe uden forståelse for den nye økonomiske virkelighed på 
universitetet. 



 499 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Ph.d. området på [hovedområde nævnt ved navn] flyder. 

Ph.d. portalen er blevet alt for meget opblæst og overadministreret. Online-rapporterne er meningsløst og 
kan ikke erstatte daglig kontakt, samtaler og vejledning, dvs. det er blevet til en ekstra byrde og tidsluger til 
både den studerende og vejlederen (og sandsynligvis sider der også nogen i Ph.d. administrationen som 
bruger deres tid på det). Stop tidsspildet! 

Ph.d. skolen bliver hele tiden mere bureaukratisk og er der virkelig brug for en prodekan til det? 

Ph.d. skolen fungerer ikke. Man skal selv udfylde dokumenter der angiver hvilke kurser ens studerende har 
taget på Ph.d.-uddannelsen! De burde være tilgængelige for administratorerne i ph.d. skolen. Vi bliver 
pålagt en masse opgaver som kun er interessante for administratorer og bureaukrater. Fører ikke til en 
forbedring af kerneopgaverne, forskning og undervisning. 

Ph.d.-området er præget af en stram topstyring på fakultetsniveau. Det mærkes, at administrationen 
hverken fysisk eller menneskeligt finder sted i nærhed til hverdagen. Dette giver en følelse af, at afgørende 
administrative beslutninger træffes "på en anden planet". De gode kræfter på institutniveau 
(Programudvalg, udvalgsformand) har kun begrænsede muligheder for at kompensere dette. Resultatet er 
til tider en følelse af at befinde sig i et maskineri, man ingen indflydelse har på. Jeg går ud fra, at vejlederne 
må have det på samme måde 

Ph.d.-området virker som den store taber og har i lange tidsrum været lagt helt ned på [hovedområde 
nævnt ved navn]. Folk får ikke refunderet deres rejser, hvilket de forståeligt nok bliver sure over til stor 
skade for vores internationale samarbejde. 

Ph.d.-planner er et dårligt designet system, som gør det svært for både vejleder og studerende at holde styr 
på forløbet. Det burde strømlines eller erstattes med et mere intuitivt system. 

Ph.d.-planner er et ret tungt system at arbejde i, og det er dybt frustrerende hvis ikke fortsat udvikles 
intensivt på dette område. Aldrig tidligere har jeg set så administrativt og tungt et system - der endvidere 
er karakteriseret ved at virke ufatteligt "tænkt" ud fra et teknisk set område. Det er langt fra intuitivt, og 
hvis nogen påstår at det er intuitivt, er det set ud fra programudviklerens optik. En anden ting der slår mig 
er at rekrutteringen af medarbejdere lader noget tilbage at ønske. Der har været en del nye medarbejdere, 
hvoraf nogle er forsvundet igen. Jeg kan ikke se at man evner at ansætte de bedste, hvilket kan undre, når 
der nu er så mange kompetente ledige. Dette er jo noget af et postulat fra min side og ikke helt nemt at 
formulere, men jeg tror at jeg mener at man ud over fagligt kompetente medarbejdere også gerne skulle 
rekruttere personale med god arbejdsmoral. 

Ph.d.-planner er håbløst; uigennemskueligt, ulogisk og bureaukratisk. Ph.d.-udvalget spænder for bredt 
fagligt; medlemmerne har kun begrænset indsigt i mange fagområder. 

Ph.d.-uddannelsen på [hovedområde nævnt ved navn] fungerer langt fra optimalt og synes at leve sit eget 
liv separeret fra de ovenfra kommende signaler om at nu skal alt være projektbaseret med en 
prisfastsættelse for hver del. Hvert år ser vi en ny model for forskerskolerne. Det gør dog mindre da 
præmisserne for hvorledes de skal fungere økonomisk er ukendte. 

Prioriterer vi rigtigt. Har vi ikke for mange Ph.d. studerende ? 

På [hovedområde nævnt ved navn]synes Ph.d.-administrationen at lide under at Ph.d.-skolelederen og/eller 
dekanatet ikke har lavet klare procedurer og arbejdsfordelinger imellem fakultetet og institutterne. Dette 
betyder at området sejler, selvom de administrativt ansatte faktisk er rigtig dygtige. 
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På et helt grundlæggende niveau skal være muligt at få kontakt til en medarbejder. Jeg har flere gange 
oplevet at vente i flere måneder på at få svar på spørgsmål / blive viderestillet til en anden medarbejder 
pga. underbemanding og sygemeldinger i ph.d. administrationen. Jeg har desuden ad flere omgange 
forsøgt at få oplyst hvad mit tilbageværende rejsebudget er, men uden held. 

På [hovedområde nævnt ved navn] er ph.d. - området totalt styret efter og indrettet på [en særlig gruppe 
studerende]. ph.d. -studerende fra andre fagområder har oplevet en arrogant form for afvisning og 
behandling af deres forespørgsler. Forskerskolen skal blive meget bedre til at rette sig mod andre ph.d. -
studerende. Både på det administrative og det kursusudbudsmæssige niveau. 

På Health har man besluttet ikke at uddele ph.d. stipendier og kliniske assistentstillinger. Herved er 
vækstlaget elimineret.  

På mit område ([hovedområde nævnt ved navn]) virker det til at fokus på kvantitet har bevirket et tab i 
kvalitet. Det gælder både kvaliteten i de optagne studerende, men også i de forhold og den vejledning vi 
kan tilbyde de studerende. Der går pølsefabrik i den. Jeg savner en klar strategi på dette område. Hvad er 
målet med uddannelsen? Hvem uddanner vi til? Hvad vil vi tilbyde? Lige nu virker det til at der bare skal 
flest muligt igennem. 

På [enhed nævnt ved navn]virker det poppet. Burde fokusere på at støtte gode kurser og andre initiativer 
som kommer nedefra. For mange top-initierede poppede initiativer, som kan spares væk. Virker som om de 
skal retfærdiggøre deres tilstedeværelse ved at sætte initiativer i søen 

På trods af meget arbejde fra forskningsprogramlederne er der for mange ph.d. studerende, der viser sig at 
være for dårlige. Hellere skære antallet ned og få bedre kvalitet. 

På tværs af fakultet og institutter er der alt for stor forskel på de vilkår Ph.d.'erne har både økonomisk, mht. 
faglig support og i forhold til undervisningskrav. Dette er et vigtigt sted at tage fat! 

Sagsbehandlingstiden er for lang. Jeg savner tilbagemeldings mail der fortæller om opgaver vil blive 
behandlet. Processen og systemet der bruges ifm bedømmelse af Ph.d. projekter er for træg. Man burde 
som forbehandler have adgang til tidligere sager man har behandlet. Det ville lette, især når man gentagne 
gange bliver bedt om at forbehandle ansøgning fra samme kandidat. 

se forrige svar - overlappende kursusaktiviteter. 

Selvom forskerskolens leder gør hvad han kan har han svært ved at svare på mails og der er alt for lidt 
administrative støtte til ham.  

Selvom vi har rigtigt mange der går gennem samme system, virker det som om mange ting starter fra 
bunden hver gang. Det virker også som om, at der foregår en betydelig dobbeltadministration. 

Sikre at Ph.d.'ernes økonomi og regler ikke ændres løbende - Ph.d.-planners afrapporterings status i forhold 
til aftaler om insti-arbejdet bør afklares. 

Som bruger virker det uforholdsmæssigt tungt. Ikke umiddelbart klart for mig hvorfor. 

Som medarbejder på et institut med høj ekstern inddækning, er vi i en ulige konkurrence men andre 
universiteter/institutter om at hjemtage ph.d.'er idet vi ikke kan garantere en medfinansiering. I 
sammenhæng med at vi også skal dække vores egen løn er vi et dyrt bekendtskab for partnere og 
bevilligende institutioner. På Ph.d. området bør dette gentænkes 

Som ph.d. studerende savner man at der bare er ét enkelt menneske ansat i denne administration der ved 
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bare et eller andet om de mange regler of frister der er. Bare i det mindste at kunne viderestille, eller have 
begreb om hvor man måtte skulle rette henvendelse. Man bruger meget tid på selv at orientere sig inden 
man kontakter administrationen, for hvis man må rette henvendelse her, kan man lige så godt give op i 
forvejen. Det her er faktisk et universitet, det må da være muligt at kunne finde folk der kan varetage en 
administration - eller er det fordi at djøfferne styrer hele showet som sædvaneligt? 

Som Ph.d. studerende har man ikke nogen fornemmelse af hvor og til hvad man kan få administrativ hjælp 
eller hvem der er tilknyttet "Ph.d. området" - jeg har aldrig set eller mødt en person fra dette område, 
selvom jeg har været ansat siden 2011. Der er ingen personlig kontakt. Der er dårlige muligheder for at få 
hjælp til AURUS, og ph.d. plan systemet virker mere som en kontrolinstans end som en hjælp til at udvikle 
éns faglighed. 

Som Ph.d.-stipendiat har jeg endnu ikke oplevet, at [ph.d.-enehden på hovedområde nævnt ved navn]har 
været til nogen nytte overhovedet. Ph.d.-planner systemet er et næsten ufunktionelt og totalt unødvendigt 
overvågningsværktøj, som øjensynligt ikke tjener andet formål end at generere arbejdsopgaver for 
kontoransatte. Jeg har flere gange oplevet at få afvist indmeldelser via systemet, fordi det ene eller det 
andet irrelevante kommentarfelt ikke var udfyldt. Kursusadministrationen er ligeledes dybt kritisabel. Flere 
Ph.d.-kurser administreres direkte af de ansvarlige undervisere, og disse har i min erfaring aldrig voldt 
problemer, men hver eneste gang jeg har forsøgt mig igennem  kursuskataloget er det gået helt galt. 

Som Ph.d.-studerende bruger jeg alt for meget tid på at sætte mig ind i administrative IT-systemer: Booking 
af rejse, refusion af rejseudgifter, kursusmateriale, PURE, Ph.d..-planner og pt. to mailsystemer + at jeg skal 
til at sætte mig ind i Blackboard ifm undervisning. Der går mange dyre arbejdstimer til den slags. Det må da 
kunne gøres nemmere og billigere! 

Store problemer i administrationen på ph.d.- [hovedområde nævnt ved navn]. I forbindelse med aflevering 
af ph.d.’er fra afdelingen, overså administrationen flere ting og der var mange fejl og mangler i deres 
håndtering af Ph.d.'erne. 

Strukturen med en graduate school på [hovedområde nævnt ved navn] fungerer slet ikke: vi har næste ikke 
haft nogen infomøde de sidste år. Jeg har været vejleder nu i fire år og skal på mit første vejlederkursus i 
næste uge. Der er ingen sammenhæng mellem Ph.d.-programmerne og forskningsprogrammerne. Der er 
ingen klare retningslinjer for programmernes arbejde og udbud af kurser. Kurserne bliver udbudt med kort 
varsel og det er helt umuligt for de Ph.d.-studerende at lave en Ph.d.-plan for kursusdelen, da man ikke har 
nogen ide om, hvilke kurser der kommer. I de forløbne år er mange af kurserne også blevet aflyst, hvilket 
ikke har gjort det nemmere. Der er kommet to store undersøgelser af Ph.d.-området, og hvorfor bliver de 
ikke brugt som afsæt til udviklingsmøder for f.eks. vejledere.... Heldigvis har vi supergode Ph.d.-studerende, 
men de famler stadig i 4+4 ordningen, selv om den nu har været i gang i flere år.... 

Svarene på mails kommer meget trægt og nogle gange slet ikke, hvis man ikke minder dem om det. Ofte 
bliver der i svarene bare henvist til internetsiden, hvor der står meget generelle informationer, der ikke 
besvarer ens specifikke spørgsmål. 

Tungt og ineffektivt, var langt bedre, da det var knyttet til de enkelte forskerskoler. 

Tungt og stift administration. Der kan ikke laves løbende optag som på andre danske universiteter. Man 
prøver også at holde optaget oppe ved at bede forskerne om at afholde 100 % udgifter. Det er helt grotest 
og pakket pænt ind i djøf gloser. 

Tåbelig ph.d. -planner. Den skal tættere på de faglige miljøer. 

Udover den uklare ledelse på Ph.d.. området, har det taget lang tid at få bare nogenlunde styr på 
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administrationen af området. Det er problematisk at instituttet og enkelte fagmiljøet har ringe indflydelse 
på hvilke Ph.d. projekter der kommer igennem, fordi dette ligger på fakultetsniveau. Der tages ringe hensyn 
til behovet for langsigtet forberedelse af generationsskifte på visse fag. Dekanatets 
internationaliseringsambition betyder også en prioritering af internationale ph.d. studerende som i ringe 
grad kan bidrage til undervisning. 

Udvalget af relevante Ph.d. kurser er meget dårligt. 

Ugennemsigtigt omkring processen for funding muligheder. Talenter er ofte "tabt" til arbejdsmarkedet, da 
der ikke kan måske mangler en meget lille medfinansieringsdel. Når den er fundet, er kandidaten væk. Det 
kunne ønskes at der var mere klarhed omkring muligheder for medfinansiering via fonde og evt. hjælp til 
ansøgning af disse for at få den endelige finansiering på plads. Tillige mødes ofte en holdning fra 
virksomheder omkring umulige betingelser omkring IP rettigheder, der gør at de fravælger at finansiere 
ErhvervsPh.d.'ere. Det bør synliggøres måske i en folder eller lignende materiale mere direkte hvad 
betingelserne er for samarbejde med universitetet. Det bør ikke være kommende vejleders opgave at 
forklare og beklage at realiteterne er som de er. En klar begrundelse og måske eksempler på hvorfor 
betingelserne er som de er, kan være forklarende for virksomhederne. Det fornemmes også at hvis det er 
svært at samarbejde med DTU eller andre Universiteter, så er det nok også med AU. Myten bør aflives med 
klar information, hvis det ikke er tilfældet. 

Umuligt at få brugbar information 

Undersøgelser har vist store problemer med de ph.d. -studerendes arbejdsmiljø. Dem bør der gøres noget 
ved. 

Virker utrolig bureaukratisk. Fordel pengene via nøgle til institutterne og lad dem forvalte optag og 
uddannelse af Ph.d. studerende. 

Vores Ph.d. studerende underviser for meget. Vi betaler meget store beløb for at indskrive dem (80.000,- 
pr. år) men skal alligevel selv betale for alle konferencer, mad til opponenter etc. 

 

 1. I am not sure how to express, but my opinion for the present situation is that the Ph.d. area is 
overloaded with too tight time-table and pressure for "expected" publication rate. This apparently does not 
result as planned. None of the last 5 Ph.d. students in my section/department have presented published 
papers on their defenses (regular 3-years program). It is a tremendous 'rush' to submit papers, but work 
gets "sloppy", not detailed, driven by the "expected" publication rate, rather than quality. This is something 
we often discuss in the office with the colleagues but it is difficult to transfer this opinion to the superiors. 

For [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] Ph.d.: Inform better the students about all the paperwork 
that one has to do in the beginning, i.e. time registering, AURUS and Ph.d. planner. 

I believe the Ph.d. administrative offices could benefit from some kind of reorganization that sped up their 
process and improved their services in general. 

I suppose this is a complaint that 'administration' of whatever the Ph.d. programme and numbers is and are 
is not enough. The recent bubble in recruitment of Ph.D.’s is disgraceful - most of these people have no 
chance and never had a chance of academic employment after they completed their studies. Where was 
the cap on numbers recruited? There is an absence of 'professionalism' i.e. a Ph.d. is a 
training/apprenticeship to become an academic. If the future labor market cannot support the numbers 
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being trained there is something wrong with the 'administration' of the programme if it cannot reduce the 
number being trained. 

In our department, the Ph.d. committees (those choosing new students and those evaluating students) are 
almost completely comprised of the same individuals. If you are in good favor with these academics, you 
stand a good chance of getting stipends and positive evaluations. On the other hand, if you aren't in the 
"in" group, it is best not to have Ph.d. students. Far more objectivity is needed in this area, which may even 
mean that the Dept. head should not be choosing these positions completely. 

Many Ph.d. programs have been set up during times when doctoral students were mainly recruited from 
within. The computerized system for communication between student and supervisor(s) is a joke (and 
nobody de facto uses it). 

Many things feel like they are done just to fulfill rules even if they are working. For example the Ph.d. 
planner is not a useful tool. Also many rules meant for permanent employees are implemented without 
consideration. For example MUS samtale only start with the Part B so students only get 2 MUS samtale. 
Part A 4+4 students can't get on the calendar system as it is only allowed for employed. University credit 
cards were introduced (which 4+4 part A students can't get) and the old systems for paying were removed. 

More information on Ph.d. area and detailed policies 

Need to give support in finding housing for international Ph.d. students. 

On a practical note, the Ph.d. Planner is a good idea, but it is unclear and has been difficult to use, 
experience shows. The whole policy of allocating Ph.d. grants should be re-examined: too few have too 
much, and most don't have enough. Those who have a lot of money don't have the time to do a good job 
with their Ph.d. students (nobody humanly would), so they tend to subcontract with their postdocs (who by 
definition don't have the best interests of the Ph.d. students at heart) or their older students, who don't 
have the experience and should rather be working on their own Ph.d. theses. That is wasteful for 
everybody. On a personal level, psychological surveys shows a level of depression, discouragement, and 
induced lack of enthusiasm among Ph.d. students that is frightening. They are in their formative years, and 
they need committed role models who have time for them and who offer them room to grow, not advisers 
who are so stressed that they cannot deliver. Plus, Ph.d. students are _expensive_, and their human and 
scientific resource (beside their personal development) is not used as well as it could (namely: more results 
could be obtained and more papers could be written). A culture of esteem and respect of the students’ 
needs to be established. (But then again I acknowledge that it is hard to be nice to your children when your 
parents were not nice to you and you still live with them: you don't even know what it means to be nice, or 
even that one can be nice at all.) A tell-tale sign is the students who quickly wrap up their Ph.d. dissertation 
and leave running, never to talk to their Ph.d. adviser again. Concretely, a questionnaire for / survey of the 
former Ph.d. students (and of the former MSc students) should be conducted to assess the real situation. ---
-- The following paragraph is more about research than Ph.d. supervision, but Ph.d. studies are about 
research, so here we go. A trivial thing that would BOOST our effectiveness as researchers, teachers, and 
mentors would be a manager who would convey that he has esteem for us. Our personal respect for him 
would be instantaneous, for one thing (of course we respect his function, that is implicit when working in 
an institution). And for another point, if this manager conveyed encouragement, we would perform _so_ 
much better. In an ideal world, we researchers would only have to fight with (1) scientific problems, (2) 
peer reviewers of our research submissions, and (3) reviewers of our grant proposals. In an ideal world, we 
only would have allies in our working place to fight these fights. Also, in an ideal world, the success of 
anyone in the department would be a success of the department and it should be perceived as a global 
encouragement. But again, I acknowledge that it is not easy at all to manage a university and academics. 
It's like herding cats. Plus, you don't make a plant grow by pulling it up. A lot of cleverness, empathy, and 
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vision is required. Plus, as Marie Curie said, one only notices what doesn't work. 

Opportunities for contributing to the organization, development and teaching of graduate schools are 
unclear (therefore there are not, or they are not sufficiently communicated). The result does not change: I 
have the feeling it is difficult (or politically based, rather than scientific) to give a contribution to improve or 
change something in graduate school programs. 

Our Ph.D.’s are moving further and further away from the research environments they are and ought to be 
part of. This is NOT GOOD! Also, from where I sit, Ph.d. course are become more like 'school' and less like 
'creative thinking'. Are our students so poor that they must be schooled rather than allowed to work 
creatively across disciplines and research environments? I found the freedom of the older Ph.d. models 
much more conducive to developing projects and intellects. 

Recently, the postdoctoral faculty has changed several sets of courses, most of which have received very 
high ratings by the students. It appears that decisions have been made by the administrators primarily in 
the basis of spending less. I can see no evidence of any improvements for the Ph.d. students. 

Rules for Ph.d. recruitment and finance are not clear 

The courses are not very appropriate. We have to choose from what is offered not from what we actually 
need. There should be specific minimum courses for each group of Ph.D.’s (e.g. GP-12 etc.) that students 
are supposed to take and that should be keeping in mind the need of these students. And instead of putting 
name on waiting list and wait for the seat it should be managed internally. e.g. Courses are not organized at 
all. 

The individual employees show a high degree of professionalism. However, over recent years there has 
been a clear tendency for decentralization of administrative tasks to local departmental or unit. This has 
resulted in an unreasonable administrative burden being placed on the academics and 
technical/administrative personnel in my research group. This burden includes all types of administrative 
work, but is particularly apparent in the area of finance administration and Ph.d. administration. We see 
our main duties as being research and teaching - not administration. In addition, it should be emphasized 
that this added burden has been placed on us, at the same time as the local resources made available for 
these tasks have been reduced. 

The Ph.d. graduate school has created a highly bureaucratic system, that prevents rather than supports the 
academic work happening between the supervisors and the students. Students have the impression that 
70% of the success of their Ph.d. depends on following rules, while in my view it should be the academic 
rigor and relevance. 

The Ph.D.’s are often left behind in times of changes - and the information level is really really low. Often 
the supervisor is left alone with these frustrations. 

The process of awarding Ph.d. scholarships is opaque and the values expressed through their selection are 
unclear. 

The quality of Ph.d. students varies considerably, indicating to me that the procedures for weeding out 
poorer candidates is not particularly effective. Having accepted candidates of varying quality, the University 
nevertheless expects them all to complete their studies on time. In the long term, sort out the first problem 
and in the short term, allow more flexibility. 

The quality of the Ph.d. education lacks in many aspects!! 
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There are some important gaps in the regulations regarding Ph.d. position, the regulations that are in place 
are too general, nonspecific and definitely not updated to the situation. We are now having more and more 
Ph.d. students and none knows how to handle the situation. In what concerns a crisis situation, people are 
being bounced between different managerial authorities and there is no conclusion, no communication and 
no follow up. 

This is a nightmare. The Ph.d. planner is unfathomable. The local Ph.d. head is excellent and connects me to 
the relevant distant and faceless powers that be with whom I carefully discuss decisions about my Ph.d. 
students. When I think we have agreed something, next time the Ph.d. Planner sends a message saying that 
it has been unagreed. It is impossible to give my Ph.d. students a secure environment in which to work. 

We need target intakes for each research field, not possible to rank across fields. 

We need to get back to basics and concentrate on the education and training of a "senior" scientist (I am in 
the ST faculty). I feel we have evolved into a situation where we are, in general, just training advanced 
technicians. 

 

Teknisk-administrativt personale 

Vi har mange udenlandske Ph.d. studerende, som har behov for ekstra hjælp. Derfor er det vigtigt at styrke 
nærhedsprincippet. Vi har tidligere bragt emnet op omkring, hvorvidt der skal være parallelle 
administrative forløb imellem den centrale administration og instituttet. Vi skal nu i instituttet slutafregne 
Ph.d. studerende med ferie, hvilket ikke er tilfældet med andet personale. Denne opgave kræver, at vi har 
en database, som holder styr på slutdato etc., idet vi ikke kan trække rapporter fra Ph.d. planneren. Ph.d. 
planner: Automatisk dataoverførsel kunne være relevant, hvis den studerende fortsætter i et 
ansættelsesforløb i AU, så informationer ikke bliver væk og derfor skal skaffes igen. Forslag: Kan 
personaleadministrationmed fordel lægges sammen med HR? Mange af deres arbejdsopgaver er de 
samme, og det ville her være relevant, at lave mere ”lean” processer. 

Der mangler i den grad administrativ support til bl.a. understøttelse af kursusplanlægning og -afholdelse. 
Dette område lider under mangel på ressourcer. Instituttet afgav alle sine medarbejdere til ph.d. -skolen, 
men får på ingen måde den service, der var til stede før organisationsforandringen. 

Min oplevelse af ph.d. -området som enhed er, at det er her, den klareste "søjletankegang" findes på hele 
AU! Manhar helt grundlæggende svært ved at forstå, at kunderne er både de ph.d. -studerende OG 
institutter/centre. Der hvor de ph.d. -studerende arbejder og det de identificerer sig med. Det virker som 
om om, at ph.d-området ofte lever i sin egen verden, hvor det man agerer efter er egne mål og logikker - og 
så må "kunderne" rette ind. Det virker til, at vicedirektørområdet er eneste referencepunkt og logiske 
eksistensberettigelse. For meget "powerpoint-logik" - Ting skal se godt ud for de højere luftlag frem for at 
skabe de gode og pragmatiske løsninger med kunderne. Og det er synd, for der er rigtig mange gode ting på 
ph.d. -området. Et godt eksempel på søjlelogikken er, at deres centrale redskab, "PH.D.-planneren" ikke 
trækker data fra AUs PURE-system, hvilket betyder, at de ph.d. -studerende skal indtaste ting 2 gange. Men 
som vi har fået at vide: "Det er ikke et problem for os, for de studerende vil gerne indtaste i planneren, da 
det så kommer på deres eksamensbevis." At det så i praksis betyder, at mange ikke samtidigt indtaster i 
PURE var man "ligeglade med". PURE er jo en væsentlig indtægtskilde for AU, så det er problematisk. Vi har 
også bedt om, at man på introduktionsmøderne for de ph.d. -studerende betoner vigtigheden af at bruge 
PURE, men fik til svar, at det ikke var vigtigt nok. Det er det altså for AU og institutterne! Organisering. Det 
er mig en gåde, at ph.d. -området har en parallel HR-funktion ved siden af vores HR afdeling. 
Argumentationen er, at så skal de studerende kun henvende sig ét sted. Det lyder godt, men holder ikke. * 
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Hvis der er komplicerede sager, skal HR alligevel ind over. Vores VIP har svært ved at se logikken i, at de skal 
gå forskellige steder hen, når det drejer sig om HR. Herunder - mig bekendt - barselssager. * Det 
vanskeliggør et samlet overblik over HR-situationen på institutterne. * Det giver problemer med at 
institutterne kan være på forkant med tingene/opdateret, da oplysningerne skal hentes og samles 
forskellige steder fra, der ikke nødvendigvis har koordinerede praksisser. * De ph.d. -studerende er til tider 
også forvirrede over det. * Det giver forvirring i forhold til at håndtere ferieregistrering og barsel. Det er i 
moderne virksomheder et absolut særsyn, at man har en central HR funktion for hele koncernen, og en 
enkelt del så får lov at køre et parallelt system. Fordi det ressourcemæssigt og fagligt ikke giver mening. Det 
kan aldrig give samme faglighed at sprede opgaven ud på flere hænder. Særligt ikke, hvis de hænder også 
beskæftiger sig med andet end HR. Det nuværende set up er ikke ressourcemæssigt, fagligt eller funktionelt 
optimalt. Derfor bør man flytte HR funktioner (og årsværkene) til HR, hvor ph.d. -HR vil være ét blandt 
mange overenskomster, der skal administreres. De er noget særligt ligesom alle andre er det. Ikke noget, 
der kræver sit eget set up. AU har ikke råd til, at understøtte eller fastholde "kongedømme/søjle"-
tankegang! En flytning vil give en stærkere faglig opgaveløsning og mindre personafhængig sårbarhed, da 
HR vil have den faglige kompetence og robusthed til at sikre dette. Så kunne ph.d. -området koncentrere sig 
om den faglige del, hvor de er dygtige, og overlade HR til dem som har det, som deres spidskompetence. 

Forkert struktur. Alt for søjle orienteret. Ingen samarbejde i GSST omkring de enkelte institutters behov. De 
skal basere deres struktur på at vi er mange der er interdisciplinære og har behov for oplysninger PÅ TVÆRS 
af institutter, og det kan deres nuværende struktur ikke klare, siger de. Det ville være en smal sag at rette 
op på, men der er ingen lydhørhed overfor vore argumenter, trods møder og forhandlinger. 

Der bør tilføres flere ressourcer til ph.d. -administrationen. De har et kæmpe arbejdspres, og nu, hvor 
funktionerne ER blevet samlet der, er det vigtigt, at de har ressourcerne til også at løfte opgaven, da 
institutterne hverken har bemanding, den nødvendige kompetence eller de nødvendige adgang til ph.d. -
planner til at kunne udføre arbejdet. Det er problematisk for ph.d. -programlederne, at de ikke har 
tilstrækkelig administrativ støtte lokalt. Der er et godt samarbejde mellem ph.d. -administrationen og 
institutterne, men vi har været alt for længe om at blive sikre på arbejdsdelingen, hvilket nok har medvirket 
til de problemer, de ph.d. -studerende giver udtryk for i rapporten. 

Der er utrolig stor uklarhed omkring hvilke opgaver der skal varetages af ph.d. -skolen, og hvilke der skal 
varetages på institutterne. Når man sidder med ph.d. -administration lokalt på et institut kan det være 
svært at se formålet med ph.d. -skolen, da det er meget begrænset hvilken hjælp man kan få derfra. 

Der ringes ofte til HR-afdelingen med personalejuridiske spørgsmål. Da ph.d. -området ikke hører under HR. 
Det er tidskrævende og spild af tid. Man kunne med fordel sammenlægge ph.d. og HR. 

Det er fint med den personlige kontaktperson, men der er for mange ting, som stadig ikke fungerer i 
forhold til Ph.d.-planneren. Det er f.eks. helt håbløst at det er instituttet, der skal holde styr på de Ph.d.-
studerendes instruktoraktiviteter, når det er Ph.d.-skolen der skal udbetale lønnen. 

Det er meget frustrerende at HR og Ph.d.-området er så skarpt adskilt som det er. Der vil være stor synergi i 
at det er HR som tager sig af al den ansættelsesmæssige administration af Ph.d.-området og Ph.d.-skolen 
tager sig af det studierelaterede. Det skaber alt for stor frustration i det daglige, at tingene ikke kører ens. 

Det er problematisk at der ikke findes studievejledning til Ph.d'ere. Både så man kan hente hjælp i 
ansøgningsprocessen, men også til studerende der har svært ved at navigere i systemet 

Det samme. Behov for "hardcore" oplysninger på tværs af institutter kan ikke gives korrekt. 

Følgende kan forbedres: Systemunderstøttelse, kvalitet i data og controllerne af disse data. Der er pt. ikke 
konsistens i registrering af Ph.d.-ansatte i systemerne Ph.d.-planner og i AUHRA. Ph.d. ansatte kan ikke 
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trækkes direkte i Ph.d.-planner, men skal håndholdes. Der er eksempler på registreringer, hvor en person er 
indskrevet på et kandidatstudie og samtidig registreret som Ph.d.-ansat, en kombination, der vist ikke 
eksisterer i virkelighedens verden. Der er eksempler på Ph.d.'ere, der i flere år er registreret i Ph.d.-planner 
med fiktivt cpr-nr. men i andre systemer er rettet til rigtigt cpr-nr. Det gør sammenligninger forkerte (og 
besværlige). 

Godt at HR-delen for ph.d. 'erne er flyttet fra Talent til HR. ph.d. -planner bør forbedres Der bør være bedre 
styr på ubalancen altså forskellen mellem ind- og udrejsende studerende. 

Har jeg allerede uddybet under intern kommunikation, men derudover virker den administrative 
organisation ikke hensigtsmæssig. Der burde ikke være funktionschefer ude i FT-front-office, men derimod 
funktionschefer back-office for henholdsvis ph.d. -området, internationalisering og forskningsstøtte. 
Desuden har bør man se på kulturen visse steder og om nødvendigt tage de personalemæssige 
konsekvenser. 

Her er ledelsesinformationen helt håbløs. Det er næsten umuligt at få data. Der burde være et bedre 
samarbejde mellem Ph.d. og HR. 

Hvorfor skal modellen for den økonomiske administration laves om stort set hvert år? Hvorfor er der så 
mange ordninger, nærmest en for hver ph.d.? De personer der drømmer disse schemes op kan aldrig have 
brugt en tanke på at overveje hvordan det dog skal kunne administreres i praksis? Hvis de smagte deres 
egen medicin, ville de øjeblikkeligt lave det om. 

Igen - i forhold til personale administration, der er for mange involveret i processen ift. HR. Hjælp til 
udlændinge skal være mere tydelig. 

Jeg arbejder selv med ph.d. området og har derfor en del kritikpunkter her, men som udgangspunkt, synes 
jeg det er for dårligt at ph.d. skolerne ikke har større mulighed for at tilpasse kontrakter, "tilbuddet om 
ph.d. stilling"-mailen osv. til noget der stemmer overens med virkeligheden. Undervisningskontrakter 
stemmer ikke undervisningskalenderen, tilbuddet om ph.d. stillingens mailen er ikke informativt nok og 
giver ikke nogen fleksibilitet i forhold til kvarters ordningen 

Jeg har desværre haft en del kedelige eksempler på, at ph.d. adm. ikke arbejder hensigtsmæssigt. Der har 
været problemer med indskrivning af udenlandske ph.d. studerende, studiekort til ph.d. studerende (en har 
ventet i ca. 3 år!!), manglende forståelse overalt i systemet for at der er ekstra opgaver med 4+4 på A-
delen, som ikke har et creditcard f.eks.. 

Jeg har indtryk af, at de har en blanding af opgaver der gør det svært at opnå den specialisering der var 
målet med omorganiseringen. 

Jeg har selv været Ph.d. her på stedet, og jeg blev træt af at udfylde de samme dokumenter hele tiden. En 
godkendelse af mine kurset etc. burde være nok. Det bør også overvejes, hvad formålet er med alle de 
Ph.d. studerende, og hvilke kriterier en Ph.d. vælges på. For det er bemærkelsesværdigt, at en udenlandsk 
studerende med rigtig flotte papirer ikke kan noget selvstændigt. Hvordan kan det sikres, at niveauet af 
ansøgere er højt på de parametre der kræves for at blive en god studerende. Gode karakterer er ikke nok. 

Der mangler lokal adm. support i  [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] til de ph.d. studerende og 
skolelederne, men det er vist på vej med nye tiltag? 

Jeg oplever en meget reaktiv og selvtilstrækkelighed holdning og adfærd fra mine kollegaer herunder ph.d. 
skolen på det hovedområde, jeg arbejder på. Jeg synes ikke at ph.d. -området er med til at skabe en 
sammenhængende administration som sammen med os andre administrative enheder kan levere den 
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bedste ydelse til vores institutter. Jeg synes tit og ofte at jeg oplever en dårlig service og jeg ved at 
institutterne oplever stor frustration i deres kontakt og samarbejde til dette område af administrationen. 
Trods gentagne og næsten daglige forsøg på at få et godt samarbejde imellem HR og ph.d. -området til 
glæde for vores institutter og særligt vores talenter (ph.d.'erne) må jeg konstatere at det ikke rigtig lykkes. 
Både i de daglige personaleadministrative opgaver men også på de mere strategiske områder er det meget 
svært at få et samspil med ph.d. -området. Det giver ikke altid den administrative ydelse, som jeg kunne 
ønske mig og som jeg synes vi som administration skal kunne. Desværre! 

Mange ph.d. 'ere mistrives tilsyneladende på AU (jvf. psykisk APV m.m.), og det kan vi ikke lade fortsætte. 
På mange institutter tænkes de ikke med som 'medarbejdere', og det kan betyde, at de står udenfor det 
kollegiale fællesskab, nærværende ledelse, ledelseskommunikation, m.m. Derudover virker det som 
dobbeltarbejde og suboptimering, at AU har et særligt IT system til ph.d. 'ere som en selvstændig gruppe. 
Det må kunne klares i enten personale- eller studiesystemet. Man kunne næsten tro, at organisering af 
ph.d. opgaven i F&T gav anledning til udvikling af særskilt IT-system - men er det jo ikke nødvendigvis den 
bedste ressourceanvendelse for AU samlet set. 

Når jeg er I kontakt med nogle fra dette område mærker jeg at de er en del bagud I forhold til processer og 
professionalitet. Det virker som om de er 30 år bagud. Hvis AU skal være en attraktiv arbejdsplads skal alle 
medarbejdere også være attraktive og up-to-date og ikke mindst up-to-speed. 

Ofte forældede data herfra. Kan være i tvivl, om de får alle relevante informationer om Ph.d'ere. 

Området virker uigennemskueligt og der findes meget få informationer - i hvert er de godt gemt væk, 
hvilket forårsager en del henvendelser, der bebyrder os alle. 

Ph.d.- administrationen samkøres med HR, for at skabe ensartet sagsbehandling og effektiv administration. 
Forskning og talent skal fortsat udvikle uddannelsen. Institutterne oplever Ph.d. som en del af 
medarbejderne. 

Ph.d. studerende, nogle steder, for bare et kontor og har så at gå i gang. Der mangler sparing og 
mesterlære. 

Ph.d. området er præget af ualmindeligt dårlig ledelse, og der bliver ikke taget hånd om det. Her viser 
matrixorganisationen sin svaghed ved at hovedområderne ikke har ledelsesret over forhold på 
vicedirektørområderne, og vicedirektøren griber ikke ind fordi problemerne primært mærkes på 
hovedområdet. 

Ph.d.-administrationen er meget uprofessionel med splittet ledelse og mange ledelseslag (bånd mv.)og 
fremstår famlende og helt ude af trit med, hvad VIP´erne og de studerende efterspørger. 

Ph.d.-området bør lægges sammen med HR. Synes ikke, at medarbejderne er kompetente nok til HR 
opgaver. 

Ph.d.-området er i hverken ansatte eller VIP’ere - men de er kerneområde for universitetet og bør støttes 
langt bedre end de oplever i praksis. Når der laves tiltag for personalet på institutter tælles de ikke med - 
det harmonerer simpelthen ikke med vores strategi og det er ikke ordenligt. 

På f.eks. HR-området har der været uklare snitflader mellem AU Forskning og Talent + HR. Det giver ikke 
optimale løsninger - og tiden hos de administrative medarbejdere bruges derfor ikke optimalt. 

Samarbejde med andre afdelinger (eksempelvis Økonomi og HR) bør prioriteres. Bedre kontrol med 
finansieringer og godkendelser på ph.d. indstillinger. (Manglende oplysninger om hvem der skal finansiere 
ph.d. -forløbet og eksempelvis en forsker på afdelinger under et institut der skriver under, hvor 
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institutlederen skal skrive under, så institutlederen ikke har skrevet under på indstillingen) 

Se kommentar på "Intern kommunikation". Ph.d. området bør vurderes med hensyn til om HR- opgaven 
vedr. Ph.d.er løses bedst muligt der, eller den bedre varetages i HR i Adm. centre 

Siden hele omorganiseringen har Ph.d.-området i [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] været 
administreret meget ustabilt 

Snittet til HR vedr. personaleadministration for Ph.d.'ere er uhensigtsmæssigt (og muligvis allerede under 
forandring). Balancen mellem back-office og front-office virker skæv. Backoffice har ikke ressourcer nok til 
at løse sin opgave på Ph.d.-området. 

Synes reglerne på området er rodet og svære at finde ud af. Det kunne gøres bedre ved en eventuel 
vejledning til de forskellige muligheder der er vedr. stipendie uddelingen. Derudover gør man tingene 
forskelligt - der er ingen specifikke regler for hvordan og hvornår man eksempelvis hjemskriver fra 
institutternes eksterne projekter. 

Tænker om der virkelig skal være en administrator per 10 ph.d. studerende. Det må kunne effektiviseres - 
fx også med mod til at vise hvor man kan ændre regler og praksis - og ikke bare hænger fast i VIP'ernes 
ønske om "plejer" og manglede lyst til at tage ansvar. 

Vi har nærmest ingen kontakt med Ph.d.-området 

Vipperne oplever Ph.d. Området som meget restriktivt. Det er svært at finde ud af at få indskrevet en ph.d. 
-studerende og det opleves meget bureaukratisk. Det virker som om at forskeruddannelsen blot vil sikre sig 
at de ph.d. -studerende har det godt, mens resten ikke betyder så meget. 

 

Studerende 
[Institut nævnt ved navn] trænger til mere empiri og forskning - men der bliver ikke brugt penge eller 
ressourcer på det. Der er ikke nogen der motivere de studerende til at gå forskningens vej. Det er den 
enkelte studerende, som skal afsøge og bruge megen tid på at kontakte evt. instanser for bare at komme i 
nærheden af hvad der ligner noget der hedder forskning. 

4+4 ph.d.'ere som jeg selv er de evige "prøveklude", som ingen rigtig har styr på reglerne for. Så man bliver 
konstant mødt med et spørgsmålstegn, når man henvender sig med spørgsmål - uanset om det er til 
studieadministrationen, VIP'ere i øvrigt eller hvem det nu er. 

Alle ph.d. legater blev fjernet fra den ene dag til den anden, og forskningsåret er blevet sat under pres fra 
fremdriftsreformen. 

Alle ph.d. stipendier har i år været indstillet - der mangle oplysninger om, hvor længe og hvordan og 
hvorledes dette fremover vil se ud. Det samme er tilfældet med forskningsåret på [studie nævnt ved navn]. 

Alt for få ph.d.'er gives på [hovedområde nævnt ved navn] 

AU og institutterne kun godt gøre mere ud af det opsøgende arbejde med at 'rekruttere' de bedste 
studerende til at tage en ph.d. Jeg har flere studiekammerater som bliver kontaktet af private 
virksomheder, og her vil AU med fordel kunne være mere proaktiv, og forsøge at konkurrere lidt mere. Jeg 
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tror at mange af disse studerende også ville overveje ph.d.-vejen hvis de i højere grad blev kontaktet af 
AU/Instituttet 

Bedre information om mulighederne for Ph.d. uddannelsen synes jeg bør foreligger de studeren. 
Informationen på Ph.d. skolens hjemmeside er mangelfuld og dårligt opbygget. 

Bedre muligheder for at starte på en ph.d. efter evaluering af bachelor og projektarbejde. 

Bedømmelserne kunne foretages af fagpersoner. Bedømmelsestiden er lang. Begrundelsen for afslag på en 
ansøgning til et stipendium er upræcis. 

De generelle nedskæringer på [hovedområde nævnt ved navn] i år, har betydet en halvering af antallet af 
Ph.d. studerende, hvilket gør det næsten umuligt, at opnå en Ph.d.. Det fremmer ikke udviklingen på 
institutterne, selvom det er de bedste de ideer, der bliver fremmet. 

de skal undervise JA! men dem som gør det må altså også godt vise lidt interesse i det, ellers kan de jo lige 
så godt lade være. 

Den nyeste undersøgelse af Ph.d.'ernes psykiske arbejdspladsvurdering var ikke ligefrem noget at prale det 
- det synes jeg er pinligt, når AU er et universitet, der er til for at fremme forskning. 

Der bør være større mulighed for at søge ph.d. efter specialet, samt mulighed for en selvfinansieret ph.d. 

Der er ikke afsat nok midler til at ansætte ph.d.'ere på [hovedområde nævnt ved navn]. 

Der er ikke meget fokus på hvad det kræver at blive ph.d. studerende. Der kunne godt være mere fokus på 
starten af ens studie vedrørende hvad det kræver og hvordan og hvornår man helt konkret skal gøre det. 

Der er ikke nok penge til at oprette nok ph.d. stillinger eller til at støtte ambitiøse studerende der søger at 
udmærke sig tidligt i deres uddannelse. 

Det er blevet ALT for svært at få en ph.d. på [område nævnt ved navn] - det er direkte useriøst!  
 
Desuden er valget af hvem der får en ph.d. lidt for præget af nyttetænkning - for hvem ved i princippet 
hvad der er nyttigt at have forsket i om 10 år? Der burde med andre ord stadigvæk gives plads til 
alternative forskningsemner (dermed ikke sagt at det burde være som før i tiden, men man kan godt finde 
en bedre mellemvej) 

Det er min opfattelse at Ph.d. uddannelsen, skal ses som en forskeruddannelse, og ikke nødvendigvis et 
talentudviklingsprogram. Hvis man som studerende ønsker at gå forsker-vejen, er en Ph.d. grad stort set 
den eneste måde man kan det og dermed syntes jeg det er problematisk at Ph.d. uddannelsen, udadtil, er 
et sted der kun er en mulighed, hvis man har absolutte topkarakterer og er blevet "lagt-mærke til" af de 
etablerede forskere og undervisere på universitetet. 

Det er svært at finde ud af hvordan man kommer på 4+4 ordning, eller hvem man skal gå til, såfremt man 
ønsker at søge Ph.d. 



 511 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Det er svært at gennemskue informationerne omkring ph.d. Jeg overvejer selv at søge, men det vil kræve et 
møde med karrierecentret, for hjemmesiden hjælper mig ærligt talt ikke. Derudover frygter jeg, at 
nedskæringerne bliver grunden til, at jeg ikke får en ph.d., og det er en frustrerende bekymring, hvis det 
kommer til, at det er penge og ikke dygtighed der afgør, om man får ph.d. 

Det går ikke at blive ved med at spare på ph.d.'er på [hovedområde nævnt ved navn]. Blot fordi 
virksomheder ikke har de samme interesser i at investere i forskning på [område nævnt ved navn] betyder 
det ikke at det ikke relevant forskning! 
Det koster, men hvis man ikke gør det, så uddør [hovedområde nævnt ved navn]! Vi har brug for ny, 
relevant og banebrydende forskning! 

Det nuværende system med fordeling at ph.d. stipendiater, hvor ansøgninger i sidste ende blevet valgt eller 
fravalgt af dekanen uden hensyn til en rimelig fagfordeling ansøgningerne imellem, gør at visse fag gang på 
gang bliver forbigået og i sidste ende må siges at stagnere forskningsmæssigt 

Det ville være meget fedt med et mere åbent forløb op til man søger ph.d., med indsigt i, hvad au gerne vil 
prioritere af forskning og hvor det ikke er nødvendigt at være bedste ven med en forsker. 
derudover fungerer 5+3 ph.d.'er langt bedre end 4+4, der skiller elite fra alm. for tidligt. 

Det virker til at man har flere forskningsårsstuderende og ph.d. studerende end området kan administrere. 
F.eks. har man flere forskere end man kan udbyde af nødvendige kurser for forskerne. 

flere penge til stipendier 

Flere ph.d. pladser. 

For få ressourcer til for stort et fagområde på [hovedområde nævnt ved navn]. Derfor for få ph.d.-stillinger. 

For lidt fleksibilitet i forhold til regler, regelrytteri i stedet for de ph.d.-studerendes bedste. 
Rettigheder for del studerende indskrænkes med dårlig/ingen oplysning fra ph.d.-skolens side. Fx fratagelse 
af rettighed til forsikring fra universitetets side. 

Fordeling af midlerne til Ph.d. studerende hovedsageligt på baggrund af karakter, gør det vanskeligt selv for 
de bedste på en studieretning med et generelt lavt gennemsnit, at opnå optagelse til Ph.d.  
Er det ikke kortsigtet at nogle institutter ikke får ph.d.’er ind fordi optagelsen er mere eller mindre sort/hvis 
og snæversynet? 

Fordelingen af ph.d.'er er uacceptabel. [stor forskel i hvor mange der tildeles til forskellige hovedområder] 
Det er som om at der er en MEGET klar skævvridning og prioritering af, og det er usmageligt. 

Grundet den struktur der er på Ph.d.-området(4+4) er det i praksis umuligt at få godkendt er projekt, når 
min studietid på AU begrænser sig til to år [uddannelse nævnt ved navn]. 

Har haft 2 ph.d. studerende som seminarvejledere. Her kan især [person nævnt ved navn] nævnes, som en 
"underviser" jeg ikke håber andre skal udsættes for. Hele holdet som havde [underviser], overvejede at 
klage over [undervisers] totale mangelfulde vejledning. 
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Har personligt haft et meget komplekst bøvl med at få mit forskningsår anerkendt. Forstår universitetets 
behov for faste procedurer, men oplevede, grundet usædvanligt uheldige omstændigheder, to gange at få 
mit forskningsår udsat et halvt år pga. mindre problemer med min ansøgning. Hands down - det var min fejl 
begge gange. Men det var mindre fejl - den ene gang manglede der en enkelt pdf(ud af omkring 10 
afsendte, gennemarbejdede dokumenter) - hvis forskningsåret og ph.d.’en skal opfattes som 
læreprocesser, er det uhensigtsmæssigt at lave ufleksible procedurer, den uerfarne kan snuble over - uden 
mulighed for tilgivelse. Tildel flere ressourcer - og mere fleksibilitet overfor fejl blandt nybegynderne:) 

Hjemmesiden er helt umulig at finde rundt i. 

Hjemmesiden hvor man skal finde de fleste oplysninger om ansøgning, deadlines etc. indeholde (eller 
gjorde i hvert tilfælde for et år siden) en del modsigende informationer, og det kan være svært at finde ud 
af hvor man skal lede for at finde de oplysninger man skal bruge. Dog er medarbejderne gode til hjælpe, 
men hjemmesiden kunne godt trænge til et løft. 

Hjælpen er utilstrækkelig.  
Jeg oplever gang på gang at de ikke er i stand til at besvare de spørgsmål, jeg stiller dem, 
Der er en arrogant holdning at alting er underforstået. 
Jeg har været til 2-3 info dage om ph.d. uddannelser, og hver gang en fra ph.d. skolen kommer på banen er 
informationen dårlig og kringlet. 
Jeg føler ikke at de er til rådighed og man føler at man er i vejen når man opsøger hjælp. 
Deres hjemmeside er mangelfuld og helt igennem forfærdelig at navigere igennem. Når man prøver at søge 
gennem google for at ramme mere plet får man en masse relevante danske søgeresultater frem, men når 
man trykker ind på dem for at læse mere, kommer man ind på den samme engelske startside. Hver gang! 
Ikke desto mindre bliver man mødt med et flabet "du kan læse det på vores hjemmeside" når man spørger 
om noget. 

Igen er dette måske ikke det rette forum, men jeg synes, at det er tosset, at der ikke afsættes flere midler 
til ph.d.'er på [hovedområde nævnt ved navn]. 

Jeg dør lidt inden i, hver gang jeg skal bruge tid på at udfylde ph.d.-planneren. Jeg ved ikke hvad jeg skal 
skrive, jeg ved ikke hvorfor jeg skal skrive det, og jeg ved ikke hvem der spilder sin tid med at læse de 
ligegyldigheder jeg finder på at skrive derinde. Hvorfor? 

Jeg er i tvivl om, hvorvidt man vægter mængden af undervisning og forskning korrekt for ph.d.'er, især på 
[hovedområde nævnt ved navn]? Deres førsteprioritet bør være deres eget projekt, men har hørt fra 
adskillige nuværende ph.d.'er, at det ikke er tilfældet. 

Jeg er meget i mod den ensretning af ph.d.-området, der i nogen grad går igen på AU, hvor fx 
[hovedområde nævnt ved navn] inspireres af 3+5 løsninger fra [område nævnt ved navn]. Rammerne for 
ph.d. forløbet skal tilrettes efter faglige begrundelser, ikke økonomi el. lign. Desuden er udvælgelsen 
uigennemsigtig og kravene til ansøgere ikke særligt tydelige. 

Jeg er stødt på mange ph.d.-studerende, der mister deres optjente feriepenge fordi de ikke har tid til at 
holde ferie i perioden fra ferieårets start til de afslutter deres ph.d. i august eller september. Det er grotesk 
at de bliver nægtet de penge de har sparet op, fordi de prioriterer at skrive deres afhandling. Man burde få 
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disse penge udbetalt, hvis man ikke har tid til at holde ferie før ansættelsens ophør.   
 
Et relateret problem er det, at ansættelsen ophører så snart afhandlingen er afleveret, på trods af at 
ph.d.'en først er fuldført når den er forsvaret en måned senere. I denne periode har de ph.d.-studerende 
stadig et stærkt tilhørsforhold til universitetet, og mange fortsætter deres arbejde indtil forsvaret på trods 
af at de ikke længere modtager løn (hvis de ikke har fået en anden ansættelse i mellemtiden). 

Jeg har ikke hørt noget som helst om hvad Fremdriftsreformen kommer til at betyde for ph.d.-forløb på 4+4 
og 3+5. 

Jeg har personlig interesse i at forfølge en forskerkarriere, og jeg mener at et enkelt arrangement om året 
ikke er nok. Desuden synes jeg at det ville være til alles fordel (Potentielle ph.d.-studerende, vejledere og 
universitetet) hvis der blev lavet en mere overskuelig portal til de der har interesse i Ph.d. uddannelsen, fx. 
med en kom-godt-i gang guide. 

Jeg har som studerende ikke nok tilgængelig information om ph.d.-området, og jeg mangler i højt grad en 
dansksproget side om alle de praktiske omstændigheder vedr. ph.d.-ordningen. 

Jeg synes den samlede information og kommunikation med og fra ph.d.-skolen er mangelfuld. Det er svært 
at få fat på dem og få svar på spørgsmål og deres behandlingstid er LANG. 

Jeg synes, at det er pinligt at være studerende på et universitet, hvor administration og ligegyldige 
omlægninger bliver prioriteret så højt, at forskningen og undervisningen får svære og svære ved at 
konkurrere med internationale universiteter. Det er skammeligt, at universitetets ledelse foretrækker at 
sende midler efter eksterne konsulentfirmaer i stedet for at anvende de ressourcer de har i form af 
eksperter i økonomi, ledelse, administration, markedsføring etc.. I løbet af de seks år jeg har læst har jeg 
oplevet, at min uddannelse, mine muligheder for videreuddannelse, samt mine muligheder for 
medbestemmelse eller indflydelse er blevet væsentligt forringet. Gudskelov er jeg færdig om 3 uger, men 
jeg har ikke tænkt mig at anbefale Aarhus Universitet til nogen, før ledelsen begynder at investere i 
langsigtede projekter, flere ph.d.-stipendier, flere undervisningstimer og færre lazy boys og mellemledere. 

Jeg synes, det er ærgerligt at lukke ned for finansiering af ph.d.’er. Det er et område man skal satse på. 

Jf. tilfredshedsundersøgelserne, hvor ph.d. studerendes tilfredshed er helt i bund.  
Det har personligt, på trods af opfordringer fra flere professorer, for mit eget vedkommende afskrækket 
mig fra at tage en ph.d. på AU. 
De forøgede muligheder for selvfinansierede ph.d.’er har jeg også svært ved at se, at nogle i første omgang 
vil søge på AU, når man kan har mulighed for at søge på andre universiteter i Danmark eller verden. 

Kurser er mangelfulde. At et universitet ikke finansieret ph.d. forløb er decideret pinligt. 

Lad nu være med at fokusere så meget på 4+4. Og når I så får en ph.d. studerende så skal vedkommende 
altså føle sig hjemme fra starten. Ikke noget med at sætte dem på gange og kontorer langt væk fra resten af 
faget. Og giv dem en computer første dag. 
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Man skal ikke bare kunne lave en Ph.d. for at have bedre muligheder for arbejde bagefter. Det skal være 
fordi man interesserer sig for forskningen og vil arbejde videre med forskning. Ellers er det 3-4 års spildt 
arbejde. 

Mangler information 

Mener det bliver prioriteret ærgerligt, nu hvor der ikke længere er mulighed for som  studerende at blive 
assistent, ph.d. stipendier er kraftigt nedskåret og eksterne undervisere er afskediget. Er klar over at dette 
er midlertidigt, men dog meget trist for mulighederne for de studerende, der ønsker kontakter og en 
fremtid inden for AUs mure. 

Mere tydelige oplysninger på deres hjemme sider. 

Når jeg søger ph.d. kurser i forbindelse med mit forskningsår, bliver jeg konstant sat på en venteliste. Jeg 
har ind til videre fået ca. 5/6 afslag på kurser. Hvis andre universiteter [andre universiteter i Danmark] 
tilbyder lignende kurser, kunne det være smart at opstarte et samarbejde med dem. 

Når man bliver optaget på ph.d.'en oplever jeg ikke, at man bliver særlig godt informeret om, hvad der skal 
ske. Dem, jeg kender, der startede i sommers fik først oplysninger om det forventede forløb for det 
kommende semester efter, at deres fag var startet. 
Det kunne være ønskværdigt, hvis man sammen med ansættelsesbrevet fik et eksempel på et ph.d. forløb - 
hvornår fag tages, hvad man kan forvente, hvem man skal kontakte i forhold til computere/programmer 
etc. Så man på den måde giver papirer til selvhjælp og gør hele opstartsforløbet mere overskueligt (Det vil 
jo hjælpe alle i det lange løb) 

Ph.d. området bør i højere grad kunne være relevant for erhvervslivet og i mindre grad omfatte 
nicheområder der ikke har en generel relevans for samfundet. 

ph.d. området skal gennemsigtiggøres, så det bliver mere tillokkende for studerende at ansøge. Derudover 
vil jeg gerne at man reviderer den famøse 4+4 ordning, da jeg ikke tror på den model, og den virker dybest 
set som en undskyldning for at efterleve politikernes pres, på hurtig gennemførelse af studiet. 

Ph.d.-området skal ikke styres udelukkende efter en økonomisk hensynstagen. 
Beskærelserne af dette område er desuden alt for omfattende. 

Ph.d.-området skal opprioriteres - det er gennem Ph.d. studerende at i får nye ideer, tanker og blod ind i 
universitetet, og endda relativt billigt i forhold til en ansættelse af en professor eller ekstern lektor. Der skal 
investeres på Ph.d.-området, ikke spares. 

ph.d.-ordningen for [studerende fra studie nævnt ved navn] møder ikke de udfordringer som den nye 
kandidatreform stiller. 

På mit institut har der for få år tilbage været en guldalder for optaget af ph.d. studerende. Jeg kan derfor 
godt forstå at optagelsesprocenten fremadrettet måske skal sænkes en anelse, men det er forkert synes jeg 
at gøre optagelseskravene alt for stringente; så ender man jo i den negative spiral hvor et lavt antal 
optagede ph.d. studerende resulterer i mindre forskning, færre publikationer = mindre funding og så kører 
det hele jo af sporet. Et universitet er en forskningsenhed - det skal det altid blive ved med! 
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Som forskningsårsstuderende synes jeg det kan være meget svært at finde ud af hvor oplysninger om 
relevante oplysninger og personer kan findes. 

Som sagt så er studentermedhjælpere ikke længere tilgængelige for ph.d. studerende på [institut nævnt 
ved navn]. Her er der tale om et økonomisk problem som påvirker de kommende ph.d. studerende. 

Så vidt jeg kan høre er antallet af AU-finansierede ph.d.er på [hovedområde nævnt ved navn] for 2014 
blevet skåret ned til et 1-cifret tal. Vi ved godt at vi ikke er de store money-makers på [hovedområde nævnt 
ved navn], men det virker nu alligevel grotesk at forvente at [hovedområde nævnt ved navn]-studerende i 
lige så høj grad kan skaffe privat støtte til ph.d.er som de kan på [hovedområde nævnt ved navn] og 
[hovedområde nævnt ved navn]. 

Uigennemsigtighed i organisationen. Det er dog blevet bedre med de mere studienære rådgivere. 

Undervisningspligt er fjollet. Enten anskaffer man Ph.d.-studerende der kan undervise, eller også afskaffer 
man undervisningspligten. Det giver ikke mening at have modvillige, uduelige Ph.d.-studerende til at 
instruere hold. De er ikke alle sådan, men én er for mange. 

Ønskes bedre muligheder for at tage ph.d.-kurserne, især som forskningsårsstuderende. En løsning kunne 
være at der simpelthen blev udbudt flere kurser af hver slags, så de ikke altid bliver "udsolgt" 

 

I found out about 2 positions that were available through personal channels but couldn't see any 
announcement on the website. I think the PhD should be more advertised and the master students should 
be made aware of the opportunities, for example the master+phd program. 
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AU Library 

Videnskabeligt personale 

Administrationen skal have VIP chef, eks dekan eller prodekan, dobbelt-ophæng tilbage. Det undrer mig at 
det er nødvendigt med så stort et biblioteksvæsen, når de fleste blot bruger bibliotekets download services. 

Akkurat som med IT - centralisering er simpelthen noget rod. Vi har brug for decentrale bibliotekarer, der 
kan hjælpe os med de mere besværlige ikke lettilgængelige litteraturopgaver. PURE indtastninger burde 
foretages af bibliotekarer - der samtidigt i en forretningsgang kvalitetssikrer i stedet for at bruge sin tid på 
at rette mangelfulde inddateringer fra travle forskerne. 

Bibliotek/bibliotekar-ressourcen til instituttet, jeg er tilknyttet, har været ret sporadisk. Dette må gerne 
sættes i system, så man ved hvilke muligheder man reelt har. Som et konkret fokusområde bør 
biblioteksfunktionen indrettes til at kunne håndtere (ubetalt) Open Access, som bl.a. forskningsrådene og 
EU stiller krav om. I øjeblikket er det forskere og sekretærer der i fællesskab skal gøre langt størstedelen af 
dette arbejde. Det vil være formålstjenligt om universitetets biblioteksfunktion, via PURE, løbende holdt øje 
med AUs publikationer og rejste flag overfor de forskellige forskere hvis og når en af deres publikationer 
blev mulig at udgive i Open Access (uden betaling til forlaget), og så i øvrigt - via modtagne input - varetog 
det videre forløb så PURE blev opdateret i denne henseende. 

Bibliotekarerne gør et godt arbejde - men det virker som om de kæmper mod et frygteligt system. Mindre 
Bemanding og sammenlægninger der gør det hård for de ansatte og for brugerne 

Biblioteksvæsenet vil af natur altid kræve et eftersyn hvert år, som infoteknologien hele tiden udvikler sig. 

Centraliseringen har ikke været godt for biblioteksstøtten for VIP'erne. Som læsepladsadministration 
fungerer det sikkert fint 

Den integration der er i gang skal udbygges, så arbejdsgangene bliver ensartet. Ofte spytter statsbiblioteket 
elektroniske mails ud, som ikke giver mening i det nye system. 

Den samlede AU Library strategi har for ringe faglig forankring Der savnes tydelige cost-benefit beregninger 
for de tagne beslutninger 

Der er for lidt plads i Nobelparkens bibliotek - det bør der gøres noget ved. Man kan jo også godt befrygte, 
hvad der vil ske med servicen, når afskedigelserne slår igennem. 

Der mangler faglige hensyn i den nye organisering af området. For meget rent bureaukrati præger 
beslutninger om bl.a. lokaliseringer. 

Det bør være muligt at låne og aflevere bøger på alle institutbibliotekerne, man burde kunne bestille bøger 
fra statsbiblioteket og så få dem leveret på sit institut 

Det er min opfattelse at området fungerede bedre før den "faglige udviklingsproces" 

Det er uklart hvad gevinsten ved AU library er i forhold til udgiften. De forskellige hovedområder og 
institutter har meget forskellige behov på litteraturområdet - nogle dækkes helt ind ved online tidsskrift 
literatur, andre har behov for samlinger af fysiske bøger eller andre medier. Ligeledes er behovet for 
bibliotekar støtte meget forskelligt fra fag til fag. En onesize fits all model for AU library bliver derfor let 
meget omkostningstung i forhold til de faktiske behov, ligesom den let kommer til at virke indskrænkende 
for de som har specielle behov. AU library bør tilstræbe en fleksibel og serviceorienteret understøttelse af 
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fagenes behov. 

Et bibliotek fungerer upåklageligt, men et andet fungerer meget dårligt, der er meget lidt hjælp at hente 
hos de ansatte. Søgesystemet i biblioteksdatabasen er ret håbløst. 

Det skal være forskningsbiblioteker, forstået som at man har alt relevant materiale. Der er smidt mange 
værdifulde bøger ud for at skabe hyggekroge - sådanne kunne jo godt skabes på anden vis. 

Det virker meget uklart hvorfor AU Library overhovedet eksisterer. 

Det ærgrer mig at biblioteket vælger at kassere papir-materialer, der findes elektronisk på trods af de 
indsigelser, der bliver gjort fra AU-ansattes side. [institut nævnt ved navn]havde en helt enestående 
tidsskriftssamling (også internationalt set), der nu er spredt for alle vinde og størstedelen destrueret. Som 
det før er blevet nævnt: digitale udgaver af tidsskrifter indeholder kun artikler og ikke alt det, der har særlig 
historisk interesse såsom kolofon, reklamer, abonnent-opgørelser, meddelelser til abonnenter, 
redaktionelle bemærkninger, oplagstal, prisoversigt osv. 

En kortlægning af, hvad det egentlig er for biblioteksressourcer, studerende og forskere har brug for her i 
IT-alderen. Måske er dette allerede gjort, og min kommentar er ikke ment som en kritik, men en 
henledning af opmærksomhed på et vigtigt emne. 

Hjemmesiden kan være mere brugervenlig.. 

Hvad er AU Library? Har aldrig hørt om det, og har aldrig haft brug for det.  

Jeg vurderer umiddelbart at der anvendes for mange penge på denne enhed 

Jeg er bekymret for om de ledere, som står for omstruktureringen af bibliotekerne på AU ved hvad 
forskerne har brug for. 

Jeg lidt bekymret for prioriteringen af ressourcer, når one-size-fits-all bliver implementer. Meget lå bedre 
lokalt 

Jeg mener at alle admin. områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg savner en bedre kommunikation mellem bibliotek og universitet. Det er som om det er to adskilte 
systemer. 

Luk alle biblioteker og lad Statsbiblioteket overtage driften af dem. 

Man har smidt bøgerne ud - altså helt bogstaveligt talt smidt dem ud af vinduet og ned i dertil opstillede 
containere. Jeg kender ingen VIP, som kommer på Library. Vi låner bøger af hinanden - herunder på tværs 
af universiteter. 

Manglende forståelse og lydhørhed for bibilioteksbehovene i den gamle sektorforskning, som er ret 
forskellige fra de behov man har som underviser 

Med den nye struktur er AU Library (under Viden) blevet helt løsnet fra de faglige miljøer, som ingen 
indflydelse har på udviklingen af området, herunder kassation, magasinering og prioritering af 
indsatsområder 
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Nedlæggelsen af fagbiblioteker på [hovedområde nævnt ved navn]udgør et problem, og dette er ikke 
blevet tilstrækkeligt kompenseret ved inddragelse af fagmiljøer i den nuværende biblioteksservice. 
Desuden er der en klar tendens til at biblioteket indrettes som forsamlingssted for de studerende snarere 
end som forskningsbibliotek. 

Nå krydsede jeg det af? Det var nok en fejl. Måske var det bedst for dem at blive til Statsbiblioteket igen. 
AU Library lyder lidt branding-latterligt. 

Ordentlig brugerinddragelse (brugergrupper) 

Vedr. PURE se ovenfor 

Vi har intet lokalt bibliotek og det elektroniske bibliotek er lige blevet skiftet ud med et, der er dårligere. 
Således kan jeg for eksempel ikke lave favoritter, hvor jeg kun har de tidsskrifter, der interessere mig. 

 

 Library should be present at each location of different department sections 

The library system I find very confusing and complicated, which and where is the database I should use 
(statbibliotek, au library, foulum, kalø), how to get a book or reference, I always have to contact one of the 
librarian for help. Also the web site changed without notice and now it’s even more complicated to search 
for literature. The interface is good when you get there but it’s not clear how to get to it. 

 

Teknisk-administrativt personale 

Ønske om brugerindflydelse i form af et brugerudvalg og et tæt samarbejde omkring biblioteksservices, 
som skal tage udgangspunkt i forskernes behov. Kontinuerlig udarbejdelse af ledelsesinformation. 
Udarbejdelse af rapportdefinitioner i PURE tilpasset KPI, som er indført i ST. Smidig administration af 
rettigheder i PURE 

Her burde institutterne kunne vælge til og fra på adm. opgaver (og derved skabe et fornuftigt udbud- og 
efterspørgselsforhold) 

AU library som et, underlig konstruktion, med forskelligartige adresser...Hvor er det daglige synergi og 
samarbejde? 

Bedre mulighed for at opgøre BFI-point på den enkelte VIP. Det skal institutlederen bl.a. bruge i MUS-
samtalerne. Man bør ikke fordele midler ud fra nogle opgørelser, hvor der ikke længere nede i hierarkiet er 
mulighed for at vide, hvordan man agerer. 

Beslutningen om, at AUL anskaffe alt, hvad vi kan finde på at bede om, virker uhensigtsmæssig. De VIP'er 
som tidligere sad i biblioteksudvalgene, vil fortsat gerne indgå i prioriteringen af, hvad der skal anskaffes, og 
det forekommer som spild af ressourcer ikke at foretage en prioritering. Der er planer om, at også 
biblioteket skal være døgnåbent, men så vidt jeg ved, er der ikke ressourcer til at foretage den ombygning, 
som er en forudsætning for, at dette kan ske på betryggende vis. AUL yder rigtig god service, og det er fint, 
at de nu i langt højere grad tager sig af PURE, og at de indgår i udviklingen af informationskompetence hos 
de studerende. Det er, som på andre områder lidt besværligt, at vi er tilknyttet to hovedområder. . 

Biblioteket er kommet længere væk fra den enkelte forsker. Synes ikke søgning på tidsskrifter er specielt 
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god eller hurtig. 

Blandede institutter - altså tidligere sektorforskningsafd.'er og gamle AU institutter er svært adskillelige. 
Dette skal bruges til afrapportering til ministeriet. 

Den nuværende organisering spænder ben for tværgående aktiviteter, der kan kommer universitetet som 
helhed til gode. Silo-opbygningen på økonomiområdet medfører at de enkelte betjeningssteder de facto er 
løsrevet fra helheden. Som medarbejder kan man ikke altid holde øjet på bolden og udføre opgaver 
effektivt og professionelt, fordi der skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på at forhandle om 
arbejdstimer, der skal bruges på tværs af hovedområde-skel. Den økonomiske finansiering fra 
hovedområder italesættes som et krav om 1-1 redegørelse for, at alle arbejdstimer kommer hovedområdet 
direkte til gode. I praksis ville det generelle serviceniveau kunne højnes betragteligt, hvis opgaverne kunne 
udføres af den mest kompetente medarbejder - uden skelnen til om denne medarbejder var direkte 
finansieret af det konkrete hovedområde. Samtidig ville man kunne effektivisere arbejdsgangene 
betragteligt ved at opgaver kunne modtages og udføres uden at man først skulle bruge timer på at 
redegøre for opgavens relevans + forhandle om medarbejdertimer til at udføre opgaven. Denne proces kan 
for den menige medarbejder virke omsonst, da afklaringsprocessen nogle gange tager lige så mange timer 
for medarbejderne, som det vil tage blot at udføre opgaven. 

Der bruges mange penge på området og det er måske stadig muligt at spare ved at lukke biblioteker og 
rykke sammen, i hvert fald indenfor Aarhus C. 

Der bruges uforholdsmæssigt store ressourcer på AU Library i forhold til den værdi, det har for 
institutterne. Tanken med at samle bibliotekerne var jo netop at spare institutterne for ressourcer - i stedet 
bruges der flere ressourcer herpå - igen se på nice og need. 

Der er nogle uforståelige forskelle i bemandingen af bibliotekerne. Hvad skal et bibliotek kunne? 

I spare tider er (lokale) biblioteker måske en ressource der burde kigges på ift. hvor meget/lidt de anvendes 

Vigtigt at der er brugerinddragelse i forbindelse med prioritering af services. Behov for 
ledelsesunderstøtning til benchmarking. 

Økonomimodellen for AUL er ikke optimal og giver mulighed for at nogle hovedområder kan køre på frihjul. 
Samarbejdet med Statsbiblioteket er meget problematisk da de facto bestemmer udviklingen af AUL. 
Universitetsdelen af Statsbiblioteket burde være trukket helt over i AUL og nationalbiblioteksdelen skulle 
overføres til Det Kongelige Bibliotek, da den alene eksisterer på Statsbiblioteket af historiske årsager. 

 

Studerende 
[Specifikt bibliotek] (inkl. læsepladserne) er beskidt og bør gøres rent dagligt. 

[Specifikt bibliotek] er blevet nedlagt - jeg har selv specialekontor her nu, 3 etager under den afdeling jeg 
egentlig hører til. 
Et så stort studie bør have eget bibliotek! 

[Specifikt bibliotek] er et utroligt dårligt bibliotek, man kan hverken tilbyde det til studerende eller forskere. 
Man burde genetablere [specifikt bibliotek] og finde andre lokaler til [specifikt bibliotek]. Evt. Dele det op i 
mindre enheder. Ikke grund til at have et stort biblioteket, der er statsbiblioteket 
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[Specifikt bibliotek] virker uorganiseret sammenlignet med [specifikt bibliotek] og [specifikt bibliotek]. 
Når man beder om hjælp står de (ret så unge medarbejdere) bare og kigger på en og siger "det ved jeg godt 
nok ingenting om". 

Aner ikke hvad det er - statsbiblioteket? aner faktisk ikke og mit studie har et bibliotek?? ved ikke noget om 
det??? 

Angående AU Library synes jeg, at det er et problem, at vi ikke har mulighed for at bestille bøger hjem til 
[specifikt bibliotek] gennem bibliotek.dk. 

Bedre søgefunktion på hjemmesiden - fx fonologisk; dvs. maskinen kan finde, hvis man staver et navn 
alternativt. 
Nemmere at få adgang til bøger og artikler - hvorfor skal man altid bestille hjem, i stedet for evt. at kunne 
gå hen på biblioteket og finde, hvad man skal bruge 

Bibliotekssytemet blevet betydelig ringere efter [institut nævnt ved navn] er kommer ind under AU! Det er 
meget tungere at få at i bøger og andre ting. 

De har generelt ikke styr på ret meget dernede. Systemet fungere dårligt, de bøger man søger er der som 
oftest ikke, og når man så spørger så ved de ingenting. 

Der har været problemer med en del af printfunktionerne ved bibliotekerne. Der har også været problemer 
med nogle af de online links til artikler, som i stedet henviser til tomme sider eller svenske servere, hvor det 
rette link ikke er til at finde. Dette oplever jeg meget sjældent, da jeg begyndte på AU. 

Det er en rigtig dårlig ide, at man har flyttet bibliotekerne og at der ikke er nogle "rigtige" biblioteker, hvor 
man kan se bøgerne på hylderne, læse lidt i dem, blive inspireret og låne dem derefter. Det er rigtig forkert 
at man skal bestille bøgerne over nettet, da man ikke kan finde ud af om det er en bog man skal bruge, når 
man ikke kan læse i bogen inden man låner den. 

Det er en todelt kritik/træthed.  
 
Først og fremmest så er jeg irriteret over centraliseringen af AU Library.  
- Det var simpelt at bruge hjemmesiden for et par år siden (antallet af klik er forøget væsentligt, og det 
medfører for meget spildtid). Til at finde tidsskriftsartikler bruger jeg for det meste bare Google Scholar, da 
der kan søges med ét klik(Jeg er 24år, så det er ikke fordi jeg er gammel og er imod nyt).   
- De fysiske rammer for AU Library er i det hele taget modbydelige.  
Som studerende har jeg (måske ikke alle personer, men eftersom det er en personlig undersøgelse vil jeg 
skrive om min egen erfaring og mine egne behov) behov for at gå blandt bøgerne i de forskellige afdelinger. 
Det kunne jeg for nogle år siden, og jeg kunne på mit eget institut gå blandt bøgerne og orientere mig i nyt 
litteratur uden på forhånd at vide bestemt hvad jeg gik efter.  
De(n) ny(e) centralisering(er) af biblioteket(/erne) gør, at denne mulighed stort set er udvisket. Det er 
blandet sammen med andre institutters bøger, står ikke homogent, og der er dårlig adgang til at finde 
bøgerne, og i bedste fald, så generer man andre folk i forsøget på at finde bøgerne, da der flere steder er 
lavet den mærkværdige konstruktion med en blanding af læsepladser og bibliotek. 
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Det er for dårligt at man ikke kan låne Folketingstidende med ud fra biblioteket.  
Det er ofte, at der er bøger som kun er til anvendelse på statsbib som burde være på [specifikt bibliotek]. 
Ligesom der tit er lang ventetid på bøger fordi der kun er få eksemplarer. 

Det er ikke nemt at finde materiale trods det at man ved bogen skal være i systemet. Der skal søges meget 
nøjagtigt og siden er ikke til at finde ud af. 
Ofte står der at materialet er tilgængeligt online, men det hænder at man kommer ind til en side hvor linket 
ikke virker. 

Det er rigtig fedt at vi har statsbiblioteket og det fungerer sikkert rigtig fint. 
Det ville være dejligt med flere læsepladser deroppe. 
Desuden har jeg oplevet at personalet er MEGET hurtigt til at sende én videre, så snart [vedkommende] 
opdagede at det ikke drejede sig om noget [vedkommende] absolut skulle hjælpe mig med. 
Det jeg havde brug for, var hjælp til at bestil en konkret artikel hjem. Efter noget tid, hjalp [vedkommende] 
dog. 

Det er svært at få hjælp til at finde de tinge man har brug for. 

Det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er læsepladser nok. At speciale studerende er henvist til 
specialepladser på [sted nævnt ved navn] når bøger fra præcensbiblioteket er i [specifikt bibliotek]. 
Klimaet og atmosfæren i biblioteket er demotiverende. 
Det nye printsystem er tilnærmelsesvis ubrugeligt og ekstremt tidskrævende. 

Det giver ikke mening at næsten alle de bøger man skal bruge er flyttet til et fjernbibliotek!? 

Dette er måske mere rettet efter faciliteterne på AU end på bibliotekerne. Det er tit rigtig svært at finde en 
arbejdsplads eller et sted at sidde og læse på AU. 

Elektronisk kan man ikke åbne pdf filer på [specifikke filer] 

Frem med bøgerne! Nærhed til fagmiljøerne! 

Genindførelse af fagbibliotekerne. Der er værdifuld rådgivning fra kompetente bibliotekarer, der er blevet 
tabt ved bibliotekssammenlægning 

Gør det klart hvad brugernavn og adgangskode er til bl.a. statsbiblioteket osv. Hvorfor skal ALTING her på 
stedet have individuelle koder? Det er ikke til at huske og derfor ikke til at bruge. 

Hjemmesiden fungerer overhovedet ikke og der står samlinger rundt omkring, som ingen har adgang til. 
Der går megen viden tabt på denne måde. 

Hængekøjer på læsesalen er den dummeste beslutningen nogensinde taget, når det skal være et 
stilleområde som er gavnligt for studiemiljøet. 

Information omkring brug og anvendelse af biblioteksfaciliteter 

Jeg har flere gange oplevet at bøger manglede på deres pladser eller blevet væk under håndtering ved 
bestillinger mellem biblioteker 
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Jeg kan godt lide biblioteket og dens læsepladser osv. Der hvor jeg kan se forbedringer er ift. mulighed for 
at printe. På det universitet jeg befinder på pt. i [land uden for Danmark], har man et kort der fungere som 
ens profil. Man logger ind på en computer på biblioteket (eller printer online via egen), man sender 
dokument til print, man går hen til en vilkårlig printer og scanner kortet igennem og vupti, så kan den se 
hvad man har sendt til printning og så trækker den automatisk penge derfra. Det er også dette kort man 
bruger ved lån. Det er smart og det er nemt. 

Jeg kan simpelthen ikke finde ud af den nye hjemmeside. Den er forvirrende og meget svær at bruge til 
noget. Det gamle var heller ikke optimalt, men den nye hjemmeside er helt håbløs. 

Jeg vil gerne have bøgerne tilbage på mit bibliotek, så man kan få dem, når man skal bruge dem. Jeg vil 
gerne have flere lukkede gruppelokaler og de faste læsepladser tilbage - alt sammen forringelser vi så med 
Faglig udviklingsproces 

kan være svært at finde, og svært at komme ind på hjemmefra 

Man har KUN ÈN licens til databasen "Oxford Art Online", hvilket gør det umuligt at komme på (undtagen 
lørdag aften, siges det). Derudover fungerer MyPrint ikke alt for godt. Få nu styr på det! 
Og køb nogle flere licenser!!! 

Mangler information 

Meget besværligt at finde ud af hvordan man laver en bruger (korrekt) til Library for f.eks. at bruge de 
online databaser.  
Har prøvet at søge efter guides for søgning/brug af Library men kunne ikke finde nogen relevant (fandt 
nogle der ikke stemmede overens med opsætning, går ud fra at de er for gamle i forhold til opdateringer) 

mere info 

Nu skal jeg ud fra [specifikt bibliotek], men det er [dårligt]! Undskyld sprogbruget, men får simpelthen 
kvalme og lyst til at droppe ud af det bibliotek. 
Det hele er født af flytninger, hvor jeg oplevede at vi gik fra et bibliotek med en høj grad af medindflydelse, 
plads til bøger og at læse, hyggelig og relativt sikkert. 
Til et bibliotek, hvor det er svært at finde bøger man skal bruge, megen larm, konstante tyverier, for lidt 
læsepladser, dårligt indeklimaer og inden medbestemmelse. 

Ofte er personalet venlige og jævnligt det modsatte. Man kan godt får indtryk af at man er til besvær ved fx 
legitime spørgsmål til materiale. Det svinger meget. Skanneren til udlån virker ikke altid, ligeså med 
diktafoner og så undrer jeg mig som bruger over et skuldertræk til svar. Har personalet indflydelse og 
ansvar vil dette blive bedre. 

På [sted nævnt ved navn] havde vi et bibliotek som levede op til et levende [fakultet nævnt ved navn]. Nu 
har vi hverken et fakultet eller et bibliotek og læsesal, hvor vi kan arbejde og føle os hjemme. For os 
gælder, jo ældre bøger desto bedre. IT-løsninger er ikke for [os]. 

Semesterhylden på [hovedområde nævnt ved navn] fungerer endnu ikke optimalt, da der ofte mangler 
bøger 
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Statsbiblioteket fungerer rigtig godt 
 
Biblioteket på [sted nævnt ved navn] fungerer mindre godt, de nye regler om kopi og print har gjort det for 
besværligt + dyrt at bruge biblioteket/semesterhylderne, og vi finder derfor næsten alle teksterne på nettet 
i stedet for at bruge biblioteket. 

Stor forvirring og forskellige svar alt efter hvem man spørger 

Systemet online er for kompliceret  
[Specifikt bibliotek] er alt for lille 

Søgefunktionen er dårlig. Der er et hav af artikler, man ikke kan få adgang til, selvom de er offentlige 

Søgefunktionen på library-siden er ikke god. Selvom man søger på forfatter og præcis titel, dukker 
bøger/artikler tit ikke op. Det virker helt tilfældigt, hvilke referencer, der er på listen, når man søger 
litteratur. Meget frustrerende. 

Søgning på videnskabelige artikler er besværligt. 

Tidsskrifter der kun er tilgængelige ved kopi-bestillinger SKAL hentes på statsbiblioteket. Det er et rigid 
system der tvinger studerende fra de decentrale områder, [steder uden for Aarhus nævnt ved navn], til at 
bruge uproportionelt meget tid på at hente en artikel. Det er tåbeligt, når der alligevel bliver bragt bøger 
ud, at artikler ikke kan komme med. Særligt på [studie nævnt ved navn], hvor man løbende har behov for at 
checke op på [emner] der kun er publiceret i obskure tidskrifter, er det decideret videnshæmmende.  
tilgængeligt på nettet. 

Ved Bibliotekerne er der desuden en del, som der kan gøres meget ved, da bøgerne er langt væk, det er 
ikke nemt at arbejde der og det er triste lokaler ([specifikt bibliotek]) 

 

I want to congratulate the AU library as an administrative area because it is very efficient and well-
equipped. I think AU should keep providing resources at this level, because for researchers from 
[departments mentioned] is the most important tool. 

More ebooks, please. And it's not clear how borrowing ebooks system works 
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Internationalt center 

Videnskabeligt personale 

 Administrationen skal have VIP chef, eks dekan eller prodekan, dobbelt-ophæng tilbage. IC bør hjælpe alle 
udlændinge på AU, uanset om de er full degree studerende, exchange eller ansatte/besøgende VIP’er. 

Angående AUs stipendier savner jeg forståelse for den situationen som studerende udefra, især 
udviklingslande, står i. Hvis man fx kommer fra et land, hvor politiet rutinemæssigt samler folk op fra gaden 
og banker dem, hvilken forståelse kan man så mønstre for en "ansvarsforsikring"? Hvis stipendiet blot 
dækker kost og ophold, hvordan skal den studerende så overhovedet kunne tegne ansvars- og 
sygeforsikring? AU skal forøge stipendierne og samtidig kræve at den studerende forsikrer sig. 

Arbejdsopgaver forekommer uklare ift. dimensionering. Endvidere fornemmes tydelig asymmetri i 
interessen fra IC ift. forskellige hovedområder. 

AU's katastrofale internationale optag siger alt - det skal gøres bedre 

Bidrager ikke væsentligt til internationale tiltag 

De er ikke til meget hjælp. De bør kunne mere end forwarde mails. Det fald, der har været i optag af 
internationale studerende på det der var [navn på tidligere enhed] engang er de medansvarlige for. 
Decentraliser! 

De holdt et oplæg om alle de services de tilbød - bl.a. at følge internationale studerende ned til skat etc. 
Dette er en overkill. Det er voksne mennesker der flytter til et andet land, de skal ikke holdes i hånden på 
denne måde. Jeg har selv i flere omgange boet i udlandet, og der er ikke samme service. I disse tider, er 
dette et sted der kan skæres. 

De studerende giver udtryk for, at det er endog særdeles vanskeligt at få klar besked om, hvordan man 
søger udlandsophold og at der mangler mulighed for erfaringsudveksling i forhold til studerende, der 
tidligere har været på udveksling. 

Der er en manglende kontakt mellem IC og de faglige miljøer 

Der mangler i den grad hjælp til at komme til udlandet. Det er en opgave de kan få tildelt 

Det er blevet helt uigennemskueligt, hvad internationalt center bidrager med, hvor de gør en indsats og 
hvilke resultater, der kommer ud af det. 

Det er helt uklart hvad vi kan forvente af dette 

Det er meget fint med internationalt centre og den anerkendelse som følger med at have fået sådan nogle 
centre til Aarhus, men når de er med til at undergrave visse institutters økonomi (pga. institutskat og de 
ikke bidrager med overheads) styrker det ikke deres popularitet blandt medarbejderne, især heller ikke når 
økonomien er stram i forvejen. Når de udenlandske "talenter" (udenlandske forskere) heller ikke bidrager 
til undervisning (på visse institutter) svækkes det ellers positive indtryk af hvad vi skal bruge disse centre til 

Det er meget vanskeligt for en national VIP at se, hvad de hjælper med og hvordan. 

Det er mit indtryk at internationaliseringsopgaven fint kan varetages ude på institutterne 

Det er tåbeligt at tro, at internationalt samarbejde kan topstyres. Skab ordentlige rammer for at genskabe 
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tidligere velfungerende bottom-up internationale samarbejder. 

Det fungerer ikke. Der er ingen samlet enhed, et samlet sted, som har en samlet viden om dette, i hvert fald 
ikke på vores Institut (for æstetik og kommunikation) 

Det skal blot sikres at intentionerne i internationaliseringsstrategien følges. Internationalisering er et 
redskab ikke et mål i sig selv. Det skal sikres at der er tæt interaktion med de faglige miljøer. 

Dette er en vag fornemmelse: Det synes som om internationalt center understøtter visse aspekter af det 
internationale arbejde fint, mens andre ikke understøttes. 

Fungerer godt, men med tanke på vores økonomiske situation bør der også reduceres her. Lad folk der 
bruger det betale for brugen, så kan vi se hvad det reelle behov er. Men som for alle andre områder - 
dygtige medarbejdere. Jeg er kritisk over for størrelsen af administrationen, men absolut ikke over 
kvaliteten af medarbejderne. Hvis folk selv betaler for disse ydelser, så kan man jo vurdere i hvor høj grad 
de er nødvendige - jeg har arbejdet på mange internationale universiteter uden behov for internationalt 
kontor. 

Følgende er en betragtning der gælder for alle de udvalgte enheder: Store enheder der fungerer helt 
afkoblet fra de enheder som de skal servicere og understøtte. Jeg er sikker på at der er dygtige mennesker 
ansat, men de er uvidende grundet det organisationsdesign der er skabt, hvor der ikke sikres 
kommunikation og accountability med/ift. AUs fakulteter og institutter. Som konsekvens deraf vokser de 
administrative enheder sig stadig større, opererer baseret på egenlogikker, leverer ydelser som ingen kan 
bruge og træffer beslutninger i modstrid med institutternes behov og ønsker. Eksempler: 1) En grotesk 
stigning i ansættelser af højtlønnede special- og chefkonsulenter; 2) Beslutning om at neddrosle 
markedsføring af AUs kandidatuddannelser I udlandet til stor skade for [særlige uddannelser]; 3) 
Studieadministration uden erfaring/evner til at screene udenlandske ansøgere [til særlige uddannelser]; 4) 
En kommunikationsafdeling der omfatter mere end 100 mennesker; 5) En HR afdeling der bruger tid og 
ressourcer op at udvikle et MUS skema ingen vil bruge fordi det mangler basale funktionaliteter. Alle 
administrative enheder skal kontrolleres af hovedområderne således at dekanerne har ledelses- og 
budgetansvar for dem. Derved sikres den nødvendige koordinering og at de leverer ydelser der 
efterspørges. Teorien om at en centraliseret model er mere økonomisk må nu siges at være grundigt 
falsificeret. 

Generelt synes jeg der mangler en bedre kommunikation mellem udland - AU - og til sidst til den relevante 
studerende. Ofte kan der ikke svares på spørgsmål eller henvises til kyndige personer indenfor området. 
Eftersom AU er så stort et universitet med mange internationale samarbejder, synes jeg der burde være 
bedre mulighed for at kunne få svar på konkrete problemstillinger i forhold til udlandet. 

God service for studerende. Også her vil jeg mene at opsyn i forhold til at overdreven vækst i 
organisationen i sig selv er et mål. 

Gør alt hvad de kan for at skræmme udlændinge væk og forhindre danskere i at komme ud. Kilroy og EDU 
Danmark gør det langt mere serviceorienteret. Free mover er oftest den letteste løsning. 

Har kun mindre erfaring på dette område, men har oplevet et vis misforhold mellem ambitionsniveau og de 
initiativer, der sættes i gang på den ene side, og de muligheder/ressourcer der er til at understøtte dem. 

Hvad får vi ud af den investering? Er der for mange ansatte? Har det den rigtige størrelse? 

Hvad laver det? 
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Hvis jeg skal have hjælp til det internationale arbejde i forbindelse med EUD - er det ikke der jeg skal 
spørge. Heller ikke på talent og udvikling. 

Hvor relevant er det? 

I det omfang internationalt center har tilbudt sprogservice dvs. hjælp med engelsk publikationer, er det 
forstemmende så lidt de ved om forskerens hverdag og ofte ganske presserende deadlines. Det er 
vanskeligt at honorere kravet om at være internationalt velanskrevet, hvis man samtidig må levere 
halvdårligt formulerede tekster, fordi den akademiske diskurs ikke foregår på modersmålet, men på engelsk 
og hjælpen udebliver, da sprogservice generelt stiller urealistiske krav til forvarslingen af opgaver. Som det 
er nu vælger flere forskere selv at betale for korrekturlæsning, fordi de lider et personligt prestigetab ved at 
peer reviewe på grammatisk ukorrekt engelsk. Hvis forskerlønningen stod mål med administratorernes var 
det måske forventeligt, men det er som alle (of dagbladet Information især) ved ikke tilfældet. 

Indtaget af internationale studerende til BScB-uddannelsen på BSS faldt markant efter fusionen mellem det 
internationale center på ASB og det internationale center på AU, muligvis pga. manglende markedsføring af 
de gamle ASB-uddannelser på uddannelseskongresser i udlandet. 

Internationalt center roder enormt, så det er svært for vores studerende overhovedet at komme til 
udlandet for at læse. Og det burde være lige til, især når ministeriet giver klækkelige bøder til AU for ikke at 
have balance mellem ind- og udgående studerende. 

Internationalisering er noget der skal være i alle institutter. Så hvad skal vi med et center?? 

Internationalt center bør være tættere på de lokale miljøer -- 

Internationalt center fungerer overhovedet ikke. Man skal forankre udveksling hos forskerne, som er de 
eneste der har relevante netværk på udenlandske universiteter. Administrationen skal kun understøtte den 
fagligt baserede indsats på studenter og forsker udveksling. 

Internationalt center gør en stor indsats og har været en stor hjælp. Men der er for mange ressourcer til 
dette 

Jeg er ph.d. studerende. Vi skal rejse til andet universitet. Jeg brugte 2 måneder på visum til Australien for 
mig selv om min familie, der var med på turen. Der var ingen hjælp at hente på AU vedr. Visum og 
tilknytning til det udenlandske Universitet. Jeg skulle finde ud af alt selv. Da jeg kun fik et turistvisum blev 
det et meget dyrt studieophold. 

Jeg har benyttet dette center 3 gange i forbindelse med at ophold i efteråret 2014 som gæsteforsker i et 
europæisk land. Jeg er ud over lang svar tid og et manglende telefonnummer på hjemmesiden rystet over 
at alle de spørgsmål jeg har kontaktet dem omkring, dem havde de ikke svar på. Det til trods for at de 
skriver på deres egen hjemmeside at det er deres domæne og kompetence... det er meget skuffende. 

Jeg har et fint samarbejde med Internationalt center. Jeg vil mene, at det er det internationale område 
generelt, der kan trænge til et administrativt eftersyn. På dette felt er der i det daglige arbejde fire centrale 
aktører: 1) Internationalt Center 2) instituttets internationale koordinatorer (og studieleder, 
uddannelsesledere) 3) Internationale koordinatorer i Forskning og Talent/ACA. 4) dekanat I lyset af at 
internationalisering står højt på den strategiske dagsorden er denne firedeling særlig uhensigtsmæssig. For 
det første er ansvarsfordelingen uklar (set fra et institutperspektiv). For det andet kan man lige som på 
andre områder gå med en begrundet eller ubegrundet følelse af, at de andre aktører har gang i projekter, 
som man ikke informeres om/ involveres i. 
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Jeg har ingen idé om hvad de laver, det burde jeg vel. 

Jeg kender intet til det! 

Jeg kunne ønske mig mere klarhed over hvad Internationalt Center har af ansvar i forhold til fx. 
studievejledningen. 

Jeg mener at alle admin. områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg oplever ikke at centeret levere merværdi for mit institut 

Jeg ved ikke om det nye center ICSE virker optimalt? 

Kasse/søjletænkning, manglende svar på mails. Folk ved ikke hvem der gør hvad 

Kunne være bedre til at hjælpe vores Ph.d.-studerende, når de skal på udlandsophold. 

Lange svartider. 

Lidt de samme kommentarer som for AU Kommunikation, her skal også sættes fokus på at man kun 
arbejder på projekter, der direkte understøtter forskning og undervisning. Jeg har desuden flere gange 
løbet hovedet mod muren med en besøgende, f.eks. en udenlandsk praktikant, som man ikke vil håndtere 
fordi vedkommende falder mellem stive afgrænsninger for studerende og ansatte. 

Med en understregning af at jeg har oplevet medarbejderne på Internationalt Center som 
imødekommende, er det problematisk at AU vil tiltrække flere internationale studerende, tilsyneladende 
helt uden gennemtænkning af, at internationale studerende kræver flere ressourcer til administrativ og 
praktisk hjælp samt studievejledning. Det lægger et urimeligt ekstra arbejdspres på underviserne, at de ofte 
må træde til mht. personlige og sociale problemer, fordi AU støtteapparatet er utilstrækkeligt. 

Meget hjælpsomme mennesker med god viden. Men det kan virke, som om dette område er 
overadministreret. Der deltager adskillige medarbejdere ved servicering af en kommende, udenlandsk 
medarbejder, og den viden hver enkelt har ansvar for virker meget lille. 

OK 

Service er alt for forankret i 8000C (ikke særligt internationalt) Kommunikation med Ph.d. skole - hvor der 
rekrutteres mange udlændinge) kan forbedres 

Spild af penge - endnu et prestigeprojekt fra ledelsens side. 

Spild af penge, væk med det. 

Summer school fungerede ikke optimalt 

Så vidt jeg ved er dette center under Forskning og Talent. Er der nytteværdi her? Så vidt jeg kan tælle er der 
197 medarbejdere i Forskning og Talent heraf 36 studenter medhjælpere. En lang række er internationale 
koordinatorer osv. Hvad laver de? Jeg ved at de blandt andet kontakter forskere fordi nu vil de gerne 
etablere samarbejde med et eller andet universitet, hvilket jo kunne indebære en lille studierejse!!!!!!! Jeg 
tror det er løgn! Har de ressourcer til det? Er I klar over hvordan vi kæmper for at få penge til konference 
rejser!!!!! Jeg er SÅ frustreret! Vi samarbejder med dem hvor der er FAGLIG relevans og ikke med dem der 
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bor et sted hvor Forskning og Talent gerne vil på studierejse. Ledelsen på AU er på HELT gale veje. 
Hvorledes tror I at forskning og undervisningen ville blive løftet hvis disse midler blev overført til de 
mennesker der genererer forskning og undervisning? Er det ikke det vi skal løfte så vi kan imødegå de store 
visioner for AU? 

Umiddelbart virker det som om at centret udbyder for mange "nice to have" services i disse spare tider. 
Man får indtryk af at medarbejderne har RIGTIG god tid, når man kommer forbi med et spørgsmål(hvilket 
selvfølgelig er rart som "kunde"). 

Vanskeligt at opnå hjælp på lavere niveauer for internationaliseringstiltag. Virker som om ressourcerne 
bruges på højere niveau i au 

 

 Accommodation for International Students 

AU internationalization is small and slow. Competence is not always there - personal good intentions are, 
but the two are not identical. International students & visitors outside the main campus are hardly served 
at all, in spite of the strenuous efforts of individuals responsible for this area (which is only one of their 
duties). 

Deres aktivitet er ikke synlige. Målrettet opgaver og ikke statistik og reklameagtig nogen. Målrettet aktivitet 
mod meningsfulde partner, bedre hjælp til rekruttering af kompetente udenlanske personel. 

During my 2 years of working in AU, most parts have been working properly, but one part is missing and it 
is a centralized office for rules and regulations as well as financial issues in ph.d.'s compulsory elements like 
"staying abroad". Actually there is no one who knows everything about the rules, regulations, and 
budgeting of a Ph.d. for stay abroad and the web page provides very basic information. Also there is no-one 
who can give some advice for international ph.d.'s future career if they are willing to stay. Some work has 
been done recently by [direkte personreference fjernet]in this regard which is appreciated. 

I have a lot of international students and they are beset with numerous problems from the international 
center. One gets a short term grant taxed so she has not enough to live on, whereas her colleague on the 
same grant at KU does not get taxed and can support herself. Another gets no answers to mails until it is 
too late and her visa is suddenly rescinded. I get emails from numerous people at the international office 
and have no idea who is who or who is responsible for what. I have decided not to accept any more 
international students as their experience at AU is so dreadful and heartrending. 

It should be more personalized. Instead of sticking to the rules and apply it to all students equally. There 
can be different circumstances with people. It would be nice if the IC can be more flexible, the motive 
should be 'to help' not 'to follow the rules' laid by a group of people who forgot to recognize the specific 
need of all (which is not even expected). 

The international center could offer more and better services to international employees, such as more 
help finding housing and dealing with local bureaucracy. 

The International Centre has been very helpful for me, and employees and visitors to find housing. They do 
an outstanding job and I applaud them for that. It's one of a few things that I can rely on at AU. 

The International Centre in in charge of some nice events, other than that, unfortunately, I can't say I felt 
any support from them, even though I am an international working in AU. Every time I call with an enquiry, 
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I am transferred from one person to another, and every time I have to find a different solution or just give 
up. My honest opinion is that AU is not as international as it wants to be, and the International Centre is 
not helping it to become more. 

 

Teknisk-administrativt personale 

Ansættelse af udenlandske medarbejdere 

De er sikkert gode til det de laver, men hvad er det helt konkret? 

Der bør ses på hvad HR leverer kontra Internationalt Center. Mange ydelser(materialer) sendes fra begge 
steder, der kunne spares meget der!!!! Med de studerende fra andre lande, der gør de et godt arbejde. 
Men hjælpen til de enkelte forskere kunne være bedre ved ansættelse af folk udefra. 

Der er behov for at vide, hvad IC laver og dermed kan tilbyde af hjælp til andre administrative områder 
samt institutter. Det er uklart pt. I forbindelse med ansættelse af internationale medarbejdere kunne det 
være optimalt med et tæt sammenhængende samarbejde med den øvrige administration. 

Der er ingen sammenhæng mellem det, at AU satser på at udvide det internationale område og det 
serviceniveau der pt. eksisterer. 

Der er ofte usikkerhed om hvad præcist der bliver gjort og hvem der gør det, i forhold til internationale 
studerende. Det ender med at der er huller i introduktion af internationale studerende. Det er pinligt, når 
det står så højt i strategien, at vi ikke kan finde ud af at håndtere vores internationale studerende. 

Det er en ø for sig selv om kører sit eget løb og syntes den mangler ophæng til AU Studier - de deler vores 
store målgruppe af studerende - både ind og ud. 

Det fungerer ikke altid optimalt at få koordineret modtagelse mv. med institutter fra et centralt sted. Men 
ikke nødvendigvis primært IC's ansvar. 

En administrativ enhed, der har meget svært ved at gøre problemerne ved at søge udenlandsophold klare 
for de studerende. En konstant kilde til frustration hos studerende. 

Flere studerende skal på udlandsophold og det skulle IC medvirke til - men er det sket? Flere studerende fra 
udlandet til AU, og udveksling - men virker det? 

International Center bør i langt højere grad se sig selv som en leverandør af ydelser, hvor der kan høstes 
stordriftsfordele og regler og procedurer skal udvikles i samarbejde med HO. 

Internationalt Center er blevet meget bedre, men optræder stadig i en del sammenhænge som en slags 
overdommer. Det skal være en serviceenhed og ikke et politisk organ. 

Internationalt Center leverer mange gode ydelser og især til indrejsende Erasmus studerende tror jeg der er 
god service. IC leverer til gengæld ringe support til udrejsende forskere og enheden virker voldsomt stor - 
og er yderst ringe til at tage rundt på institutter og centre og gøre deres services synlige. Jeg tror IC kan 
meget mere end de reklamerer med og vil opfordre til at IC's medarbejdere tager meget mere ud på 
institutter og fortæller både studerende og forskere om hvilke ydelser og services de kan få. PT er IC en 
påklistret enhed man skulle tro eksisterede for egen skyld og ikke for institutternes skyld. 

Jeg oplever, at internationale studerende ikke føler sig vel-modtaget på AU, og at forvirringen er stor, når 
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det kommer til deres tilmelding til kurser og eksamen. Det er ikke tydeligt, hvor de skal søge hjælp. De 
tager disse oplevelser med sig ud i verden og giver AU et uprofessionelt ry. 

Mangler synlighed og reelt at hjælpe andre en de administrative centre 

Nogle af aktiviteterne i IC har ikke sammenhæng med de faglige prioriteringer på fakulteterne, fx indgåelse 
af universitetsbrede aftaler om udveksling, som forpligter institutterne økonomisk, men hvor de faglige 
miljøer ikke bliver involveret ved indgåelsen af aftalerne. Arbejdsdelingen mellem front og back er i nogle 
tilfælde præget af historik fremfor hvad der er rationelt og giver fagligt mening. 

Samarbejdet mellem internationalt center og instituttet fungerer sådan set godt, men der er mange 
udfordringer som kræver opmærksomhed. 

Se kommentar på "Intern kommunikation" 

Ser ikke ud til at de har "forbindelse" til resten af AU - kører deres eget løb. 

Skal tilbage til studieadministrationen, så der kommer samling og fokus på opgaven, kontakt og 
koordinering med det faglige miljø, system og arbejdsgange skal kunne koordineres til fordel for vip og 
studerende samt tap 

Sådan set har jeg ikke noget at udsætte på selve internationalt center. Men samarbejdet omkring det 
internationale område er noget uklart. Hvad løftes centralt og decentralt? I forbindelse med 
fremdriftsreformen, synes jeg at det internationale område har været aldeles fraværende og det er i mine 
øjne ikke hensigtsmæssigt. 

Uoverensstemmelserne omkring ressortområder med bl.a. AU Studier (om bl.a. internationalt optag) må 
indstilles øjeblikkeligt og vicedirektørerne begynde at arbejde sammen om opgaveløsningen i stedet for at 
slås om ressourcer. Derudover bør IC gøre meget mere ud af synligheden af deres kompetencer og tilbud i 
forhold til HO, institutter og faglige miljøer. 

 

Studerende 
Bedre mulighed for internationale studerende til at blive integreret og få den hjælp der skal til for at de 
føler sig velkomne i Danmark, som studerende. 

Da jeg var mentor for udvekslingsstuderende oplevede jeg at indlogere en fyr på et værelse der var så 
uhumskt at jeg har svært ved at finde ord for det. Da vi kontaktede internationalt center (efter at have talt 
med en vicevært som ganske enkelt var ligeglad)fik vi at vide at de ikke kunne hjælpe.  
Derudover oplevede jeg at der manglede dokumenter i flere af de "mapper" som blev udleveret.  
Sluttelig mener jeg at det er mærkeligt at der efter så mange år stadig ikke bliver informeret bredt ud til 
udvekslingsstuderende at de skal flytte ud af deres lejligheder 14 dage før den dato de har opsagt 
lejligheden til. Hvert eneste år er der udvekslingsstuderende der mangler noget at bo i de sidste 14 dage af 
deres ophold fordi der er for lidt information. 

De ansatte studentermedhjælpere kan blot gentage hvad man selv kan læse på deres hjemmeside, så det 
er ikke til så stor en hjælp. 
 
Der er ingen information at hente om selvarrangeret studieophold. 
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De er "langt væk", og ikke nogen jeg umiddelbart føler jeg kan spørge om hjælp (heller ikke i forbindelse 
med udlandsophold). Hvis der var et internationalt kontor i [sted nævnt ved navn] ville det helt sikkert 
hjælpe. 

De er dovne og kan ikke hjælpe med at komme på udlandsophold på ukendte universiteter som fx 
Cambridge, Oxford, Stanford og den slags usle steder. 

De er fuldstændig afkoblet fra organisationen, og opleves ikke som det støttecenter, det kunne være. 

De har brug for træning i hvordan de skal administrere offline og online, og mest af alt skal de trænes i 
deres eget område, da jeg oplever at de fleste på IC faktisk ved mindre end man skulle tro 

De ved ikke nok og man får ofte modstridende oplysninger derfra alt efter hvem man taler med og hvornår. 
Det er nok ikke kun deres skyld, men en følge af alt det administrative rod der har fundet sted siden 
omlægningen. Jeg oplevede ofte, da jeg søgte udveksling på min BA, at jeg ikke kunne få hjælp med hvem 
jeg skulle kontakte for at få besvaret mine spørgsmål af den enkle årsag at ingen vidste det. Det var dog 
også lige oveni omlægningen, så det kan godt være at det er blevet bedre siden. 

De ved ikke nok om de aftaler der er indgået med andre universiteter. Hjælpen man kan få til at finde ud af 
hvilke muligheder man har og om man har mulighed for at opfylde kravene til ophold i udlandet er stort set 
ikke eksisterende. Arbejdet er usystematisk, informationen der er tilgængelig er ustruktureret og de behov 
de studerende har for information og hjælp imødekommes ikke. Der henvises igen og igen til hjemmesider, 
hvor man ofte selv er gået forgæves. Medarbejderne er søde og venlige, men ikke klædt på til opgaven. 

De virker tydeligvist underbemandede.  
Desuden er der en stor diskrepans mellem hvor mange der vil ud, og hvem der kommer ud (på udveksling).  
IC's tilgang til vurdering af pladser er stort set udelukkende vurderet ud fra karakter. Jeg har selv fine 
karakterer, og har også fået udvekslingsplads, men jeg ved hvor besværligt det er for andre på [institut 
nævnt ved navn] og især [institut nævnt ved navn] at komme ud, grundet de institutionelle forskelle på 
karaktergennemsnit, hvor [hovedområde nævnt ved navn]-studerende overordnet har bedre muligheder.  
- Hvis IC var bedre bemandet, vil det være muligt at indføre en politik om at se mere sagligt på hver enkelt 
ansøgning, og ikke blot undersøge ud fra et kvantitativ mål der i sig selv bliver usagligt, når der ikke 
kontrolleres for studiesnit. 

Der bør kunne findes et bedre system til fordeling af udvekslingspladser. Lige nu fungerer det alene efter 
karakterer og uden nogen venteliste (på trods af at mange hopper fra). Det fører, mig bekendt, til at 
pladserne ikke bliver fordelt.  
En særlig forbedring kunne det være at tilføje en motiveret ansøgning i et eller andet format. Det kræver 
selvfølgelig store ressourcer, men blot 100 eller 200 ord ville gøre en stor forskel i forhold til at vise hvem 
der virkelig er målrettede efter et sted og hvem der bare har søgt en masse. Det kunne evt. være sådan at 
karaktersnit tæller 50 % og motivation tæller 50 %. 
En venteliste ville være et stort skridt fremad. 

Der bør være en orientering for 1. års-studerende (evt. i 2. semester) i forbindelse med udlandsrejser. Jeg 
skal selv på udveksling på mit 3. studieår, og blev derfor nødt til at gå i gang med at søge i starten af 2. 
studieår, hvilket var svært, da jeg ikke var blevet tilbudt muligheden for et informationsmøde om 
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udveksling i løbet af det 1. studieår. Dette møde kunne have informeret om f.eks. krav om 
bachelorkontrakt før udarbejdelsen af en forhåndsgodkendelse mm. At jeg ikke var blevet informeret om 
disse ting gjorde det besværligt for mig at søge udveksling. 

Der er brug for større hjælp på nye studier end andre steder. Aftaler er ikke i hus fra 1. år og det er derfor 
svært for nye studerende at gennemskue hvad der er muligt. 

Der er for langsom betjening, som ikke er kvalificeret nok til de individuelle studieretninger. 

Det bør være lettere at komme på udlandsophold. 

Det er alt for besværligt at skaffe de fornødne oplysninger i forbindelse med at studieophold i udlandet, 
samt hele processen med at ansøge. Det er i ligeså høj grad grundet manglende samarbejde og 
kommunikation mellem IC og de forskellige studier. 

Det er alt for uigennemskueligt at søge udlandsophold (studie+praktik) 

Det er mit indtryk at mange internationale studerende har besvær med at finde boliger og generelt er lidt 
efterladt til sig selv. 

Det er så vigtigt for os at vi kan komme ud i verden, jeg har selv været det på min bachelor. Men igen, så 
sker der fejl, fejl i vejledning af de studerende er det helt store problem, overførsel af ects points, osv. er en 
kamp. Der er behov for at man kan få hjælp, vejledning af opdaterede og kompetente folk, der har 
interesse i at hjælpe en og som vil tage ansvar når fejl sker. 

Det virker ikke altid til, at de har styr på tingene og opgavefordelingen - specielt ift. [udvekslingsaftale] og 
kontaktpersonen. 

Dårlig vejledning i åbningstiden og svært at komme i kontakt med de rette personer, da visse personer har 
kontor i [sted uden for Aarhus].! 
 
Okay vejledning, når man fik fat i de rette. 

ELENDIGT! Dårlig information, mangel på kommunikation og hjælp. Jeg bookede møde om udlandsophold 
for at få råd og vejledning, og alt jeg gik fra mødet med var henvisning til hvor på hjemmesiden, jeg kunne 
læse mere - det havde jeg læst, og jeg manglede jo netop hjælp til mere end der stod der. EDU hjalp MEGET 
bedre! 

Har ofte oplevet at enten jeg eller andre af mine medstuderende ikke kunne få svar på spørgsmål fra 
medarbejdere hos Internationalt Center. Spørgsmål som man ikke ville kunne gå andre steder hen med (i 
forbindelse med udveksling). 

Her synes jeg at informationerne og den hjælp man kan få ikke er tilstrækkelig. Jeg synes at den 
ansvarshavende burde kunne hjælpe med reelle muligheder indenfor udveksling i stedet for bare at foreslå 
de skoler som de mangler kommunikation med. 

hvem er koordinator på den her [udvekslingsaftale]? Tjaaahh... der står godt nok det her på hjemmesiden 
under aftalerne, og det er godt nok den, vi har fået en mail om, at vi skal kigge på. Men... nu fortæller du 
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mig altså, at det er en helt anden, der er koordinator? Nåh, jamen hvordan får jeg så fat i hende/ham? 
Hun/han siger altså, at det ikke er hende, der har ansvaret for det. Så jeg skal bare skrive dem begge to på? 
Okay men hvordan bliver det så udvalgt, hvilken by jeg får lov at tage til? Ud fra karakterer? Jamen vi har 
slet ikke fået karakterer endnu - vi er på 1. semester... Nåh det ved du heller ikke så? Jamen... hvem gør 
så?? 
 
Man kan ikke lægge hele administrationen af [udvekslingsaftale] i hænderne på nogen, der så kun får 
halvdelen af informationen fra de forskellige institutter og studier. Hvis ingen ved, hvem vi skal snakke med, 
HVORDAN SKULLE VI SOM STUDERENDE SÅ VIDE DET? Det er ligesom ved alt andet næsten nemmere bare 
at skrive til ALLE, man i kunne forestille sig bare havde en LILLE smule med det at gøre, og så se, hvem der 
giver det mest fornuftige svar. I stedet for at de til sidst alle sammen har henvist til hinanden. 

Hvid de kunne koordinere bedre med tilvalgs- og itt kontor ville det gøre udlandsophold en del nemmere 

Hvis det er i forhold til rejs ud og studerende udefra, så synes jeg slet ikke vi ser nok til det. Der mangler 
fokus på det og de studerende der er forbundet dertil. 

I er sørme ikke til megen hjælp! I forlanger dokumentation for det mindst intetsigende blot fordi det er 
procedure. Hjælp os i stedet for at hænge jer i petitesser 

I forbindelse med ansøgning om udveksling oplevede jeg at det var svært at få hjælp på IC. De svarede 
meget arrogant på de simple spørgsmål jeg havde, a la: "Kig i den mail du har fået" eller "hvis det står 
skrevet sådan, er det nok sådan du skal forstå det". 

I forhold til jeg går ud fra det er meningen de skal hjælpe og assistere i den ofte lidt komplicerede 
ansøgningsprocedure, synes jeg ikke de giver svar på ret mange spørgsmål. 

IC kunne med fordel sætte sig mere ind i de specifikke regler på de enkelte institutter, fx i forbindelse med 
udvekslingsophold. 

Igen i forbindelse med udvekling har det været [virkelig skidt] 

Ikke synligt nok. 

information om udveksling skal være bedre! 

Ingen hjælp for studerende at hente i forbindelse med et udvekslingsophold. 

Internationalt center bør være mere synlige og revurdere støtte og vejledning ang. praktik ophold, da disse 
efter mit synspunkt udgør en meget stor del af det at studere på AU. Det burde være en force at have et 
stærkt bagland iht. udenlandske praktikanter og ikke kun have højt fokus på studier i udlandet. 

internationalt center er for mig at se et fyldorgan. som studerende på vej på udveksling har de stort set ikke 
kunnet være behjælpelige. jeg har fået mere ud af at kigge rundt på ICs hjemmeside, end ved at snakke 
med dem dernede. ligesom i studieadministrationen er det rigtig svært at få fat i nogen som ved noget, og 
som kan gøre noget. 
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Jeg forsøgte tidligere i studieforløbet at komme af sted på udlandsophold, hvilket desværre kiksede fordi 
jeg endte med at søge ind et sted, hvor AU ikke havde en aftale!!! Dette skyldtes primært, at den liste over 
universiteter i udlandet, jeg havde fundet på Internationalt Centers hjemmeside, åbenbart stammede fra 
dengang aftaler i udlandet hed [navn på aftale]. I første omgang trænger deres hjemmeside til at blive mere 
struktureret og til, at alle oplysninger bliver opdateret, og gamle links/døde sider endegyldigt slettes. Der 
ud over oplevede jeg, at vejledningen var ekstremt spredt ud, og jeg blev ofte sendt rundt mellem 
internationalt center, lokal vejleder, studienævn og koordinator på den konkrete aftale. Det ville lette 
ansøgninger til udlandet meget, hvis flere af disse funktioner blev samlet i internationalt center! 

Jeg går på campus [campus uden for Aarhus nævnt ved navn] og skal på udveksling. Frustrerende at det 
kun er [udvekslingsaftale] der er repræsenteret i [campus uden for Aarhus nævnt ved navn]. Dårlig 
information omkring udveksling og meget forvirring om regler, betingelser mm.  
Forskellige informationer fra ansatte på det internationale center. uklarhed omkring hvilke regler der er 
gældende. 

Jeg har fået vejledning dernede engang, og de anede ingenting om noget. De var ganske enkelt 
ukvalificerede, så jeg søgte vejledning andre steder, og skal nu til udlandet til efteråret. Det var dog ikke 
med deres hjælp. 

Jeg har indenfor de sidste 2 år været på et udvekslingsophold. Jeg har i den forbindelse oplevet, at 
administrationen desangående er spredt udover hele campus, og det er ret uigennemskueligt, hvilke 
papirer, man skal bruge og i hvilken rækkefølge, de skal udfyldes.  
 
Jeg har en oplevelse af, at internationalt center primært varetages af studentermedhjælpere, der desværre 
både fremstår arrogante og inkompetente.  
 
Man kunne med fordel gentænke hele processen omkring udvekslingsophold, da det hele fremstår meget 
fragmenteret. Jeg er overbevist om, at det afholder mange studerende fra at søge udenlands. 

Jeg har indtryk af, at IC gør det godt over indkommende studerende. Men der bør være mere viden og 
vejledning at hente hos dem, når man som dansk studerende skal til udlandet. 

Jeg har markeret International Center, men måske er det kommunikationen mellem mit studie og IC. Jeg 
har forsøgt at søge et studieophold i udlandet, som jeg desværre ikke fik. Forud for det havde det været 
vanskeligt at søge information omkring selve ansøgningsprocessen, og efterfølgende fik jeg ikke en 
begrundelse for, hvorfor min ansøgning ikke blev accepteret. Det var frustrerende. Jeg mener, at udveksling 
er vigtig for videnskaben - derfor mener jeg også, at det er noget, AU skal opfordre og hjælpe til med at 
virkeliggøre. 

Jeg har oplevet veninder som har haft meget svært ved at komme igennem papirarbejdet for at kunne 
komme på udveksling. Det burde ikke være så svært når man gerne vil have flere til at studere i udlandet. 

Jeg har oplevet, at de ansatte på Internationalt Center, har haft mere end svært ved at vejlede mig i 
forbindelse med en udvekslingsaftale.  
I sin tid søgte jeg hjælp hos IC, da jeg havde misforstået reglerne omkring udveksling på tilvalg. Jeg mødte 
op på IC flere gange, hvor jeg talte med forskellige medarbejdere, men ingen kunne hjælpe mig. Det 
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virkede som om medarbejderne ikke kendte reglerne for udveksling. Jeg havde tidligere forsøgt at få hjælp 
fra udvekslingskoordinatoren på mit institut, men jeg fik beskeden: "Det står på hjemmesiden". En besked 
jeg selvsagt ikke kan bruge til særlig meget, når AUs hjemmeside på daværende tidspunkt var en labyrint, 
selv for den mest garvede AU-medarbejder. Jeg endte med at droppe udvekslingsaftalen gennem AU, for i 
stedet at søge en plads gennem EDU. Medarbejderne på mit tilvalgsfag ville dog ikke godkende fagene på 
mit værtsuniversitet, og var i øvrigt ca. en måned om at besvare en e-mail. Slutteligt erfarede jeg, at det 
slet ikke var mit tilvalgsfag, som skulle godkende fagene på mit værtsuniversitet. Medarbejderne på mit 
tilvalgsfag var dog af den klare overbevisning, at det var en del af deres jobbeskrivelse. Det er så svært at 
forstå, hvordan medarbejderne i en så stor organisation, ikke ved hvad deres arbejde går ud på. 
Som en lille bonus-info kan jeg fortælle, at jeg i dag afbetaler en SU-gæld, som jeg erhvervede mig mens jeg 
var på udveksling gennem EDU. Det skyldes at EDU ikke kender til SU-reglerne og derfor ikke havde oplyst 
mig om problemerne ved forskudte semestre. Jeg ville ønske, at medarbejderne på AU i sin tid ville have 
taget ansvar, i stedet for blot at henvise til en hjemmeside, eller at sige: "Det kan jeg ikke hjælpe dig med". 
Det er direkte pinligt, at de studerende ikke kan få hjælp på universitetet, og således "ender i kløerne" på 
institutioner som EDU, som desværre ikke har kapacitet til at informere om alle faldgruber og problemer 
der kan opstå. Det værste er næsten, at jeg ikke er den eneste på min årgang, som står i samme situation. 
Jeg håber inderligt, at I vil læse ovenstående med et åbent sind, og forsøge at sætte jer ind i de 
udfordringer de studerende står overfor? Jeg forlader heldigvis "cirkus-AU" inden så længe, men jeg håber 
at de kommende studerende vil løbe ind i langt færre udfordringer end jeg selv. 

Jeg har oplevet, at det kræver en meget stor arbejdsbyrde at planlægge et udlandsophold, hvilket strider 
lidt mod det overordnende mål, at der skal flere studerende til udlandet. 

Jeg opsøgte internationalt center for at få hjælp til udveksling, men den hjælp jeg fik var komplet ubrugelig 
og de ansatte ville ikke give mig nogen personlig vejledning efter hvad jeg konkret ville og i stedet viste de 
mig bare rundt på hjemmesiden, som jeg udemærket godt kender. 

Jeg skal på udlandsophold, men det er som altid svært at få styr på, fordi der er så mange ting, man skal 
bestemme og søge om etc. Jeg ville gerne være mere sikker på, hvem jeg skal kontakte på IC, og hvordan 
dette gøres. 

Jeg skulle selv på udveksling og havde rigtig svært ved at fange dem. På en dag hvor de kun havde åbent et 
par timer, blev der brugt en time på frokost. Gik forgæves mange gange og pludselig lukkede kontoret i 
[sted uden for Aarhus nævnt ved navn] og man kunne herefter kun ringe til Århus, hvilket var noget 
frustrerende når man sad med ansøgninger og dokumenter der var svære at forklare over telefon. Dette 
var i foråret 2013. 

Jeg synes vi kunne trænge til mere hjælp til udveksling. Og evt. Høre andres erfaringer. Vi er blevet mødt af 
en "I skal selv finde ud af alting, skriv til de steder I vil hen, måske kan de hjælpe", og det er ok, men jeg ville 
da gerne have en tjekkiske til det man skal gøre, hvornår det skal gøres og høre hvad andre oplevede - både 
dos og donts. 

Jeg syntes der mangler en afklaring af, hvordan og hvad international center kan hjælpe med når man skal 
på udveksling. At komme på udveksling kræver rigtig stort arbejde for den enkelte studerende. Her kunne 
man bruge internationalt center meget bedre. 
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jeg ved fra min rusuge at det findes men ellers har jeg intet hørt. 

Jeg vidste eks. ikke det findes 

Kunne være bedre til at skabe kontakt mellem danske og udenlandske studerende 

man får ikke meget hjælp hvis man gerne vil et semester til udlandet. og det der er allersværest, er ikke at 
få en plads på et udenlandsk Universitet, men derimod at få en forhåndsgodkendelse fra AU. For mig tog 
det over to måneder, mange mails, tlf.-samtaler mm med flere forskellige personer før end det lykkedes. 
AU forlanger dokumentation i en grad der slet ikke er til at fremskaffe fra det udenlandske universitet. 

Man risikerer at få modstridende informationer om hvordan ansøgningsprocedurerne for 
forhåndsgodkendelse af merit vedr. udveksling fra hhv. IC og egen studievejledning. Der mangler 
koordination. 
 
Jeg tror dog at det bliver ændret pga. statens internationaliseringsstrategi og fremdriftsreformen. 
 
Et bud på en forbedring: 
Det ville gøre tingene lettere for de studerende, hvis internationalt center havde samlet alle institutters 
udvekslingsaftaler, med en database for tidligere meritgodkendte fag i udlandet. På den måde kunne 
studienævnene automatisk meritoverføre tidligere godkendte fag, og kun forholde sig til nye fag og 
universiteter. 

mange af de problemer som jeg har haft er nok relateret til at jeg er ikke fra Danmark. Så meget info er 
taget for givet. En internationalt center burde kunne fylde de huller der er i informationen. 

Mere info om udenlandsophold. 

Mere information, om muligheder, oplæg udefra der kan oplyse en rejselysten studerende 

Mere internationalt samarbejde. Udvide tilbud og tænke i nye baner iht. studier og kursusfag især. 

Min erfaring med at prøve at lave en ITT med udlandsophold siger at det er en super besværligt proces, om 
end administrationen bag havde sagt det skulle være let. Der var elendig kommunikation mellem 
internationalt center og koordinatoren for de [specifikke] aftaler. Der var kun en på internationalt center 
der var klar over at koordinatoren af en eller anden grund arbejdede med helt andre deadlines end alle 
andre koordinatorer (hvilket de i øvrigt ville prøve at ændre). Koordinatoren var dog den mest 
problematiske i processen. [Vedkommende] virkede ikke til at tage højde for ens faglige ønsker 
([vedkommende] var mere eller mindre ligeglad med hvilke fag man ønskede bare man blev sendt af sted 
enten en af [vedkommendes] eller en andens aftale!?), [vedkommende] var ekstremt dårlig til at svare på 
spørgsmål omkring procedure og svarene var yderst mangelfulde (jeg havde brug for [vedkommendes] 
hjælp til ansøgningen, da universitet jeg skulle søge ind på ikke havde nødvendige informationer omkring 
studieordning, etc.), [vedkommendes] generelle hjælp var ikke særligt brugbar og jeg måtte søge hjælp 
internationalt center, som sendte mig tilbage igen. Hele ITT ansøgningsræset var meget stressende oveni 
en eksamensperiode og jeg endte med at droppe det. Dette er endnu en kraftig overvejelse når jeg skal 
søge kandidat. Det skulle være så let at lave en ITT med udlandsophold, men er det bestemt ikke! Flere af 
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mine studiekammerater har også haft store problemer med det og jeg tror kun jeg kender én det lykkedes 
for. 

mit udlandsophold kunne næsten ikke meritoverføres pga. forkert rådgivning. 

Mulighederne for udenlandshold er gode på AU men for mange studerende fra min årgang oplever 
problemer, der virker unødvendige. Disse problemer er at ETCS point ikke bliver godkendt, selvom andre 
får godkendt det præcis samme program. Dette får nogle til at droppe deres ide om at skulle til udlandet og 
studere. 

Nu står jeg i den situation, at jeg skal på udveksling. Og puha, hvor har det været en lang svær proces. Ud 
over at få manglende information om, hvad man skulle gøre, hvem man skulle gå til, så er universitetet 
også meget dårligt til at hjælpe en til at komme af sted selv - noget jeg synes er dumt. Universitetet har ikke 
så mange aftaler og det kunne for det første skabe aftaler og for det andet afhjælpe det mål man har på 
politisk plan om at få flere til at tage på udveksling. Men de har været meget afvisende overfor folk der 
skulle have hjælp med at komme ud på egen hånd 

Processen med ansøgning mm. i forbindelse med udveksling må kunne strømlines, så det ikke kræver så 
mange ressourcer for den enkelte studerende. 

Rejs ud hjemmesiden er ikke opdateret og meget kompliceret at finde rundt på. Det er forkasteligt at au 
kræver at man tilmelder sig en sprogtest (1400kr) før man er sikret at få en plads i pågældende land. Min 
oplevelse med vejledning fra de ansatte har været frustrerende og ikke brugbar og har ført til mange timers 
ufrugtbart arbejde for mig. Rådgivningen varierer så meget at man får en ting at vide den ene dag og noget 
andet den anden dag. 

Rådgivning angående studieophold i udlandet. (eller i hvert fald en henvisning til hvor man kan få dette) 

Selve processen hvor man skal igennem internationalt center er betragteligt svære end fx EDU. Der virker til 
at være for mange unødvendige trin 

Strukturen med "fagspecifikke" vejledere ude på instituttet er uoverskueligt. Det er svært at finde ud af, 
hvem man skal henvende sig til. De gange, jeg har haft brug for den type vejledning, har det virket som om, 
at der er også er stor udskiftning af personale, hvilket påvirker tilgængeligheden og kvaliteten af 
vejledningen. 

Til sidst lykkedes det mig at komme på et udlandsophold på mit 6. semester, men jeg vil sige at det har 
været en meget lang kamp, hvor jeg IKKE er blevet mødt af hjælpsomhed, forståelse og imødekommenhed 
fra IC's side. Noget de ellers mener at de har. Det var altid forfærdeligt at skulle tage derned eller sende en 
mail til dem. 

Udveksling! ! Godkendelse af fag! Vanskelig at forholde sig til svagt definerede organer som internt ikke 
kommunikerer. 
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I needed some information about being a non Danish, and non European student in AU, but they did not 
know. They focus too much on Erasmus students and not enough on full degree students, especially the 
ones who are from outside of Europe. 

I really think that IC is one of the weakest spots in AU. It provides very inaccurate information and amount 
of "help" you can get is very limited. As a student who came to AU without any prior knowledge I felt 
abandon to understand everything myself. 

I remember the first week when we were sent to the international center regarding the approval of 
enrollment. We couldn't hand in only the printed version from the study self-service but the signed version 
was necessary. However, we were not told in advance and there were also other things we weren't 
informed (regarding international students) in advance. Therefore I would suggest to prepare some letter 
with all relevant things for internationals so they can prepare in advance already at their home country. 

I think they can do a lot better job at integrating international students with Danish students, and get them 
out of the 'Erasmus exchange' bulbs. 

Improve the response from administrative area in an polite business form. 
Add more clarity in the answers, if such occur. 
Be consistent by its need. 

It seems as if there have been some positive developments recently, e.g. the support for the student 
project [name of project]. In general, I would just like to the see the IC to proceed on the chosen path in 
order to offer as much help as possible to international students, including issues such as housing or 
socializing opportunities with Danish students. 

Never knew this exists... 
Maybe make themselves visible? 

Nothing works!  
As an international student I was lacking a lot of information. Which papers are needed to apply for a cpr 
number and communication before moving here was very poorly with the international office. Also support 
with finding a place to stay would be nice as a full degree student. Providing web-pages would be enough, I 
am not asking that they should find one. It would help a better start at AU and would give AU a better 
impression. If people would try to help and not saying" we are not responsible for this".   
Also if you need a enrolment letter with a stamp on it you are send forth and back between the 
International center and the general study admin. at [faculty mentioned]. This could be improved a lot . 

The International Centre just helps to exchange students, they take care of them in a good way. 
But, with full-degree foreigner students it is the opposite.  
They don't facilitate a good help. 

The marketing of the degrees outside of Denmark is done very well but the university should spend more 
time on introducing the international students to the country and university and trying to integrate the 
students, because sometimes it seems that AU gets international students for branding and financial 
purposes 
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When I arrived at the university 3 months ago found out that there is an international centre. but I do not 
know what it does and how it helps students. 
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Universitetsledelsens sekretariat, Stab og strategi 

Videnskabeligt personale 

- Mere realistisk funderede strategier, hvor det er lavet massiv konsekvensberegning ønskes - Afpolitisering 
af arbejdsgange som letter samarbejde på tværs af institutter og andre enheder 

(Også her er jeg i tvivl om hvorvidt det er den rigtige rubrik, men nu forsøger jeg alligevel). Det er dejligt, at 
man nu endelig spørger forskerne, hvad de ønsker. Hvis man havde gjort det inden den faglige 
udviklingsproces, så tvivler jeg på, at den var kommet til at se ud, som den gjorde. Hele flytningen virker 
f.eks. som en temmelig meningsløs øvelse, som muligvis så fin ud på et stykke papir set fra et administrativt 
synspunkt, men som i praksis næppe vil få den store betydning - udover at have været et meget stort 
ressourcespild, både i form af penge og tabt arbejdstid. 

Alt for mange vicedirektører. Man ser skrifter fra disse, som forekommer dybt mystiske. F. eks. blev der i 
forbindelse med personale-reduktionen udarbejdet et skrift, "Inspirationskatalog til udvælgelseskriterier", 
der var dybt forargeligt i sit menneskesyn og som burde få ansættelsesmæssige konsekvenser for den 
ansvarlige. I det hele taget virker det, som om universitetsledelsen er grebet af en hestemarkeds-etik: De 
halve sandheder, de skjulte dagsordener og de dækningsløse checks. Der er brug for en holdningsændring i 
retning af ordholdenhed og retskaffenhed. 

Behøver AU dog at bruge så mange midler på dette område - alene konsulentforbrug kan gøre mig helt 
svimmel 

Beskær antal af konsulenter og tidligere rektors lejesvende, så vi på institutterne kan få bedre økonomiske 
vilkår. Fjern mange af de øvre mellemledere og få barberet dekan-sekretariatet ind 

Bruger deres tid på PR i stedet for at høre på deres medarbejdere ude på Inst. 

Budgettet for universitetets administration synes at vokse langt hurtigere end det generelle budget, 
samtidig med at de administrative opgaver alligevel bliver større for fx forskere. En mere strømlinet 
administration kunne frigive flere midler og mere tid til forskerne. 

Burde decentraliseres, som den kunne udvise større indlevelsesevne i hvad der sker decentralt 

Bør indskrænkes som led i decentralisering. Visse funktioner synes - nærmest - overflødige f.eks. centralt 
HR - funktion 

Bør kunne reduceres væsentligt 

Bør tænkes i hvordan der sikres højst mulig synergi mellem Universitetsledelsen Stab og strategi og 
tilsvarende funktioner i Dekanater 

De bestemmer mere end de støtte. 

De er langt væk og følger ikke op. fx er der udmeldt 12 timers undervisning i 14 uger. Men hvordan skal vi 
så budgettere uddannelserne? Man skal søge om alt. På  [institut nævnt ved navn] har vi ikke midler på den 
enkelte uddannelse. På de andre institutter på har uddannelserne omkring 100.000 kr. til udvikling og hvad 
man synes. På [institut nævnt ved navn] har man kørt en anden model og vi har så 7000 kr. pr uddannelse. 
her vil vi gerne 'normaliseres' men bliver det så ikke - bl.a. pga. de der problemer med økonomien. 

De er simpelthen bare for langt fra virkeligheden. 
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De udfylder tilsyneladende kun en destruktiv rolle på universitetet. 

Den mislykkede administrative forandringsproces har bragt universitetet ind i en dødsspiral, der kan ende 
med ødelæggelse af det faglige miljø og på længere sigt føre til nedbrydning af det faglige niveau i 
undervisningen. 

Den øverste universitetsledelse må være dem der har ansvaret for de store problemer der er opstået i 
integrationsprocessen. Dette analysearbejde er rigtig positivt. Jeg håber de ansvarlige ledere stilles til 
ansvar (fx. fyres) for dårlige beslutninger om centralisering af administrationen og de høje udgifter til 
samme. 

Der bliver brugt alt for mange penge på ekstern konsulentbistand til strategi mv. - penge det er svært at se, 
hvordan giver gavn til kerneopgaverne: forskning og navnlig undervisning. Så enten skal der kigges på det, 
eller også skal den interne kommunikation forbedres, så vi kan se, hvad vi får for pengene. 

Der er alt for mange ansatte og hvem har magten? 

Der er alt for meget vægt på overordnet strategi - og bemanding hertil!. Erkend dog at universitetet består 
af meget forskellige enheder og lad dem selv specificere deres strategier! 

Der er en højtragende ikke nemt operationaliserbar strategi, der ikke siger meget om den virkelig, vi har på 
instituttet. Punkt tre i strategien: Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal 
bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer. En af de rigtig gode måder at støtte 
denne del af strategien vil være at sende medarbejdere på sabbat uden for AU. Dette er dog ved at lukke 
og slukke. Det er heller ikke mere tilfældet på vort institut, at man kan få en bivejleder fra et andet land til 
sin ph.d. - også noget, der kan være med at sikre en fremtidig mobilitet. Der er heller ikke mere et eksternt 
panel til de Ph.d. studerende, som undervejs til vejlede dem - også noget, der ville kunne medvirke til den 
fremtidige mobilitet. I det hele taget er det uklart, hvordan man på institutniveau oversætter strategien - 
om man overhovedet kigger på den. Universitetsledelsen synes ude af stand til at forstå, hvad en 
handelshøjskole kan bidrage med, og hvordan en handelshøjskoles direkte relation til erhvervet skal 
respekteres og håndteres. Der mangler noget om sammenhængskraft i strategien for BSS. Der mangler en 
tydeligere forståelse af, hvordan vi bidrager til det danske og især det lokale samfund. Vi ligger i Århus og 
mange af vores kandidater skal have arbejde i Midtjylland. Strategien skal også kunne læses op mod CBS, 
som jo nok er den mest tydelige konkurrent? 

Der er for meget spin i forhold til pressen (især under den tidligere Rektor). Administrationen synes for stor. 
Økonomien på universitetet sejler. Der må være nogle ansvarlige. 

Der er givet behov for en sådan funktion, men AU har næppe fået defineret opgaverne skarpt nok, ligesom 
man må sætte spørgsmålstegn ved dimensioneringen. 

Der er givet behov for en sådan funktion, men den funktionen er blevet stærkt oppustet, ligesom dens 
bidrag til AUs udviklinger fortaber sig i det uvisse. 

Der er ikke nogen klar strategi på området for Myndighedsbetjening. 

Der er så lang vej til dette sekretariat for os almindelige VIP'er. Alene det burde vel være begrundelse nok. 
Når der er langt nedefra og op, er der jo også langt oppefra og ned! 

Der forekommer at være langt fra universitetsadministrationen til den enkelte medarbejder, og tempoet 
synes alt for ofte at være enten alt for langsomt eller alt for hurtigt. 

Der har de sidste par år været alt for meget fokus på den såkaldte strategi med meget lidt gevinst. Det ville 
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værre bedre at bruge ressourcerne på noget fagligt. 

Der har manglet analyser af de worst cases og risici som ledelsens best cases og ønskescenarier kunne 
indebære. En typisk ledelsesrisiko, der minder om den berømte satire Parkinsons Lov, fra 1957. Hvad værre 
er, at ledelsen ikke kunne se hvorledes den systematisk har demotiveret medarbejderne i en organisation, 
der ellers har været udstyret med den måske mest motiverede medarbejderstab i Danmark. Mange 
initiativer har virket direkte og gennemskueligt meningsløse. Ledelsen synes at have været til fals over for 
dilettantisk managementsprog lige siden fx det semiotisk set håbløse LOGO sprog om AU blev indført i 
2005. 

Der synes at være diskrepans mellem det formål for AU, der meddeles (forskning, vidensdeling) og det, der 
primært foregår i det daglige, hvor nye administrative tiltag florerer uden megen bremse på. Der synes 
sideløbende hermed at være opstået et administrativt kaos, hvor ting fra den menige medarbejders side 
opleves som blivende dyrere, dårligere og mere omstændelige i et kæmpestort system, der kræver meget 
store summer for at rende rundt. Overheads er store, samtidigt med, at man nedjusterer antallet af 
forskningsstillinger. Det burde være de forskningsaktive, der hentede midlerne til forskning og drift hjem, i 
stedet forventes det administrative personale nu, når der kommer færre forskningsaktive, at udgøre en 
større procentdel af medarb. staben. Dét bliver driften af [hovedområde nævnt ved navn] pr ansat næppe 
meget billigere af.... 

Det er altid godt at gå sekretariaterne efter i sømmene og sætte spørgsmålstegn ved 'plejer' og ophobning 
af services, der ikke reelt efterspørges længere. 

Det er meget uklart hvad AU's strategi rent faktisk er, særlig efter rektorskiftet 

Det er mit indtryk at Stab og Strategi er vokset eksplosivt og har mange rigtigt dyre specialkonsulenter og 
chefkonsulenter. Tænk hvis disse lønmidler kunne bruges til Ph.d.-studerende eller post.docs. 

Det er uklart for medarbejderen, hvilken retning universitetet/instituttet ønsker at tage. Der er blevet en 
afgrund mellem ledelse og medarbejdere, og fortsætter universitetet dette spor forsvinder ansvarsfølelsen 
for at man arbejder på samme fælles projekt. 

Det er uklart for mig hvem der sidder hvor og hvorfor. Jeg forstod f.eks. overhovedet ikke hvorfor ledelsen 
med det hele skulle samles nord for ringgaden (tidligere rektor). Tænk blot på de negative ord som er 
kommet i omløb: Førerbunker, Kreml. Vi andre forstod signalet: ledelsen kikkede indad - og nedad. Ikke 
fremad, og da slet ikke med øje med os der laver det et universitet står for. Jeg mener, i al naivitet, at 
ledelsen er til for universitets medarbejdere, og medarbejderne er her for at drive uddannelse og forskning. 
F.eks. afstanden til dekanen føles som om er steget enormt. Det er helt klart at universitet har brug for det 
signal om at dekan, prodekaner osv. hører hjemme ude i deres underområder. At centraliseringsprocessen 
vender nu. At hjerneomløbet og hjerteomløbet er tilbage. 

Det er under al kritik at "Universitetsledelsens sekretariat (Stab og strategi)" har bragt AU i økonomisk 
uføre, der medførte masseafskedigelser. Medarbejderne der producerer AUs kerneydelser skal både føre 
ledelsens verdensfjerne visioner ud i livet og betale prisen når ledelsens strategi viser sig at være fejlslagen. 
Der burde kigges med meget kritiske øjne på om en stor central universitetsledelse gør nogen gavn for dem 
der leverer AU's kerneydelser (forskning, undervisning og myndighedsberedskab). 

Det er utrolig svært at komme igennem til fx dekanatet, og der synes at mangle lydhørhed overfor den 
enkelte medarbejder 

Det er vel dette område der burde have båret tidl. rektors strategi for AU-fusionen og den Faglige 
Udviklingsproces (FUP) igennem på det taktiske og operationelle plan -i forhold til alle de problemer der 
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naturligt melder sig ved en så stor omstilling af en så stor organisation. Der har man ikke magtet sine 
opgaver. 

Det kunne slankes betydeligt. Som dokumenteret andetsteds er udgifter til admin. eksploderet 

Det må være oplagt at den trænger til et eftersyn efter de seneste års kolossale fejldispositioner. Den slags 
eftersyn hvor man ender med at smide komponenten ud. Måske skal den gennemføre et selv-eftersyn der 
munder ud i den klassiske japanske løsning: hara-kiri (seppuku) 

Det virker i emfatisk grad som om Stab og Strategi er gået i selvsving fordi de er afskåret fra den daglige 
virksomhed på AU. 

Det virker ikke som om de har føling med hverdagen på universitetet 

Dette er en principiel markering. Jeg aner reelt set ikke, hvad de foretager sig, men er overbevist om, at de 
skal tjekkes. Sagt på en anden måde: Det er endnu en måde at markere min utilfredshed med universitetets 
øverste ledelse. For at blive lidt mere konkret: Enhver ledelsesstab, der tillader ledelsen at være enten 
uvidende om eller ligeglad med et markant underskud, bør tjekkes. 

Er for stor og sluger pengene, som bør bruges i forskningen og undervisningen. Er rykket for langt fra 
medarbejderne, symboliseret ved at også dekanerne er rykket til den anden side af ringvejen.  

For mange medarbejdere med for vilde (dyre) planer. [Center nævnt ved navn]ser for mig ud som en 
fejlinvestering og en (blandt mange) medvirkende årsag til vores dårlige økonomi. 

For mange medarbejdere, der skal lave et eller andet, dvs. vælte opgaver over på os andre, så vi ikke kan få 
tid til at forske 

For meget new public management og for lidt ånd 

Forleden fik jeg en mail fra er person i Dekanatet som tilbød at hjælpe med ERC ansøgninger. Efterfølgende 
viste det sig at personen aldrig selv havde haft et ERC grant endsige siddet i et ERC bedømmelse udvalg. 
Faktisk havde personen aldrig indsendt en ansøgning. Svært at se hvad hun kan bidrage med. Dette 
eksempel illustrere efter min mening meget godt den totale mangel på realitetssans der er i 
Universitetsledelsens sekretariat 

Færre luftkasteller og mere knofedt 

Generelt skære ned på strategisk tænkning og få lidt bedre føling med empirisk evidens, når det gælder 
handlingsplaner-og i højere grad bruge lokale ressourcer i form af AU-eksperter/forskere som 
sparringspartnere (som det nu er gjort med det udvalg, der står for denne undersøgelse) 

Gør noget for at øge gennemskueligheden og drop de fine ord som intet betyder i praksis. Husk at vi er her 
for at forske og uddanne. 

Går nok mest på tidligere ledelse om hvem der var en generel stærk fornemmelse for at de søsatte en 
mængde projekter uden nogen tanke for implementering endsige økonomisk styring 

Har de et overforbrug af lønninger og personale? 

Har ingen anelse om, hvad de laver. Men strategi må være nedprioriteret som arbejdsområde - den kender 
jeg ikke noget til. Endnu et administrativt lag, der ikke giver mening i et forskningsmiljø 

Her bør der være langt større bevidsthed om vigtigheden af, at strategien er forståelig i hele systemet. 
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Hverken omstruktureringen eller strategien er gennemført, når organisationsdiagrammet er tegnet eller 
strategien skrevet ned. Det er først her implementeringen starter. Det virker ikke som om, at hverken 
rektor (eller folkene omkring ham) er bevidste herom - eller også gør de ikke noget ved det. 

Her kan der formentlig skæres en del årsværk ved at holde op med at producere glittede brochurer med 
indhold af varm luft, som ikke har nogen værdi for (resten af) organisationen - overhovedet. 

Herfra hvor jeg sidder der det ud som om den centrale ledelse er vokset meget de seneste 5-7 år. Nye 
stillinger - men er der brug for alle de funktioner? Og kan man ikke fyres når man først er i centralledelsen? 
Vil man blot overgå til en nyskabt konsulentstilling? 

Hovedansvaret for udfordringerne knyttet til udviklingsprocessen ligger på dette niveau. Processen har 
været dårligt udtænkt og endnu dårligere udført. Der er behov for at overveje, hvordan kontakten og 
tilliden mellem det øverste ledelseslag og det øvrige universitet kan reetableres. 

Hvad får vi - som uni - for forbruget på dette niveau? 

Hvem i ledelsen har hvilke beføjelser? Grundlæggende er ledelsens beslutningsgrundlag ikke-transparent 
for de almindelige VIP’er - og jævnligt besvares mails sendt til IL ikke. 

Hvis "stab og strategi" står bag den massive investering i central administration ? ja så véd de ikke noget 
om hvad der skal til for at forbedre vore kerne aktiviteter. 

Hvor meget hold er der i rygterne om høje lønninger, kontorer der tager sig af rankinglister etc.? 

Hænger sammen med mit svar vedr. intern kommunikation: Der er for lidt viden om og forståelse for 
forholdene og opgaverne ude i (del)institutterne samt al for lidt medinddragelse. Ud over det allerede 
nævnte havde vi fx i [fusioneret enhed nævnt ved navn] et meget velfungerende administrativt system 
(herunder økonomistyring), som man tilsyneladende slet ikke har lyst til at drage nytte og erfaring af. Vi 
føler os sat flere årtier tilbage i forhold til administrative værktøjer og generel medinddragelse 

Igen den manglende og/eller dårlige kommunikation trænger til forbedring 

Igen den tidligere ledelse brugte for mange ressourcer på luftige strategier, fokus bør flyttes til 
understøttende administration af organisationen 

Igen der bliver generelt brugt alt for mange unødige ressourcer på "nice to have" og som ikke er relevant 
for universitets primært opgave undervisning, forskning og formidling. Administrationen og sekretariaterne 
under universitetsledelsen og fakultetsledelserne er blevet alt for stor. Det virker igen til at der ikke er 
fokus på universitets reelle opgave. Den moderne verden kræver nok mere af administrationen end i 
"gamle dage", men vi har også langt flere hjælpemidler. Intet berettiger en 3 til 5 dobling af sekretariaterne 
i forbindelse med den nye reform 

igen for mange ledere og et for ressourcetungt center 

Ikke at jeg har nogen indsigt i det, men principielt bør den del af adm. som aldrig kigges i kortene tages op 
til eftersyn nu, hvor chancen er der. Ikke at jeg tror det vil gøre nogen forskel, men så bare for at 
tilfredsstille pøblen, dvs. sådan nogen som mig. 

Ingen kontakt med dem 

Interessant, at få belyst hvad de laver der og hvor mange de er om det. 
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IUP bør få sin selvstændighed som skole eller fakultet tilbage, Den nuværende topstyring bremser både 
forskning og administration og er et udtryk for en meningsløs megalomani. 

Jeg er desværre ikke klar over hvad der foregår på området. 

jeg er helt fremmedgjort overfor dem, hvem er de? Forsker de? Eller er de bare nulforskere? 

Jeg er meget utryg ved den rådgivning, som rektoratet tilsyneladende modtager - i hvert fald ser det ikke 
fornuftigt ud. 

Jeg forstår stort set ingen af de prioriteringer der sker på øverste niveau så der er nok også noget her der 
kunne ses nærmere efter i sømmene 

Jeg har aldrig oplevet - og kender ingen der har oplevet - at topledelsen reelt interesserer sig for faglige 
problemstillinger. Den synes at være helt fokuseret på økonomi og prestige. 

Jeg har dårlig indsigt i hvad der bruges resurser på her, da vi nu er i maksimal afstand til institutterne, men 
min fornemmelse er igen at der bruges for mange resurser på de forkerte ting. Hvorfor skal der i det hele 
taget være en kæmpe "stab" (skrækkeligt ord, i øvrigt) der understøtter ledelsen? Strategien skal flyttes ud 
i de faglige miljøer, ikke besluttes i et elfenbenstårn. 

Jeg har ikke overblik over de forskellige administrative enheder højere oppe i AU systemet, så måske skyder 
jeg mine kritik-pile i forkert retning. Jeg mangler som tidligere nævnt generelt et større informationsflow 
nedadrettet i systemet. Rettidig information med fornuftige deadlines ellers mister vi reel medindflydelse. 
Det er svært at se hvad adm. laver - I skal gøre jeg mere synlige. Gør mere ud af at komme på besøg. Det er 
altid godt at få ansigt på!! Det er sværere at være irriteret på en man allerede har snakket med. Fokuser på 
det vigtigste og giv processerne for det vigtigste god tid. 

Jeg har indtryk af, at dette lever sit helt eget liv. Jeg bliver jævnligt bedt om at udfylde diverse 
spørgeskemaer om mine aktiviteter, hvilket understreger den kæmpestore distance mellem strategien og 
mig som mulig nøglespiller. Fx for nylig at bidrage til Kulturby 2017, Internationale konferencer på AU, min 
eventuelle deltagelse i Horizon 2020. Jeg bliver ofte bedt om at holde foredrag ved ledelsens udadvendte 
AU aktiviteter uden at det har nogen forbindelse til min forskningsekspertise. Jeg bliver ligeledes bedt om 
at være universitets repræsentant i mærkelige udvalg. Når sådanne henvendelser kommer fra univ. 
ledelsen og ikke min nærmeste leder indgår det ikke i nogen naturlig prioritering af mine ressourcer. 
Desuden føles det som, at der ikke er noget kendskab til, hvor mange "rigtige" faglige tillidsposter man 
allerede har som forskningsaktiv professor. Ledelsens sekretariat virker som en meget dyr og helt løsrevet 
kommandocentral, som det er svært at føle noget ansvar overfor som almindelig ansat. 

Jeg har svært ved at se, at man får valuta for det relativt løntunge sekretariat. Onde tunger siger, der er 
parkeret lidt mange tidligere ledere, hvad bidrager de med? 

Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvad prodekanerne reelt laver 

Jeg kan ikke sige meget konkret, for det er SÅ fjernt fra undervisning og forskning. Dette bør selvfølgelig 
ændres så sekretariatet er i dialog med dem de administrerer og så rektoratet og bestyrelse kan komme i 
dialog med os. 

Jeg kender til flere universiteter der har været på inspirationsbesøg i Aarhus og forladt AU med indtryk af 
So ein Ding.... Når de 50 nøglefolk omkring rektor kan give et sådant indtryk må det være fordi de lever i 
deres helt egen verden, ganske uforstyrret af tingenes tilstand ved AU (hvilket interviews med diverse 
bestyrelsesformænd, rektorer, prorektorer, direktører med meget mere bekræfter). 'Forstyrrende' input 
som eks APV undersøgelsen bliver psykologiseret og individualiseret samt ledsaget af besværgelse såsom: 
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"vores model er grundlæggende god, er grundlæggende god..." Derfor sidder vi nu og udfylder endnu et 
skema... 

Jeg kommer fra en tidligere sektorforskningsinstitution og ledelsen har IKKE den dag i dag fattet hvad de 
har med at gøre. Vi skal med djævlens vold og magt presses ind i klassisk universitetsstruktur trods det 
faktum at vore opgaver er væsentlig forskellige fra det klassiske universitet. Selv vore kompetencer skal 
vurderes på de klassiske parametre publicering i peer reviewed tidsskrifter, selvom vore opgaver kan være 
noget anderledes (i.e. mindre undervisning, mere myndighedsbetjening, flere rapporter, vi skal selv tjene til 
vores løn) 

Jeg mangler information fra sekretariatet om hvad der arbejdes med hvilket mindsker muligheden for at få 
medindflydelse 

Jeg mener at alle admin. områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg må sige at denne delen af universitetet er for mig en ukendt størrelse, det samme kan jeg sige om 
ledelsen, den ser jeg ikke og egentlig har problemer med at forestille mig hvad de laver!!! 

Jeg synes alle ledere på mellemniveau bør afskediges. De er ikke til nogen nytte. Efter alle 
sammenlægningerne har man bare alt for mange som ikke kunne fyres. Og så har man oprettet stillinger 
der kunne opsuge dem. I stedet har man så fyret alle de gode billige medarbejdere som faktisk har fingrene 
i det daglige arbejde. Hvis ikke ledelsen havde kørt økonomien i sænk, var der jo ikke en af de nyligt fyrede 
medarbejdere der var blevet fyret. For de udfyldte en vigtig del af det at være et universitet. Ikke mindst 
har man så valgt ikke at fyre en eneste af mellemlederne eller ledere længere oppe i toppen. I skulle 
skamme jer. Ydermere siger nogen i ledelsen at medarbejdere der vil holde 1. maj ikke skal have lov til det. 
Fordi det sender et dårligt signal at man kan have tid til det, når der er fyret så mange medarbejdere. Hvis 
man virkelig vil skabe dårlig stemning fra medarbejderes side, ja så er det da vejen. Nej der skal værnes om 
de medarbejdere der stadig kæmper for deres universitet og institut. Og husk lige at det er dem der har 
med de studerende og undervisningen at gøre, der er de virkelig vigtige mennesker for at få det til at 
fungere. Så for at komme tilbage til min første udtalelse. Afsked mellemledere, -de får alt for høj løn- har 
ikke noget med undervisning og forskning at gøre. Sæt overheaden ned. Servicer dem der underviser og 
hiver eksterne midler hjem ( lad være med at straffe dem med høje overhead) lad manden på gulvet blive 
kompetenceudviklet herunder laboranterne, og skær alt det unødige væk. Eksempelvis har jeg i flere år 
undret mig over at man har brugt penge på at udvikle det der sære universitets logo. Unødvendige udgifter. 
Fyr dekanen. 

Jeg synes at der er meget lidt støtte at hente. Ledelsen skal have en konsistent og klart formidlet synlig rolle 
i dagligdagen af universitetet. Se bare, hvordan man gør i USA. 

Jeg ved ikke hvad de laver. Jeg håber at universitetsledelsen har reel glæde af dem, men på den anden side 
er vi endt i denne situation, så har de virkeligt udfyldt deres funktion så de forsat kan hæve deres løn? 
Dette burde man med rette også spørge ledelse og bestyrelse om? Årsfesten har Staben vel succesfuldt 
planlagt, men det har de også været mange om :=). Så vi fester mens underskuddet bliver større og større. 

Kender dem ikke og det handler nok mere om ledelsen end om staben. 

Kender faktisk ikke så meget til det-men det virker ikke som om det er der, der bliver skåret ned 

Kender ikke meget til det, men forhindrer sikkert ledelsen i at spille sammen med virkeligheden i forskning 
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og undervisning 

Kommer an på eftersynets resultater 

Kommer an på resultatet af eftersynet 

Kommunikationen er katastrofal. Stab og strategi æder simpelthen ressourcer fra fagene, som betaler 
voldsomt - vel at mærke ikke for ingenting, men for at blive skadet og påført ulejlighed og masser at 
praktiske småproblemer. 

Kræver mange ressourcer og har ingen forbindelse til de 'menige' medarbejdere. 

Kunne med fordel slankes og decentraliseres. 

Ledelsens stab bør have mere fokus på at opsamle signaler og feedback nedefra i systemet. 

Lever i deres helt egen verden 

Lever I et tomrum i forhold til organisering. Har kun fokus opadtil og dårligt forbindelse nedadtil. 

Man har indtryk af, at universitetsledelsens sekretariat mener, at forskerne og underviserne er der for 
deres skyld og ikke omvendt. 

Man har lavet et administrativt monster, hvor jeg fornemmer at det er meget vanskeligt at få lavet 
egentlige beslutninger, dermed får vi indikationer der går I en retning og efterfølgende ophæves de på 
fakultetsniveau! 

Manglende kobling til "dagligliv på uni" 

Med enkelte undtagelser så fjernt fra ansatte "folk på gulvet" at det er vanskeligt at vurdere hvad der 
egentlig foregår. 

Megen strategi skabes i praksis på græsrodsniveau. Det er ikke gjort med overordnede ord som 
"verdensklasse" og "interdisciplinaritet". Det er uheldigt og provokerende at fordele store puljer af 
strategiske midler internt på AU i en tid, hvor forskningsbevillinger pålægges store interne afgifter. 

Meget sen information og ad-hoc mødeplanlægning/aflysning gør det svært at planlægge ens tid. Jeg er 
dog klar over, at dette er en svær opgave. Udsendelse af materiale til høring sker ofte med meget kort 
svarfrist. Universitets administration (og ledelse) kræver ofte meget mere tid til at vurdere tiltag end 
forskerne har til at udforme forslag samt til at respondere på spørgsmål. 

Mit indtryk er at der er tale om et overflødigt fedtlag, som for at legitimere sig selv og skabe mening i eget 
arbejdsliv forstyrrer de faglige miljøer med irrelevante og tidkrævende påhit som kaldes "strategi" og 
"støtte" - men som ikke giver mening ift. kerneopgaven. 

mit indtryk, at denne gruppe er vokset uforholdsmæssigt meget og ikke har føling med, hvad der sker 
blandt studerende og medarbejdere. for meget fokus på udvikling af nye tiltag uden sans for, hvorvidt der 
er teoretisk og specielt empirisk grundlag for positive effekter 

Mit synspunkt er at ledelseslaget er vokset uforholdsmæssigt med universitetsloven og har bidraget til en 
uhensigtsmæssig overproduktion og tilhørende ressourceforbrug af ledelsesbeslutninger og tiltag. Ergo ville 
det være formålstjeneligt med et slankere ledelseslag og dertilhørende færre ledelsesinitiativer. 
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Mulighed for besparelse 

Måske er det udtryk for en fordom. Men man var under den forrige ledelse ikke imponeret over evnen til at 
bevare jordforbindelsen, og forbindelsen til resten af universitetet 

Måske man skulle overveje at bevæge sig uden for sit elfenbenstårn og møde medarbejderne i øjenhøjde? 
Der er ingen på mit institut, der taler godt om en eneste enhed under sekretariatet. 

Nedskalering 

OK 

Oplever en klar centraliceringstilgang, selv om rektor og dekan benægter. Generelt er det helt hen i vejret 
at man har en fordeling på 48%/52% af tap/vip. Forestil jeg om det vil være tilfældet på fx Grundfos? 

På [hovedområde nævnt ved navn] synes der et stort behov for at gennemgå fakultetsledelsens 
administrative og ledelsesmæssige praksis, da der her er mange uhensigtsmæssigheder omkring 
kommunikation, strategiarbejde, arbejdsmiljø, personale behandling, struktur og strategi. 

Reducer! 

Reduktion til 1/3 vil vel være passende. 

Rektoratet og dekanatets administrationer har vokset uforholdsmæssigt og bør beskæres. Faktisk er 
institutterne så store i dag at man kunne overveje at fjerne dekanaterne. 

Samme begrundelse - det er uklart hvor mange specialkonsulenter der egentlig er ansat - hvad de laver, 
hvad de producerer og hvor meget de koster. Uklarheden skaber rygter hos forskere. Jeg synes personligt 
at en forskerkarriere på AU bør være mere attraktivt end en administrativ karriere - da det er universitetets 
kerneydelser (forskning + undervisning). 

Som det har været dokumenteret i flere indlæg i den offentlige debat, er dette nok det område der har lagt 
beslag på størstedelen af væksten i den administrative omlægning. Det gælder inddragelse af dekanaterne 
(dekaner og prodekaner i ledelsen), ansættelse af direktører og underdirektører i bundter, brug af eksterne 
konsulenter mv. Med den nuværende institutstruktur kunne vi uden problemer afskaffe dekanaterne, 
slanke direktørområderne og lægge en væsentlig del af den administrative support (forskning og 
uddannelse) tilbage i institutregi. 

Som nævnt tidligere, så er der ringe eller ingen forbindelse mellem administration, ledelse og 
medarbejdere. Prøve at stille spørgsmålet: Hvornår har du talt med din nærmeste leder? Mange vil svare: 
Øh, det var vist i december sidste år! Eller: Hvor tit har du talt du med din nærmeste leder? 

Spild af administrative ressourcer 

Spild af penge, væk med det. 

Stab og strategi - de er langt fra mig, tænker mere på image og rankings end forskerens hverdag - ak ak. Det 
hele virker som om vi skal tilfredsstille peer-review boards fra lande, som klare sig dårligere økonomisk end 
Danmark gør - hvorfor har de mere forstand på at indrette Universiteter end vi har? Hvad er der galt med 
de danske studerende og uddannelser der har medvirket til at skabe grundlaget for fremgang for Novo, 
Mærsk, Lego og Grundfos? Hvad er AU´s værdikæde egentligt? Og hvilket formål tjener Stab og Strategi 
herfor?? 



 549 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Stab og strategi er i mine øjne vokset til en alt for stor størrelse. Universitetets kerne områder undervisning 
og forskning er i mine øjne blevet reduceret over de seneste år på bekostning af central administration 

Stab og strategi skal understøtte udmøntningen af strategien og sikre at al kommunikation tydelig 
adresserer hele strategien. Årsrapporter, nøgletal og profilbrochurer skal tegne det nye AU og de 
kerneopgaver og rolle i samfundet som AU udfylder. Her savner man i den grad den forskningsbaserede 
rådgivning, som bl.a. indeholder den væsentlige myndighedsbetjening, hvor AU sammen med DTU er 
hovedleverandør i DK. Økonomisk udgør det ca. 1. mia.kr i årlig omsætning, og der kan sagtens 
argumenteres for at det er mere. Denne profilering har AU's ledelse og sekretariatet tabt. 

Staben er vokset voldsomt de senere år uden at det på nogen måde ser ud til at have bidraget til 
universitetets egentlige drift 

Stor central administration er opbygget, svært at se de gavnlige effekter på kerneydelserne 

Strategien synes ofte ude af trit med den daglige virkelighed 

Strategitænkningen har taget overhånd. Det bør være beskedent hvad universitetet skal gøre af strategiske 
tiltag for andres penge. Hvis universitetsledelsen kan skaffe egne, strategiske midler gennem kontakter til 
fonde, industrier, interesseorganisationer og ministerier, så skal de være velkomne, men de må ikke 
finansiere strategiske tiltag gennem brandbeskatning af andres bevillinger. 

Tja, det var jo nok her man burde starte med en omgang selvransagelse. 

Trods de tidligere Rektors afgang er det for mig uklart, hvad den fremtidige strategi er hos ledelsen. 
Forsætter den med et top-down styrret system, hvor forskerne ikke bliver taget med på råd? 

Ude fra kan vi se, at der er en slankeproces i gang, hvilket hilses velkomment. Det er muligt at det særlige 
eftersyn den nye ledelse indledte er tilendebragt - i så fald afventer vi resultatet at denne slankning 

Uforståeligt for en mening medarbejder, at der skal være så stor en stab af topledere med kæmpe 
lønninger. Det er svært som medarbejder, at se, hvilken gavn [hovedområde nævnt ved navn] for eksempel 
har af det store antal prodekaner, som er ansat. Muligvis skyldes dette mangel på viden fra min side. Men 
især her virker hierarkiet uoverskueligt set fra gulvet. 

UNI ledelsen er alt for stor. Der skal skæres ned. Mere ansvar skal lægges ud til de personer der rent faktisk 
ved hvad de snakker om !! 

Universitet skal sørge for at der er den fornødne administrative support til afvikling af profitabel og 
udviklende forskning og uddannelse. At skære ned i det administrative personale og herefter pålægge de 
videnskabelige medarbejdere de administrative opgaver, løser ingen problemer, da de faglige medarbejder 
som følge heraf netop må nedprioritere forskning og uddannelse til fordel for administration. 

Universitetet drives som en virksomhed. Et universitet er ikke en virksomhed. 

Universitetets strategi synes afkoblet fra den faglige udvikling på institutter og Centre. Det er svært at være 
uenig i politisk og ledelsesmæssige korrekte overordnede betragtninger men har de nogen effekt på AU? 
Alle andre universiteter skriver jo stort set det samme! 

Universitetsledelsen har helt klart ansvaret for den katastrofale ledelse igennem de sidste år. Hvis ledelsen 
virkelig er professionel burde udviklingen på AU få konsekvenser for nuværende og tidligere ledelse. 

Universitetsledelsen og dets sekretariat dokumenterer mangler på grundlæggende viden om udvikling og 
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implementering af en succesfuld strategi i en videns organisation. 

Universitetsledelsens sekretariat (Stab og strategi) 

Universitetsledelsens stab forekommer overdimensioneret hvad angår kommunikation, spindoktorer etc. I 
lyset af universitetsledelsens ansvar for den økonomiske situation, kunne man måske overveje i stedet at 
opgradere med henblik på at øge den økonomiske kompetence og indsigt. 

Vi har i Forskerforum og dagpressen kunnet læse at AU's top bureaukrater har svimlende høje lønninger - 
og fornemmelsen er at de ikke blot er en stor udgift i forhold til egne lønninger - men også at de øverste 
ledelseslags beslutninger er skyld i den centralisering og hierarkisering der medfører at der bliver brugt 
mange unyttige resurser på "strømlining" af organisationen - derfor bør den øverste ledelse offentliggøre 
lønninger -- og resurseforbrug til intern diskussion af om noget af det kan undværes 

Vurderer at man ikke havde budgetter for sammenlægning, var meget sen til at reagere på underskud, 
nedprioritering af f.eks. profiler for institutter 

As recent newspaper articles and discussions have highlighted, a ridiculous number of people at the 
university are paid far more than the universities' main employees: The researchers. Salaries should reflect 
a focus on researchers. 

Be more visible. Try the ideas in the unit before implementing them in the departments. 

Better overview over the academic/research area 

Clarity re. Decisions made at the top need to be better communicated to employees, and accountability 
increased for mismanagement. 

Der er umuligt til at finde ud hvad er deres aktivitet og hvordan det hjælper resten af os. Vi har brug for 
personer med visioner som også laver noget udover møderne. Vi har brug for personer som kan lave lobby 
og tiltrække mulige investorer i vores aktiviteter. 

I still do not understand how the university senior management failed to predict the university's financial 
situation up until October 2013. To me this is a big sign of incompetence of the senior management team. 
No one from the senior management team was fired, i.e., no one is held accountable for their 
incompetence. This is not so surprising but is not acceptable at all. Many people would argue that everyone 
who was at a senior position when the university hit financial mess should be fired. Another issue is that 
the university fired many faculty at the associate or full professorial level. This is extremely troubling given 
that no one from the senior management team was fired. Although I know that the employment contract 
for tenured faculty does not explicitly include a tenure clause, my department management team always 
tried to convince that the university operates as if there is a tenure clause in our contracts. But what 
happened during the current financial situation demonstrates that the university is willing to breach this 
implicit trust so easily and swiftly as if we are in business world. I think the university has opened Pandora’s 
box. Our department did not fire anyone, but several senior faculty left us, and I think that many will follow 
the suit. In fact, we did not lose any incompetent people because they do not have any outside option. 
However, we lost some of our most active and well known researchers. Thus, our department is already a 
worse department than the last year's. Building a decent department takes enormous time and effort, but 
destroying it not so much. It is very troublesome that the people in the board and in the senior 
management team do not understand academia. 

No transparency - needs to function more openly. 
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See answer concerning internal communication. 

Student recruitment should be improved. This spring, I saw several ads from the Universities of 
Copenhagen and others, whereas I did not notice any activities to increase the number of students at AU. 
AU foregoes revenue in this way. 

The feeling still exists, that during the process of firing people the huge amount of people making these 
decisions was not affected at all, because they will not cut down their own positions. So in fact I think, 
there were additional possibilities so save money for other purposes. 

The firings were absurd. "Redundant" people? Who writes these words? 

This area should be cut back to 4 administrative persons only serving Rector. Deans should be placed at 
their respective faculty. Prodeans and prorectors should be reduced to 1 for each reactor/dean. 

We are involved in a lot of talking, but all important decisions are completely top-down and not negotiable. 
In most cases it is even unclear who has made them. Nobody is accountable in cases of failure. 

 

Teknisk-administrativt personale 

Det er svært som decentralt ansat medarbejder at se, hvorfor Stab og Strategi er et vicedirektørområde. 
Om dette område løser opgaver til gode for fællesskabet, er heller ikke klart. 

En meget vigtig ting, der besværliggør samarbejdet med vore partnere i centrene: de har overhovedet 
ingen formelle kompetencer. Mine partnere skal spørge partnercheferne, partnercheferne skal spørge 
vicedirektøren. Hvorfor uddelegerer vicedirektørerne ikke formelle kompetencer til centrene, så tingene 
kan gå lidt smidige? De (vicedirektørerne) kender jo alligevel ikke selv institutternes opgaver, og slet ikke 
vores behov. Grunden er efter min opfattelse, at det hele skal gøres så ens, for partnerchefen skal spørge 
vicedirektøren, som så skal koordinere med de andre Hovedområder, for at sikre at der ikke gøres noget på 
mit hovedområde, som ikke gøres på andre??? Husk: ONE SIZE DOESN´T FIT ALL.¨ Det ville være en kæmpe 
fordel for alle, hvis vicedirektørerne indser at alle 4 HO har forskellige behov, og lader de enkelte 
Hovedområders centre indrette deres administration efter det. Det er min opfattelse, at AU ledelse går 
mere op i "branding" udadtil, end den indre struktur, som trods alt er den ramme, der skal bære os 
igennem på en smidig og effektiv måde. Au ledelse har i høj grad vist manglende tillid til sekretariatsledere, 
som nærmest var skrevet ud af manuskriptet i 9. marts aftalen, men efterfølgende kunne de dog godt 
bruge os til at gennemgå og tilrette persondata til enhedsregister -til valg - til CWT - og i mange andre 
situationer. 

Alt for meget varm luft... 

Aner ikke hvad de laver. Skal vi vide det decentralt eller er det lige meget?? 

Arbejdsdelingen mellem dekansekretariater og Stab og Strategi er uklar. Der synes i nogle tilfælde at være 
tale om dobbeltarbejde og manglende synergier. Presseenheden har bl.a. i kraft af sin adskillelse fra AU 
Kommunikation for lidt gennemslagskraft. Stab og Strategi medvirker i utilfredsstillende grad til at binde 
faglighed og administration sammen. 

Der bruges mange ressourcer - og dette nu også nødvendigt? 

Der bør ses på, om der er et besparelsespotentiale i SoS eller dekanstabene, nu hvor disse sidder samlet. 
Spørgsmålet er, om der sker dobbeltbetjening på nogle områder. Det kan også med fordel undersøges, om 
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der sker dobbeltbetjening på nogle områder mellem SoS og de øvrige VD-områder, - f.eks. omkring 
båndbetjening. 

Der en meget uklar ansvarsfordeling - der er mange "kokke" på AU. 

Der er ansat alt for mange til en alt for høj løn. Aner ikke hvad de laver. 

Der er meget stor lukkethed omkring sagsgange, hvem bliver hørt og inddraget i 
beslutninger/oplæg/sagerne. De har ofte meget korte deadlines uafhængigt af om sagerne reelt har 
hastende karakter. 

Der har været fyringer alle andre steder, hvorfor ikke i staben? Det ville skabe respekt om at ledelsen 
faktisk mener det skal gøre ondt med nedskæringerne, for at vi kan blive bedre. Desuden er der nogle 
overlab til vicedirektørområderne som er uigennemskuelige og måske også er bygget på en gammel 
organisation, som kunne noget andet. 

Der kunne med fordel være flere jurister, da der ofte er juridiske spørgsmål, der søger svar. Der kunne være 
en bedre forståelse i nogle situationer af, at hvis det ikke sker i de faglige miljøer, så sker der ikke noget. 

Der mangler generelt en præsentation af personerne, der er ansat og hvad de laver. 

Det er måske ikke nødvendigt? Men man/en del føler at sekretariatet er vokset betydeligt under denne 
proces. Om det trænger til et særligt eftersyn? 

Det er svært at se - herfra i hvert fald - hvorfor så mange ressourcer ligges i det område. 

Det kunne være fint med en større indsigt i arbejdet i Stab og strategi. Der er mange ansatte, men hvad 
laver de egentlig? 

Det virker som om at de helt har mistet jordforbindelsen - det er dog en lettelse når rektor  siger noget. 
Rektors ord er noget medarbejderne kan forstår og forholde sig til. 

Det virker som om der nogle gange træffes beslutninger, der ikke er tænkt i helhed med den øvrige 
administration. På økonomiområdet er de interne AU-midler f.eks. ofte langt vanskeligere at administrere 
end eksterne forskningsmidler. Det skyldes blandt andet retningslinjer fra Stab & Strategi der ikke stemmer 
overens med hvad der er administrativt bedst for de vicedirektør-områder, der efterfølgende skal 
administrere. 

Dette går mest på den manglende synlighed af dette områdes arbejdsopgaver og resultater. 

Er der brug for så mange rådgivere? Hvordan er sammenhængen ml Presseenheden og hhv. ekstern og 
intern kommunikation? Hvorfor blev denne afdeling ikke berørt i sparerunden? Ved et 
organisationseftersyn bør ledelsen gå forrest og tage sin egen medicin og derfor gå sin egen stab igennem. 

Hvad laver de? Det er meget usynligt for os ude i de administrative centre, og det skaber kløfter. Det virker 
heller ikke som om de ved, hvad vi laver, og hvordan virkeligheden er på den anden side af Ringgaden - 
både i forhold til administration og institutter og centre. 

Håndtering og betjening af universitetsledelsen har været under kontinuerlig udvikling. En egentlig 
professionel vurdering af kvalitet i indstillinger og den efterfølgende sagsbehandling har virket meget 
uhensigtsmæssig. Vanskeligt at få uniled. til at træffe beslutninger, men det skyldes sandsynligvis også 
uenighed og magtkampe i ledelsen. 
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I AU SoS er der et stort effektiviserings- og kvalitetspotentiale i bedre og mere strategisk planlægning. 
Mange AU fælles processer og beslutningsgange indledes jo i AU SoS, og når der ikke er høj grad af 
skarphed og målrettethed fra begyndelsen, er der stor risiko for fejl og stort ressourcespild videre i AU 
Adm. og på HO. Jeg oplever alt for mange arbejdsgange gå frem og tilbage mellem forskellige AU adm. 
enheder, som kunne være styret og ledet med 'fastere hånd' fra AU SoS. Et ledelsessekretariat bør arbejde 
med høj kvalitet, professionalisering og effektivitet, men det er desværre ikke oplevelsen på AU. 

I overgangen fra en universitetsledelse til en anden er der ikke sket nogen større udskiftning andet end 
rektor, der selv sad i samme ledelse tidligere - hvorfor er det blevet tilladt at oparbejde et underskud 
resulterende i en fyringsrunde under den gamle rektor? Hvorfor var der ikke nogen af gengangerne i den 
nye ledelse, der satte deres job ind på at "stritte imod"? 

I tvivl om hvad de laver - og om de er for mange 

Igen - sammenhængen til den interne kommunikationsenhed og til faglige miljøer er stort set ikke 
eksisterende. 

Igen kan jeg vende tilbage til, at det er alt for omkostningsfuldt for instituttet, man har som på mange 
andre områder, fornemmelsen af at der bliver administreret alene for administrationens skyld, og man har 
som "menigt" institut ingen mulighed for at komme igennem med argumenter. Og for at gentage mig selv 
"for mange kokke". 

Ikke megen oplysning 

Jeg har overhovedet ingen forståelse for at der skal sidde så mange økonomisk tunge personer i et så 
uproduktiv område, hvis det så havde givet AU et løft, men nej 

Jeg mener stadig ikke der er sparet nok oppe i systemet, det er folk på gulvet der er ramt. Væk med 
"flødeskummet" øverst oppe, klare linjer, kort vej til beslutningstagerne - tak!!!! 

Jeg mener, at de henvisninger til gældende love og regler trænger til en grundig gennemgang, således at 
det kun er det gældende materiale, der ligger på nettet. Derudover mangler der grundlæggende 
retningslinjer for f.eks. spin outs, ajourføring af habilitetsregler, sponsorering m.m. 

Jeg ved ikke, hvad de laver 

Klarere arbejdsdeling mellem SOS, VD-områder og dekansekretariaterne. Det virker som om der er meget 
dobbeltarbejde. 

Kom ud i forretningen.. 

Medarbejdere skal understøtte forskning, ikke universitetsledelsen. 

Mere sammenhæng til og bedre bindeled i forhold til universitetets faglige miljøer og den øvrige 
administration 

Nogen gange virker deres initiativer at være helt i "deres egen verden" uden medinddragelse af relevante 
VD områder og hovedområder/institutter 

Nogen har sovet i timen, når de ikke har været sit økonomiske ansvar bevidst - at det kunne ende med et 
kæmpe underskud, og at det kun kunne løses ved en stor fyringsrunde er uforståeligt 

Ofte falder opgaverne ned mellem flere stole - eller flere personer i SoS laver den samme opgave flere 
gange. Det virker irrationelt og ugennemtænkt. Ligeledes en tendens til at opleve sig selv som en ophøjet 
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elite ift. resten af universitetet, derfor skal vi alle "danse efter deres pibe". Manglende respekt for andres 
tid og faglighed er desværre gennemgående. 

Sammenhæng mellem ledelsen og beslutninger som skal udføres, det virker noget uoverskueligt med 
beslutningerne, og er der en sammenhæng? Det kan gøres bedre. 

Se kommentar på "Intern kommunikation" 

Som en del af administrationen har jeg aldrig set eller hørt om/fra sekretariatet. Der mangler synlighed om 
de tiltag (som der forhåbentligvis er) for hele tiden at gøre administrationen mere effektiv og bedre rustet 
til at støtte op om vores kærneydelser. 

Spørg nedad og hent oplysninger og viden opad inden der træffes beslutninger, de er ledere af et hus med 
flere kompetencer end mange kunne ønske sig, brug den vidensmulighed . 

Stab og strategi: Det er givetvis en funktion, som er vokset i takt med at AU er blevet kompleks. Samtidig er 
det det er utydeligt hvordan enheden arbejder ift. tildelte ressourcer. 

Stab og strategis rolle i forhold til hovedområderne er meget uklar. Det virker som om de primært 
orienterer sig opad mod rektor og prorektor og kun i mindre grad virker samlende for hovedområderne. Og 
hvis ikke Stab og strategi kan samle hovedområderne, så ved jeg ikke, hvem der kan. 

Staben er blevet for stor og har håndteret fyringsrunden uden hensyntagen 

Strategi synes kun at arbejde for Universitetsledelsen. Strategi burde også i større grad være 
sparringspartner og retningssættere i en sammenhængende administration. 

Større klarhed om, hvad de egentlig laver 

Tossede økonomiske tiltag uden mening 

Vi har på [hovedområde nævnt ved navn] et Dekanat der slet ikke fungere. Deres fokusområder er i øst og 
vest, uden nogen rød tråd. Stort set hele hovedområdet er enige om at meget ville blive bedre med et nyt 
dekanat. Alle snakker om det, men ingen tør sige det til de rigtige mennesker. Hvis man taler for højt eller 
prøver at gøre noget ved det, får man hurtigt en samtale med sin leder. 

Vores ledelse skal være meget mere synlige i det daglige, således at de kan opleve hvordan hverdagen 
fungerer / fungerer ikke. Dette tiltag kunne måske åbne ledelsens øjne for at det er vores brugere der er 
drivkraften for os "på gulvet". Det er jo umuligt at hjælpe vores brugere optimalt, hvis der ikke bliver sat 
ordentligt ind med de fornødne ressourcer. 

Studerende 
70% af lønningerne hertil er for stor en andel. 

Alt for stort og ikke-indragende 

Aner ikke noget om personalet, men stop den strategi om at alt skal være interdisciplinært. Det virker 
elendigt og den videnskabelige stab kan ikke understøtte det. Interdisciplinaritet er godt, når det giver nye, 
måske uventede resultater, men elendigt når det går ud over kernefagligheden. 

At jeg ikke har styr på hvilke formelle "rettigheder" jeg har gør at jeg ikke kunne svare på spm før. At jeg 
ikke har styr på disse "rettigheder må være et problem set fra et ledelsesmæssigt synspunkt. 
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Behøver jeg at sige underskud? 

De virker ualmindelig uprofessionelle og inkompetente. Hvordan kan man ikke følge med i sine udgifter på 
den måde? 

Der bliver ikke kommunikeret klart og ledelsen har ikke styr på sine medarbejdere. 

der er alt for mange ledere og mellemledere, som sidder i deres osteklokke og træffer beslutninger. 
pengene burde i stedet bruges ude på fagene til forskning og undervisning. 

Der er blevet for meget bureaukrati efter omstruktureringen af AU. 

Der er brug for mere TAP-personale til at fjerne noget af den administrative byrde fra VIP'erne, så de har 
mere tid til undervisning og forskning. 

Der er for meget af den. 

Der mangler "jordforbindelse" til systemet og manglende forståelse for hvem "kunderne" er herunder med 
fokus på studerende og undervisere/forskere 

Der mangler en klar og utvetydig strategi som kommunikeres klart og tydeligt både eksternt og internt. Hvis 
man ønsker en "AU-identitet" er dette en af nøglerne til at det kan lykkes. 

Der skal fokus på, at de ansatte er bedre rustet til at påtage sig opgaver, så man ikke bliver kastet rundt i 
systemet. 

Der sker for mange usammenhængende visioner om sammenlægning og ensretning, som ikke hænger 
sammen med dagligdagen på institutterne og på de lokale administrationer. Ensretning er uopnåeligt og 
uønskeligt på mange administrative områder [to eksempler nævnt] 

Det er foruroligende hvor lidt konsekvens det har for ledelsen, at økonomien er dårlig, i forhold til 
konsekvenserne i især forskningsgrupperne. I enhver anden Større virksomhed skulle ledelsen have stået til 
regnskab, og så ville der på godt dansk have "rullet hoveder". 

Det er meget svært at få løbende oplysninger om hvilke beslutningsprocesser der foregår. 

Det er nok mere ift. selve universitetsledelsen jeg hentyder til her. De trænger til et særligt eftersyn, da de 
skal blive bedre til at lytte til de medarbejdere og elever, som rent faktisk kommer med kritik ift. det der 
bliver ændret på, da de ved hvordan det er i praksis - det som ledelsen sidder og gør af ændringer. 

Det er svært at gennemskue som studerende hvem gør hvad, men jeg savner andet og mere end 
'djøficering' af et moderne universitet. Ved massefyringerne aktuelt meldes ingenting ud, hvilket er utrygt 
for alle. Jeg får indtryk af midlerne går forkerte steder hen og at fx vejledning af de studerende 
nedprioriteres. 

Det har været en meget dårlig strategi at centralisere nogle områder - især studieadministrationen.  

Det må være ledelsens overordnede ansvar at medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at kunne 
skabe det bedste universitet. I har studerende der har mistet troen på at AU faktisk varetager de 
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studerendes interesser og har interesse i at hjælpe dem og tage ansvar når der fejles overfor de 
studerende. I har studerende der taler så dårligt om AU udadtil at det er skadeligt i et omfang, jeg ikke tror 
bliver anerkendt. I har undervisere der er så utilfredse og som distancere sig fra AU overfor de studerende. 
Der er ingen følelse af "OS" i AU, men hvert kontor, administration og fakultet tænker "os og dem". AU har 
på de 4 år jeg har været studerende her, langsomt gravet sin egen grav, man sparrer på steder som i 
længden underminere incitamentet til at tiltrække dygtige medarbejdere og studerende. Man behandler og 
varetager de studerendes sager uden omtanke og ansvar og med en arrogant attitude. Universitetet 
eksisterer kun fordi de studerende ikke har andre muligheder, man skal jo læse et sted, og derfor tillader I 
jer at levere et dårligt produkt. Havde man i en privat virksomhed tilsvarende leveret så dårlige produkter 
og serviceydelser, ville kunderne være løbet skrigende væk, de dårlige anmeldelser ville sprede sig på 
nettet og snart ville firmaet erklæres konkurs, det samme sker for AU lige nu, udover at det aldrig vil blive 
erklæret konkurs. Det er ledelsens overordnede ansvar og I burde være ydmyge overfor opgaven og 
erkende at organisationen står overfor omfattende interne og eksterne udfordringer. 

Det virker forkert ikke at skære i antallet af stabs medlemmer i uni-ledelsens sekretariatet når der fyres 
forskere og skæres i institutterne budgetter. [Uddannelse nævnt ved navn] kunne meget godt bruge nyt 
[udstyr] fx. 

Det virker som om, studieadministrationen ikke altid er informeret om, hvad der foregår på mit studie. De 
kan ikke altid svare på de spørgsmål, man har, fordi de ikke har hørt om det eller kender til det. 

Det virker uorganiseret og ustruktureret. 

Dette organ arbejder meget effektivt og har mange bolde i luften ad gangen, dog ville det være en 
forbedring, hvis dette organ kunne informerer mere om andre organer eller henvise en til nogle, som ved 
noget, på en måder der ikke tager mindst en uge pr. spørgsmål man har. 

Dette relaterer igen til transitionsprocessen, og det både være overordnet strategi, økonomi, 
kommunikation og lignende. Sammenlægningen har, i mine øjne, som det mindste været en fadæse, hvis 
ikke dét der er værre. Du har studerende (jeg kender mest til [hovedområde nævnt ved navn]), hvor ingen 
føler en identitet, med hvor de er blevet flyttet hen, og studiemiljøet har, efter min overbevisning, aldrig 
været dårligere eller nærmest ikke tilstede. 

DÅRLIG strategisk planlægning at sammenlægge [institut nævnt ved navn] med [institut nævnt ved navn]!  
Samtidig kan det læses i medierne at Århus universitet er dårligt administrativt ledet. 

Dårlige svartider, svare ikke altid på spørgsmål og genereal dårlig til at sende kommunikation ud. 

Efter mine forrige kommentarer når min selverkendelse nu til, at jeg nok er et konservativt menneske, hvad 
angår mine studiemæssige hverdag. 
Men at være det forekommer mig ikke at være positivt, endsige acceptabelt på AU i 2014. 
Jeg forstår vel egentlig godt, at hvis man ikke kan finde på andet, så kan man altid flytte lidt rundt. Men 
husk nu, at der sidder mennesker rundt omkring og prøver at få et studie til at fungere. For mit 
konservative sind betyder det, at jeg helst ikke vil bruge ressourcer på at flytte rundt og forholde mig til nye 
ydre og dermed irrelevante forhold. 
-der var tidligere i spørgeskemaet et spørgsmål om en 'særlig ånd' på AU. Man kan sådan set svare ja, men 
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det vil i så fald være en forvirringens ånd. Igen: For mit konservative sind er en særlig ånd noget, der 
opbygges nedefra over tid. Den kan altså per definition ikke skabes oppefra med et snuptag. Jeg ville ønske, 
at ledelsen kunne se værdien i den særlige ånd, som eksempelvis var på [uddannelser nævnt ved navn] 
forud for den Faglige Udviklings-Proces. Nu er den i hvert fald nulstillet, men så kan vi jo starte forfra om 
nogle år med en ny ubegrundet, afstumpet og ødelæggende reform. 

Efter sammenlægning mellem det tidligere [institut nævnt ved navn] og AU – [hovedområde nævnt ved 
navn], har skolen mistet sin faglige profil, som erhvervslivet efterspørger. Jeg synes, det er ærgerligt, at 
man ikke lytter til de studerende eller erhvervslivet. Det er beundringsværdigt, at man vil skabe en 
[uddannelse] for fremtiden, men efter to år har det efterhånden vist sig at være en fiasko og derfor mener 
jeg, at man må være sit ansvar voksen og gå tilbage til en reel [uddannelse]. Man har desuden mistet 
EQUIS-akkrediteringen, hvilket beviser, at det både har været en erhvervsmæssig og akademisk fiasko. Hvis 
jeg stod i en situation, hvor jeg kunne vælge mellem AU, BSS og CBS, ville jeg til hver en tid vælge CBS, da 
denne har en klar profil, som er eftertragtet i erhvervslivet. 

eftersyn skulle have til formål at slanke universitetsledelsens stab og gøre den mere tilbøjelig til at lytte til 
universitetsbefolkningen. 

En klart forfejlet sammenlægningsstrategi. 

Er det her man ansætter undervisere? I så fald bør nyansatte igennem et "pædagogisk tjek", så man undgår 
at give de studerende en dårlig oplevelse. Jeg vil ikke nævne nogle navne, men det går ikke at tale til 
universitetsstuderende, som om de går i folkeskole og indføre straflignende tilstande. Der er MANGE 
dygtige undervisere, men også nogle der gør hvad de kan for at vende den statistik. 

Fatter bare ikke hvad de lave. Tager beslutninger der minder om en magtforstyrret dreng i 4. Klasse 

For dyrt. Skær ned. 

For mange beslutninger tages hen over hovedet på de studerende og den øvrige medarbejderstab. Til trods 
for et ønske om inddragelse af de studerende ses det igen og igen at beslutninger om studiets opbygning 
tages uden at der gøres opmærksom på det. 

Generel kommunikation mellem AUs organer, medarbejdere, ledelse mm. Er under AL KRITIK!!! 

Generelt er jeg utilfreds med universitetets strategi over de seneste år, med en reorganisering og flytning af 
forskellige studier som har resulteret i en lang periode med forvirring og uklarhed for studerende og 
ansatte på AU. 

Hele AUs strategi om at blive én samlet enhed er slået fejl! Jeg ved godt, den slags tager tid, men 
indikatorerne på en fiasko er efterhånden så tydelige, at man ikke kan ignorere det længere. 
 
At vores institutleder på [hovedområde nævnt ved navn] ikke formår at løfte opgaven er tydeligt for enhver 
(i hvert fald blandt de studerende), og jeg synes det er pinligt. Skulle jeg vælge uddannelse i dag, ville jeg 
uden tvivl tage på [andet universitet i Danmark end AU], hvor der stadig er plads til ambitioner og hvor 
laveste fællesnævner ikke sætter standarden. 
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Her kunne man tage sin opgave seriøst og gå i gang med at lave rammerne for forskning og uddannelse. 
Jeg ved ikke hvor jeg ellers skulle skrive det her: 
INTERN FLERTAL I BESYRELSEN... 

Holdt underskud hemmeligt 

Hvem står med ansvaret? Havde det her været en privat virksomhed var der for længst rullet hoveder 

Hvis der var lagt en realistisk og fornuftig strategi ville det aldrig være blevet nødvendigt med så drastiske 
nedskæringer. 

Hvis strategien er at uddannelserne skal forringes og at man skal spare mest muligt, på alt hvad der 
kommer i nærheden af studerende, så flot arbejde. 
Dette administrative område virker mest af alt, som en flok mennesker som aldrig har været i nærheden af 
dagligdagen på uddannelserne. 

Høring af de studerende vedr. Administrative reformer 

Håndteringen af nedskæringen af personale. 

I særlig grad bør ledelsen på AU overvejes, da disse fremstår som arrogante og bedrevidende og bestemt 
ikke opfattes som lydhøre, når det kommer til områder som f.eks. Studiemiljø. 
Samtid bør undervisere/forelæserne på [uddannelse nævnt ved navn] overvejes, da mange af disse virker 
umotiverede og inkompetente i form af at formidle deres viden på en måde som kommer den studerende 
til gavn. Generelt opfattes niveauet blandt underviserne på [uddannelse nævnt ved navn], som værende 
yderst lavt. 

I tråd med forrige kommentar savnes indsigt i dagligdagen som studerende på [institut nævnt ved navn] fra 
ledelsens side. 

Ifm. fremdriftsreformen var der al for lang reaktionstid fra universitets side og en masse uklarheder om, 
hvem reformen ville gælde for hvornår. Reformen kunne vel næppe komme bag på ledelsen, så hvad med, 
at der blev meldt ud i ordentligt tid, så også alle misforståelserne og overdrivelserne kunne være undgået? 

Igen synes jeg at der er et problem med prioriteterne på AU. Mens universitetsledelsens sekretariat er 
vokset enormt meget i forbindelse med de forskellige uddannelsessammenlægninger og fup, ser man nu at 
man må skære voldsomt ned på universitets kernefunktion, forskning og undervisning. 
Man har skabt en helt enorm central administration, med nye direktører for kommunikation og 
kommunikationens kommunikation og fordoblet udgifterne til administration og resultatet er at der nu må 
spares på universitetets kernefunktioner, forskning og undervisning. 

Inddrage studerende og medarbejdere mere i beslutninger i stedet for ren topstyring 

Indførelsen af fremdriftsreformen om snart har yderligere skabt en pessimistisk holdning til AU, hvor det 
fremstår at AU ikke vil understøtte den gode, kvalitetsuddannelse, men stigmatiserer de studerende som 
dovne og uden eget ansvar. I sidste ende kan det virke som et selvopfyldende profeti. 

Ingen synlighed blandt de studerende! 
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Jeg faldt over ordet "strategi". Jeg kender ikke AU's strategi - men jeg kunne sikkert finde den vha. Google. 
Men det virker som om, at AU har en intention om at være én kæmpestor, samlet universitetsenhed. Men 
sammenlægningen har på ingen måde skabt værdi for de studerende. Studiemiljøet har fået ringere vilkår. 
Studieadministration og andre administrative enheder er blevet flyttet væk fra de studerende, de 
henvender sig til. Det hele er generelt blevet meget mere forvirrende. 

Jeg føler nogle gange, at de simpelthen er for langt væk - de har ingen føling med det lokale studieliv, men 
går mere op i strategier og det de selv finder vigtigt. 

Jeg har et par gange oplevet, at skulle i kontakt med sekretærer eller fagansvarlige, og havde hver gang 
problemer med at finde ud af, hvem jeg skulle gå til. Mere præcis information om, hvem man skal gå til, når 
man har problemer ville være rart. 

Jeg har generelt ikke den store fidus til ledelsen, og jeg synes mange beslutninger bliver taget uden at der 
bliver lyttet til de studerende, men heller til alle de mange medarbejdere der findes på de forskellige 
institutter. 

Jeg har ingen ide om hvad de laver. 

Jeg har sjældent oplevet en så dårlig ledelse, og jeg har endda set lidt af hvert. 
Der bliver truffet beslutninger henover hovedet på de studerende og det er fuldstændig umuligt at komme 
igennem med saglige argumenter.  
 
Universitetsledelsens sekretariat (Stab og strategi) har INGEN forståelse for hvordan det er at være 
studerende og de har gjort min oplevelse af at være studerende på AU dårligere i kraft af deres dårlige 
beslutninger.  
 
Studenterorganisationen Studenterlauget har førhen skabt rammen om et kæmpe socialt miljø blandt alle 
de studerende jeg kender. Især Klubbens torsdagsarrangementer blev brugt flittigt til at samles som 
studerende og lægge undervisningen lidt til side og være social. MEN så vælger Universitetsledelsens 
sekretariat (Stab og strategi) lige at forbyde at have åbent i klubben torsdag aften. Det har resulteret i at vi 
nu må søge ned i byen for denne type socialsamvær. Så i stedet for studievenlige priser, i et kontrolleret 
miljø med en masse studiekammerater, så er vi nødsaget til at bruge byen med dyre priser, ukontrolleret 
miljø og vigtigst af alt INTET studiemiljø og sammenhold.  
 
Det er så ærgerligt at opleve hvordan de beslutninger Universitetsledelsens sekretariat (Stab og strategi) 
har truffet går direkte ind og gør min og mine medstuderendes studietid direkte dårligere. Jeg bliver 
oprigtigt ked af det over det og er uforstående overfor en universitetsledelse der ikke ønsker at gøre brug 
af de fantastiske studenterorganisationer der netop skaber det studiemiljø som gør at studerende vælger 
AU. ØV!! 

Jeg mener at det er blevet taget nogle kæmpe beslutninger, som har gjort mange ting mere besværlige for 
os studerende, vi føler os ikke hørt... 

Jeg synes det er svært at finde ud af, hvem det er man skal skrive til i forbindelse med spørgsmål 
vedrørende administration og eventuelle spørgsmål om eksamen osv. 
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Jeg synes, der bliver presset meget ned over hovederne på os studerende, og der er dårlig kommunikation 
omkring de beslutninger, der træffes. 

Jeg syntes der er alt for mange ansatte til at servicere de samme mennesker. Jeg er meget i tvivl om, hvad 
de mennesker egentlig laver, og ser det mest af alt som overforbrug hos en ledelse der retfærdiggør deres 
behov for support i deres egen vigtighed! 

Jeg ved ikke nok om administrationen her til at kunne komme med forslag til hvad der skal ændres. Jeg ved 
blot, at der er mange af de seneste beslutninger, som jeg finder nytteløse eller skadelige, eksempelvis 
centraliseringer vedr. lokalebooking og undervisningsevaluering, som - der hvor jeg kommer fra - har 
fungeret ganske udemærket lokalt. 

Jeg ved ikke, hvad de laver. Man ser dem aldrig, hører aldrig fra dem som studerende. De er gemt godt af 
vejen og meget lukket om sig selv - måske ikke vejen frem, hvis man ønsker at fremstå som en åben og 
samlet enhed! 

Kaos lidt over det hele 

Kender ikke ledelsen. Ej heller hvad jeg kan bruge den til. 
Mere synlig ledelse måske..... 

kortere vej mellem videnskabelig ansatte og studenter. Større tilgængelighed, tættere kommunikation. 

Lavere lønninger og reduktion af bemanding, så andre områder kan opprioriteres. 

Ledelsen sidder på hænderne. Ud og se hvad der forgår og se nogen Af beslutningerne i virkeligheden - 
mange af dem fungerer slet ikke. 

Man aner ikke, hvem der er hvem, og ingen af dem, man henvender sig til, ved hvor man ellers skal 
henvende sig. 

Man kan blive kvalt i for meget administration og topstyring. I dagligdagen er der ingen af de studerende, 
som har indblik i hvad de laver, hvilket ikke skaber værdi for studiet. 

Mere fokus på forskning og uddannelse og mindre på ligegyldigt bureaukrati. Pengene skal ikke bruges på 
en højtlønnet administrativ ledelse, når et Universitet bør være centreret om dets egentlige opgaver. 

Mere inddragelse af de studerende. Mere lydhørhed over for de studerende. Mindre ekspertvælde og 
mindre arrogant universitetsledelse, der virker aldeles ligegyldige over for de studerende og deres trivsel. 

mere åbenhed og samarbejde med de andre institutioner. 

Mest fordi ledelsen virker ude af kontakt med akademisk og teknisk medarbejderstab. 

Min oplevelse er, at der er for meget bureaukrati på AU. For det meste er jeg ikke klar over, hvem jeg skal 
kontakte med mit specifikke problem, og jeg bliver henvist fra den ene til den anden. Måske man skulle 
tage et kig på, hvor mange mennesker der reelt set er brug for til at lede AU - og i stedet inddrage de 
studerende noget mere. 
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Mindre topstyring: Tiltag sættes i gang, hvor vi studerende står uforstående overfor det? 
Følelsen af at blive inddraget er meget lille. Bedre studenterorganer, som der rent faktisk blev lyttet til 

Noget må der være galt her når både den eksterne og interne kommunikation, samt studieadministationen 
"sejler". Det føles som om at der i den grad mangler tværgående koordinering. 

Nu stod der jo ikke dekanat nogen steder - men nedenstående er rette direkte mod dem. 
 
Vi har et dekanat der er så forhippet på at træffe beslutninger, at der er ingen længere nede i 
organisationen (AU) der kan træffe beslutninger. Her tænkes der altså i lav praktiske beslutninger som 
aldrig burde være kommet til dem. Når beslutningerne så så når op til øverste instans, bliver der truffet, 
irrationelle, personlige, dårlige og usaglige beslutninger. Her tænkes der specielt i studiemiljø øje med. Vi 
har igennem de sidste 2 år set en massakre på de foreninger der rent faktisk bruger en utrolig masse tid og 
kræfter (frivilligt) på at gøre det her sted til noget specielt.  
 
De sprudlende foreningsliv der var på stedet da jeg startede er blevet spist op af regler, bureaukrati og 
ønsket om at fjerne det. Den kultur der var, eksistere i hvert fald ikke mere, så den mission er det da lykkes 
[navn på dekan]. Men hvorfor? Det er jo ikke fordi man har skabt noget nyt - De studerende er i et vakuum 
af ingen ting. 

Når der skal fortages større ændringer, skal de tænkes igennem fra ende til anden inden de iværksættes. 
Det er både dyrt og frustrerende at lave ad hoc løsninger undervejs. Og den eneste måde at gøre det på er 
gennem inklusion og ikke gennem outsourcing til smarte firmaer. De har på ingen måde tilstrækkelig indsigt 
i den massive og diverse masse der udgør universitet. Brug i stedet nogle af alle de kloge hoveder, som er 
på universitet og som har indsigt. 
Og når der skal laves ændringer, så gør det i et tempo og efter en tidsplan der tillade "driften" at fortsætte. 
Det f.eks. er ikke særligt smart at flytte en læsesal den sidste uge op til afleverings datoen for BA-opgaver, 
hvor der er alle mest brug for den. 

På mit eget studie hører jeg ofte undervisere, der er rigtig godt trætte af den måde, administrationen kører 
på. Det er meningen, at man skal gå glad på arbejde - det må I sørge for. 

Skær ned på jeres egne lønninger, før I fyrer fra professorstaben! 

Som studerende synes jeg ikke, at det er tydeligt, hvad AUs strategi er, og det kunne måske være en god 
ide at universitetsledelsen var lidt bedre til at oplyse om dette. Derudover synes jeg ikke at ledelsen er 
synlig nok på AU, hvilket ellers kunne være rart i "spare tider" som disse. 

strategi er åbenbart ikke noget de kan finde ud af 

Strategien halter virkeligt. Hvad vil AU? Og hvorfor står det ikke mere klart! 

Større fokus og forståelse af de studerendes behov og mere medbestemmelse til undervisere i stedet for at 
lade alt være op til administrationen, der ikke har indblik i det enkelte fag. 

Større villighed til at hjælpe med at finde rundt i kommandovejen, brug for øget imødekommenhed 
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Tager alle beslutninger selv, og tager kun deres beslutninger op med diverse organer når tingene er ved at 
blive indført. Mere medinddragelse, mindre diktatorisk ambition. 

Tit man får fat i sure folk, ikke specielt godt. 

Tvivlsom kommunikation, skaber usikkerhed. 

Uha, I lytter jo slet ikke til hverken eksperter eller studerende. 

Universitetet er ikke en virksomhed og skal ikke ledes som en. 

Universitetet har alt for mange uddannelser uden egentlig relevans til arbejdsmarkedet, og man uddanner 
alt for mange unge mennesker til arbejdsløshed. 
Man har eksempelvis en institution i Herning som uddanner diplom- og civilingeniører. Det ulogiske er blot, 
at de studerende bliver undervist forsvindende lidt i ingeniørvidenskabelige fag, imens hovedfokus ligger på 
merkantile fag. Det er i sig selv intet problem, problemet er at dimittenderne bliver bildt ind at de er 
ingeniører, på trods af at de ikke ved noget som helst om hverken materialer eller konstruktion - to centrale 
elementer for stort set samtlige ingeniørretninger. 

Universitetets strategi undrer mig. Graden af topstyring må have grænser, og det lader nogle gange til at 
professorerne bliver forhindret i at forske frit pga. strategiske overvejelser om at inddrive taxametermidler, 
eller i at dumpe studerende som ikke burde bestå, også af finansielle overvejelser. 
 
Måske et forkert sted at nævne det, men det er en del af strategien: 
[andet universitet i Danmark] har opgjort afkastet af at øge andelen af kvote 2 ansøgninger, og de lader til 
at have fået et større overskud, trods den store investering i administrationen af det. Kvote 2 ansøgerne 
har højere gennemsnit, lavere frafaldsprocent og hurtigere gennemførselstid. 
 
I øvrigt er optaget på [uddannelse nævnt ved navn] ret højt når man ser på frafaldsprocenten. Det er spild 
af tid og penge at man tilrettelægger studieordningen efter hvornår på studiet de frafaldne helst skal ryge 
ud. Man kunne måske overveje at sænke optaget i stedet? 

Universitetsledelsen er meget usynlig for de studerende. Man føler sig ikke informeret og heller ikke som 
om ens holdning og hverdag tages med i beslutningsprocesser. 

Universitetsledelsens udmeldinger står som oftest i skærende kontrast til de studerendes virkelighed i en 
grad, hvor man fristes til at spørge, om universitetsledelsen er klar over hvad der foregår på selve 
universitetet, eller om de blot ikke er interesserede.  
 
Derudover er ledelsens konsekvente afvisning af at forklare, hvad der er foregået på det efterhånden 
meget omtalte bestyrelsesmøde op til offentliggørelsen af det 200 mio. kr. store budgetunderskud i 
efteråret 2013 bekymrende. Ikke mindst da der efter forlydender skal være tale om decideret retsstridig 
praksis.  
 
Fra de studerendes side er tilliden til ledelsen nær nul. 
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Vi ved ikke hvad der foregår. 

Vær synlige! Delagtiggør i beslutningsprocessen! 
Det eneste de studerende kender til AU's ledelse er hvad der hviskes og rygtes i kantinen. 

 

Finding out information about their actions in English is quite hard. Students are confused as to what their 
office does. 
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Forskningsstøtteenheden 

Videnskabeligt personale 

Bearbejdning af forspørgsler tager for lang tid. Bordset fra det fungerer forskningsstøtteenheden rimeligt 
godt. 

Bedre kvalificerede medarbejdere 

Bør decentraliseres, så der er mulighed for kontakt med enkelte personer der har kendskab til det faglige 
område 

De forskellige institutter har meget forskellige behov og mange dele kunne med fordel decentraliseres. 
Alternativt kan det overvejes at indføre brugerbetaling. 

De kan ikke hjælpe med tilbud på udbud. Der er ikke nogen der er gode til at hjælpe med det. 

De må gerne være mere opsøgende og skrive rundt og fortælle med hvad de hjælper 

De skal ud blandt folk, dvs. sidde på institutterne 

Decentralisering for bedre reel støtte 

Den nuværende forskningsstøtte-enhed har kompetence til at udforme budgetter til 
forskningsansøgninger, sørge for at formalia overholdes i konkrete ansøgninger samt levere input/info om 
fonde og finansieringsmuligheder. Dette er ok, men hvad AU virkelig har behov for er en forskernær, 
videnskabeligt trænet forskerstøtte, som er forankret ude på de forskellige institutter, og som kender deres 
kollegaer og ved hvilken forskning der foregår - herunder har overblik over hvad der potentielt kan være af 
muligheder for nye projekter imellem forskellige forskere og (via netværk) forskere på andre institutter. 
Dette personale skal være fagligt udrustet til rent faktisk at kunne skrive størstedelen af hver ansøgning, så 
forskernes tid skånes. 

Den virker bare ikke. 

Den virker mere som en administrativ barriere frem for en støtte til fremskaffelse af projekter og 
administrativ håndtering af projektafviklingen. Jeg har endnu ikke efter fået en henvendelse fra centralt 
hold om en spændende opgave. Jeg har selv måtte søge de forskningsopgaver og udviklingsopgaver, som 
jeg i tidens løb har løst. 

Den virker ubekendt. Hvad går den ud på? Hjælper den andre end Ph.d.-studerende? 

Denne enhed udspringer fortsat af region midt og sygehussamarbejdet. Indsatsen med at formidle opslag 
og ansøgningsmuligheder er fagligt fortsat meget snæver. Der er problemer med snitflader til økonomi og 
tech trans. 

Der er en total mangel på karrierevejledning for unge forskere der står overfor overgangen mellem 
postdoc- og adjunktstillinger 

Der er så godt som ingen hjælp at hente til at søge støttekroner. Få lavet en professionel enhed, der faktisk 
KAN assistere og har ressourcerne til det. 

Der synes at være overkapacitet. Vi er dygtige til at skrive ansøgninger og behøver som regel ikke hjælp til 
dette. Undtagelsen er store projekter såsom mange EU-projekter. Kun for store projekter behøver vi 
specialiseret støtte under ansøgning og udførelse, som fx INRA har det i INRA Transfert. Mindre projekter 
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understøttes fint af instituttets administration. - Af og til synes Forskningsstøttenheden at udøve aktiviteter 
(fx informationsmøder) som er fuldstændigt uforandrede i noget behov fra forskerne; aktiviteterne udføres 
blot for ligesom at bruge tiden til noget: Forskningsstøttenheden skal befolkes af dygtige specialister (fx på 
EU); vi har ingen brug for støtte i det almindelige. 

Det duer ikke, hvis de folk ikke kender mit fagområde. Bare et ekstra led i administrationen. Budgetfolkene 
der er dog meget gode. 

Det er forståeligt, at der gives mange bevillinger til naturvidenskab, men man bør alligevel fordele midlerne 
lidt mere ligeligt. Når dette er sagt, er det meget ugennemskueligt, hvordan midlerne fordeles, så denne 
kritik kan være forfejlet. 

Det er ikke muligt at få støtte, eftersom enheden er centraliseret. Derfor kender støttepersonalet ikke 
faglighed mv. 

Det er meget svært at få støtte til ansøgninger 

Det er oftest nemmere at skrive ansøgningerne selv. 

Det er uklart hvad de kan og hvad de skal støtte med. Langt bedre hvis det var decentrale personer. 

Det forekommer mig fortsat, på trods af mange ihærdige kolleger og gode tiltag rundt omkring, kaotisk og 
uoverskueligt at formulere projekter, lave budgetter og skrive ansøgninger. Desuden synes jeg indtrykket 
er, at systemet nærmest helst ikke vil have at vi søger midler, går ind i forskningsprojekter, osv. fordi 
tendensen med at fonde osv. ikke vil give (meget) overhead er stigenden. Fik fx et EU projekt - men det blev 
afslået af AU fordi "alene administrationsomkostningerne ved de tildelte forskningsmidler oversteg selve 
det tildelte forløb". 

Det nuværende centraliserede system -favoriserer buzz og branding fremfor eksperimenter med 
usikkerhed og søgning mod nyt indhold - favoriserer store enheders store ansøgninger 

Dybden i hjælpen til mindre forskningsprojekter bliver for overfladisk. Det er som om EU området har fået 
al deres fokus 

En af mine kollegaer var til et møde med forskningsstøtteenheden om projektansøgninger og fortalte at de 
ikke kunne fortælle ham noget han ikke vidste i forvejen, og at han ikke mente han kunne bruge dem til 
noget. Det er ellers en god ide at samle gode kræfter på dette område når nu søgning efter eksterne midler 
er blevet så central en ting i universitetsforskeres arbejde. 

Er ressourcerne tilpasset opgavemængden - og er alle de tilbudte opgaver noget der rent faktisk 
efterspørges af forskerne - AU skal undgå at enheden bliver "en stat i staten" 

Et godt eksempel på "strategisk tænkning fra ledelse". Var fornyeligt til et møde i forbindelse med en ERC 
ansøgning jeg skal søge. Til at starte med rejste de godt 20 medarbejdere fra forskningsstøtte enheden sig 
op. Derudover er der mange i lignende roller internt på institutterne. De er dygtige, men de udgør en 
udgift. Lad os antage at der i alt er 40 ansatte - det koster ca. 20 mil om året i løn, og lad os antage at de 
hjælper med ansøgninger til en værdi at 200 mil - så burde en forsker betale 500.000 hvis han/hun får 
5.000.0000 hjem. Man burde finde det reelle behov ved at pålægge dem der bruger 
forskningstøtteenheden en udgift. Altså hvis jeg gerne vil have hjælp med CV og budget til min næste erc 
ansøgning så skal jeg tage stilling til om jeg vil give 10 % - det vil jeg måske, og måske ikke. En 
behovsbaseret understøttelse er mere reel. Som det er nu har andre bestemt hvor store de administrative 
enheder er, og så er det forskernes opgave at indhente nok penge (igennem intern beskatning af 
forskningsmidler). Men det er uomtvisteligt at forskningsstøtteenheden laver et fremragende arbejde, og 
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så længe de er gratis vil jeg bruge dem :-). Det bliver noget andet når jeg selv (direkte) skal betale den reelle 
udgift. Som det er nu betaler vi jo indirekte. 

Forskningsstøtteenheden bør gå ind og teame op med den enkelte forsker i ansøgningsskrivningen og i 
tilblivelsen af større forskningsprojekter. Når man sætter et projekt op med mange fx private 
samarbejdspartnere kræves der administrativ bistand, nogle projekter dør fordi en mand/kvinde ikke alene 
kan drive ansøgnings/projekttilblivelsesfasen. Det er ikke godt nok at få at vide, hvor man kan søge. 

Forskningsstøtteenheden er alt for fjern og løsrevet fra forskningsmiljøerne. Desuden fungerer den ofte 
som skjult eller implicit forskningspolitisk aktør uden andet end tekniske og økonomiske begrundelser for 
prioriteringer. Forskningsstøtteenheden er blevet et selvstændigt vidensregime, som man skal underkaste 
sig. Det bør laves om, således at støttefunktionen er tættere på forskningsmiljøerne og knyttet til faglig og 
saglig indsigt fremfor teknisk-procedurale kompetencer. 

Forskningsstøtteenheden gør en god indsats ifm. EU projekter. Man bør definere mere specifikt, hvad der 
er brug for centralt, og hvad der kan ligge decentralt. En forskningsstøtteenhed kan ikke have føling med 
forskningen, da den foregår på institutterne. 

Forskningsstøtteenheden synes at være fremmed overfor de særlige problemer, som knytter sig til 
ansøgninger om støtte til grundforskning, hvor der ikke altid kan opstilles en nøjagtig tidsplan. Man synes 
blindt at acceptere, at ansøgninger primært skal vurderes af økonomer og regnskabsfolk og ikke af folk med 
indsigt i fagområdet. 

Fungerer rigtig godt. Kan være problemer ved spidsbelastninger 

Generelt er det bare blevet sværere at være forsker - ikke kun på AU men generelt. Hvis man vil bibeholde 
et godt forskningsniveau på AU må man være yderst opmærksom på forskningens fremtidige vilkår på AU 

Har ikke bidraget positivt. Kun oplevet i roller, hvor ideer er skudt ned, i stedet for at fremme ideer. 

Har lige set et program I tv om Novo Nordisk omhandlende KBH UNI. Er det same gældende her I Århus 
med andre firmaer? 

Havde opfattelsen af at opgaven cyklede rundt mellem flere personer i afdelingen, og at jeg skulle rykke for 
at der skete noget. 

Her min erfaring blandede. Jeg har til nogle ansøgninger fået rigtig god støtte, men jeg har også prøvet at 
der simpelthen ikke svares tilbage midt I en ansøgningsproces. Jeg tror igen at afstand her er en 
fundamental hindring! 

Hvad laver den egentlig?? Hvor får man hjælp fra den?? 

I forbindelse med ansøgninger om forskningsstøtte har jeg ikke følt at forskningsstøtteenheden reelt har 
kunnet bidrage med en type af støtte, som jeg har haft brug for. 

Ingen hjælp 

Ja, en flok venner, som finder sammen under lederen sidder og deler penge ud til deres egne. Det har intet 
med reelle bedømmelser eller reelle kvalifikationer at gøre. Endnu en forsørgelsesordning. I øvrigt tjekker 
medlemmerne deres indstillinger af med lederen af frygt for at komme til at spilde penge på forskning, som 
udføres af personer, der ikke har lederens gunst. 

Ja, måske det blot er kommunikationen om det, der skal ændres. Kender ikke rigtigt til det. 
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Jeg aner ikke, hvad de laver 

Jeg har benyttet flere forskellige kontakter på forskningsstøtteenheden. Jeg er initialt rystet over at der er 
SÅ mange ansatte på en så lille enhed. Herudover er jeg rystet over at der til trods for personaleantallet gik 
2 uger før jeg fik svar på min første e-mail til dem. Endeligt var det komisk at deres hjælp til mig var: 1) brug 
researchfunding.net 2) skriv et godt cover letter og en ansøgning du kan bruge som skabelon hver enkelt 
ansøg og målret den så ift. det enkelte opslag 3) lav et udførligt budget 4) få en udtalelse fra dine 
vejledere.... Jeg er jo ikke helt tabt bag en vogn, så det havde jeg altså allerede lavet klart. Jeg havde ærligt 
talt håbet på noget mere konkret! 

Jeg har deltaget i et kursus i ansøgning af bevillinger fra Det Frie Forskningsråd hos 
Forskningsstøtteenheden, og var forfærdeligt skuffet. Der var intet på kurset, som ikke kunne findes i 
vejledningerne på nettet. Jeg fandt at underviserne ikke havde en relevant baggrund for at kunne agere 
"ansøgningseksperter". Hvis man absolut vil bruge universitetets dyrebare penge på en 
forskningsstøtteenhed, hvorfor ansætter man så ikke nogle med en mere relevant baggrund? Det kunne 
være nogle der har speciel viden om skriftlig formidling og forskellige virkemidler/skrivemåder der kan 
være hensigtsmæssige i ansøgninger, eller man kunne få nogle af de mange succesfulde forskere på 
universitetet til at holde oplæg om deres erfaringer med ansøgninger. Efter min mening skulle en 
forskningsstøtteenhed bestå af ansatte, der rent faktisk har en relevant baggrund, enten folk der f.eks. har 
siddet i bedømmelsesudvalgene for Det Frie Forskningsråd, eller nogen med en baggrund indenfor skriftlig 
formidling? Men det er min klare opfattelse, at man som ung forsker får meget mere relevant støtte ved at 
henvende sig til ældre forskere og lade dem læse ens ansøgninger igennem, end man gør ved at henvende 
sig til Forskningstøtteenheden. 

Jeg har grundlæggende haft meget lidt gavn af forskningsstøtteenheden. Jeg har brugt dem nogle gange, 
men får ikke god rådgivning. Oftest har de hjulpet mig praktisk med indtastning i budgetformularer. Hjælp 
med mere konstruktiv feedback på ansøgninger etc. har ikke været god. 

Jeg har ikke benyttet mig af dem, for jeg fik ikke hjælp af dem, da jeg havde brug for dem. Det eneste de 
kunne og ville var at oplyse om steder, man kunne søge (som man oftest kendte) og så opstille budgetter - 
der var ingen der ville være behjælpelige med at gå ind i de forskellige ansøgningsprocedurer, løfte opgaver 
mht. bilag etc. eller opsøge specielle kasser, som kunne være interessante for specielle ideer. Så at snakke 
med dem blev spild af tid, dvs. lange forklaringer om hvad projektet gik ud på - og de vendte aldrig tilbage. 
Jeg skal sige, at det er erfaringer, som primært ligger i årene 2009-12 - siden har jeg opgivet dem. Specielt 
var det indtrykket, at der var strategiske satsninger, som afgjorde arbejdsindsatsen og at initiativer nedefra 
ikke nød særlig fremme.  

Jeg har indtryk af at forskningsstøtteenheden gør et godt arbejde, men jeg kunne godt tænke mig at det 
blev opprioriteret så forskere kunne få en endnu bedre støtte i forbindelse med ansøgninger. 

Jeg kunne godt tænke mig mere støtte til alternative fonde. Specielt det at finde alternative fonde kan tage 
overordentlig lang tid. Enheden yder en meget fin støtte i forbindelse med FNU, EU mv. 

Jeg mener at alle admin. områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Kolleger med forskningsforpligtelse bruger alt for megen tid på at skaffe midler. Der er dygtige 
medarbejdere, som forlader AU på grund af det evindelige besvær med at søge fondsmidler. 
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Kom ud i felten - ud af AU hvor projekterne også er 

Lange kedsommelig lister om hvor vi kan søge, men ingen praktisk hjælp. Jeg er efterhånden stået af 
allerede inden 'diverse roadshows' bliver rullet ud igen 

Man burde genoverveje om vejen frem for at få flere forskningspenge i AU kassen, måske ville være at 
sætte %-delen af penge, der rent faktisk går til forskning op! Herved er det mere attraktivt for fonde at give 
til AU ift. at mange AU ansøgninger ryger i nej bunken, da de ved at mange af pengene ikke går til forskning. 
Det er lidt en umulig kamp at tro at det store underskud på AU til dels skal bekæmpes ved at forskere skal 
søge penge hjem, når man får afslag på bekostning af den høje %-del der går til andet en forskning. Lad 
flere penge gå direkte til forskning, derved vil man sikkert rent faktisk ende med flere penge i kassen, da 
man vil få flere tildelinger! + Herved flere publikationer og mere at søge nye penge på = positiv cirkel, i 
stedet for den negative cirkel I har gang i nu! 

Man kan styrke enhedens bidrag mht. at opsøge bevillinger, dvs. at man skal kommunikere mere 
fremadrettet fremfor blot at viderebringe hvad man kan læse på en hjemmeside hos en anden institution 

Mere offensiv og visionær drift  af denne enhed kunne skabe en bedre ekstern finansiering af 
forskningsprojekter med større relevans for erhvervslivet og den offentlige forvaltning. 

Mere professionel og indgående viden om indenlandske og udenlandske forskningspuljer (lig KU) 

Mere synlighed tak! Mere opsøgende aktivitet vedrørende større forskningsprogrammer 

OK 

Oplever de ikke er nok nede i forskellige krav for ansøgninger 

Samme problem som HR. De er sådan set for langt væk, til at de er meningsfulde. 

Samme problemstilling. Administrationen lider af megalomani. De er ikke er en serviceenhed, men en 
enhed, der stiller krav. Det hele er vendt på hovedet. Produktionsleddet, forskerne, der har brug for hjælp, 
skal opfylde uendelige mængder af krav for at gøre sig håb om hjælp. Formen er primær, indholdet er 
sekundært. 

Se tidl. komm om klare opgavefordeling vedr. internationalt arbejde 

Set fra min stol, bør man på tværs af administrationsområderne Intern kommunikation, Økonomi og 
Forskningsstøtteenheden øge samarbejdet og integrere opgaveløsningen, hvis man skal understøtte AU's 
mål om øget tilgang af eksternt finansierede forskningsakt 

Som forsker, med mange projektansøgninger og bevillinger i baggagen, må jeg erkende at jeg stort set ikke 
kender Forskningsstøtteenheden og aldrig har modtaget hjælp derfra. Så hvad kan 
Forskningsstøtteenheden? 

Spild af penge, væk med det. 

Støtte er at gøre ting nemmere og mere effektivt, ikke konstant og ligegyldig kontrol. 

Svært ved at se, hvad den kan bruges til. Oplever medarbejderne som arrogante og bedrevidende og ikke 
særlig hjælpsomme 

Tja, jeg har tidligere haft dårligere erfaringer med dem. Jeg har set, hvordan dem, der skulle støtte 
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forskningen, har udnyttet deres viden og muligheder til selv at skrive ph.d. Dvs. man har brugt en 
administrativ stilling som et ph.d. -stipendium. 

Ud over enheden med juridisk bistand er enheden ikke til megen hjælp i f.eks. udarbejdelse af ansøgninger 
m.v. Inddragelse af forskningstøtteenheden i dette opleves som spild af tid og kræfter. 

Vi kan gøre det bedre , ansæt fagligt stærkere personer i enheden. Au burde vinde langt flere eksterne 
bevillinger. 

Vi ved ikke hvad de laver og kan tilbyde - så det borger for et eftersyn 

 

AU stopped giving grants, and it is general notion that it is difficult to get grants. One good thing is the 
research support office that helps in writing grants. There should be more opportunities like this for Ph.d. 
students to continue as post doc. 

Be permanently attach and located in the departments 

Generally it is good, but it can provide more service to connect researches with colleages, industry partners 
etc. 

My experience is that most research funding opportunities are for well-established researchers, and the 
research support unit seems to be designed to serve that demographic. With the exception of AU ideas 
(and I am not sure if that is in fact an exception), I see very little possibility for young researchers to access 
research funds and other resources. The road to becoming an established researcher then seems rather 
indistinct; publish, publish, publish, and you will eventually be one of "the others". I would like to see the 
research support unit actively guiding young researchers in that direction, since not all are blessed with a 
good senior mentor in their field. 

No comment 

There are been several concrete instances where the research support unit has dropped the ball in terms of 
missing deadlines, failing to advise of funding opportunities that were announced at other universities in 
Denmark, or where mistakes were made on applications. There is also a problem with reallocation of 
projects midway through projects when they unit is reorganized. It would be nice to have some continuity if 
not competence. 

This is just an area which could be useful...but it doesn't work. Perhaps they should be expanded...or maybe 
they should just begin to do their job. 

We need senior academic staff who have experience of success with funding applications to help as 
mentors to junior staff undertaking the task for the first time. Otherwise, it is easy to believe that the 
exercise will simply become a waste of time and be neglected from the outset. 

We used to have very good, small and accessible research support both pre and post award but that has all 
gone in the AU reorganization. I have a large project but post award support is only available at AU, not at 
my department, so for the first year I had to take on the project manager's job as a second full time job on 
top of my normal more-than-fulltime job. I am advising all my colleagues not to apply for any large grants 
to be led from here as the post award system is not fit for purpose for any unit outside Aarhus. 
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Teknisk-administrativt personale 

Fra flere forskellige kilder tilknyttet forskningsstøtteenheden har jeg fået det indtryk, at enhedens ledelse 
er præget af "powerpoint-syge". Det vil sige, at der er stort fokus på at fortælle alle - ikke mindst eget 
vicedirektørområde - om hvor dygtige man er og hvor godt det går. Derudover, at den daglige ledelse ikke 
er der. Og det er da synd, når nu mange ting går rigtig godt. Men igen. Kunderne er institutterne og dermed 
VIP. Det er deres behov, der legitimerer funktionen. Ikke et vicedirektørområdets profil eller performance. 
Det skal gennemsyre alle administrative enheder - centralt som decentralt på institutterne. 

Anvendes FSE?? -Jeg oplever ikke at FSE udnyttes tilstrækkeligt. De skal tættere på forskerne og tage 
udgangspunkt i deres (forskernes) behov. 

Bør have et tættere samarbejde til Økonomi front office. Det står mig uklart hvilke opgaver der skal løses af 
Forskningsstøtteenheden og hvilke der ligger hos økonomi. 

Det er ikke klart, hvornår enheden reelt kan hjælpe. Der er behov for øget fokus på sammenhængende 
administration, således at fx HR kan kontaktes, hvis der skal indskrives noget personalemæssigt i en 
forskningsansøgning. På den måde undgås det, at en VIP skal bruge tid på at ringe frem og tilbage mellem 
forskellige enheder med forskellige spørgsmål. 

Det forekommer mig, at det er helt afhængigt af hvilken person man kommer i kontakt med på 
Forskningsstøtteenheden, om der er hjælp at hente eller ej. 

Forstår ikke hvorfor FSE ikke går aktivt i "krig" mod de sponsorer der stiller urimelige krav ifm 
afrapportering. Præmie-eksemplet er naturligvis INTERREG, hvor formkravene til afrapportering er 
uhyggeligt besværlige at leve op til; til gengæld er det økonomiske bidrag lattervækkende lavt. Men der er 
mange, mange andre sponsorer der morer sig med vanvidskrav. Hvorfor sætter man dem ikke stolen for 
døren og siger: "Jeres penge er så ringe, at det ikke er umagen værd bukke sig ned efter dem". Forskerne 
synes naturligvis det er nogle utroligt spændende projekter og er fløjtende lige glade med om man taber 
penge på at udføre dem. Og er også fløjtende ligeglade med at projektøkonomerne må bruge ufattelig 
meget tid på at udfylde vanvittige skemaer. Ak ja, hvor er den ledelse der har mod og mandshjerte til at 
klart at melde ud at der er projekter hvor finansieringen er så dårlig og formkravene så uhyrlige at man ikke 
vil røre dem med en ildtang. 

Instituttet kunne godt bruge en konkret oversigt eller liste over hvilke bevillingsgivere, der vil være aktuelle 
for lige netop vores sammensætning af forskere. 

Se kommentar på "Intern kommunikation" 

Som med HR og økonomi. Bliver der lavet for meget dobbelt (og endnu værre er der noget der ikke laves) 
fordi kommunikationen ikke er god nok, og aftalerne om hvem gør hvad ikke ligger helt klar. Manglende 
respekt for interne samarbejdspartnere kan godt være et problem, har jeg oplevet. Men nok ikke generelt 
!! 

 

Studerende 
At skærer ned på de interne Ph.d. stipendier er at fjerne hjerteblod fra universitetet... Ikke i orden 

Det er blevet for svært at komme til at lave et forskningsår 
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Det er blevet sværere at lave mere selvstændige specialer, hvor man ikke "bare tager resterne af en 
andens". Det er dog ikke helt slemt endnu, men det må helst ikke blive værre end det er nu, for så ender 
alle med, at være nødt til at specialisere sig i det samme. 

Det er for svært at få penge til forskningsår 

det er slet og ret umuligt at finde ud af, hvor man skal søge om forskningsmidler til selvstændige projekter 
på AU. al min forskning gennemføres på baggrund af ekstern vejledning, finansiering og administrering, 
fuldstændigt uafhængigt af AU, fordi der efter lang tids telefonkorrespondance, mails og enkelte møder, 
både fra min side og vejleders, ikke var nogen der kunne svare på følgende: hvor søger man midler til 
selvstændig forskning på AU? 
Ingen, og jeg mener ingen, på administrationen eller i forskningsenheden, kunne svare os på dette 
spørgsmål. 

Det er ærgerligt at forskningsstøtten beskæres pga. besparelser 

Det private har tilsyneladende stor indflydelse på forskningsområderne, og kravene for at forskning kan 
klassificeres som værende grundforskning er for lempelige. 

div. studier bliver sat under administration så når de får penge til forskning de også har råd at kører den 
forskning. 

Er universitet dør, hvis det ikke satser på forskning, derfor giver det absolut ingen mening at der er lukket 
for interne midler til ph.d. 

Flere ph.d.'er 

Forskningsmidler tildeles skævt. 

Fri forskning giver bedre resultater  
Alle kan selvfølgelig ikke få støtte, men der skal ikke censureres væk på baggrund af hvad administrationen 
tror ville være muligt eller givtigt - kun sagligheden af ansøgningen. 

hvad er det? de bør gøre opmærksom på dem selv. 

Igen en meget uigennemsigtig enhed. Hvem der står med ansvar for hvad er svært at gennemskue. 

Igen, [institut nævnt ved navn] trænger til mere empiri og derved også mere forskning. 

Ikke blad jer i forskningen, men tilbyd hjælp og støtte til at søge forskningsmidler og ikke mindst tilbyd 
forskerne sekretære 

Jeg har dels en fornemmelse af, at forskning ofte sker for forskningens skyld og dels at støtten tildeles uden 
indgående kendskab til forskningsfeltet. Jeg har for nyligt hørt om en millionstøtte inden for mit eget 
fakultet, som jeg umiddelbart har meget svært ved at se, hvorfor skulle være så høj. Jeg har intet belæg for 
evt. pengespild, blot undren. I kølvandet på sagerne fra Rigshospitalet vedr. forskningsmidler betvivler jeg 
blot beløbenes størrelser (ligner for mig, at man opererer med standardbeløb uden at søge indsigt i brugen 
af midlerne). 
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Mere mere mere! Det er forskningen der bærer faklen! 

Muligvis ikke placeret det rigtige sted, men; hvor er det underligt, ja faktisk skræmmende, at forskning, 
læring og generelt læringsmæssig udvikling er Danmarks vigtigste "vare" - og så bliver der sparet på det? 
For ikke at nævne hurtig ud-reformen.. hvilken rædsel. 

Overordnet problemet (der kan ledes tilbage til Staben) i forskernes forøgede spildtid til at skrive 
ansøgninger 

til forskningsårsstuderende. stipendier 

Ved ikke, om det har relevans her, men det er en smule frustrerende som (muligvis) kommende ph.d.-
studerende, at der er lukket ned for AU's funding 
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Lokaleplanlægning 

Videnskabeligt personale 

Administrationen skal have VIP chef, eks dekan eller prodekan, dobbelt-ophæng tilbage. 
Lokaleplanlægningen bør være et centralt anlæggende for hele AU, hvor alle planlægger efter samme 
begrænsninger. Vi får skemaer meget sent på semesteret. Der tages kun få/ingen hensyn til VIP’ers 
præferencer. 

Allokeringen af store undervisningslokaler foregår stadig på ulige vilkår selvom det er i bedring 

alt for indviklet, ude forståelse for lokale forhold 

At centralisere lokaleplanlægning for [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn], så denne foregår centralt i 
Århus er ikke værdiskabende, men vil givet vis føre til, at der laves lokale aftaler for at få det til at fungere. 
Skema- og lokaleplanlægning bør foregå så decentralt som muligt med hensyntagen til de lokale forhold. 
Det er derimod selvfølgelig nødvendigt med central planlægning af de store auditorier og øvrige lokaler, der 
kan/skal anvendes af mange forskellige uddannelser. 

Bedre planlægning og klargøring af eksamenslokaler 

Centralisering af dette fjerner kendskab til behov og muligheder i de enkelte enheder. 

Centralisering af planlægningen har kun ført til et ringere resultat for de studerende og underviserne, som 
får deres skemaer betydeligt senere end tidligere, og hvor fleksibiliteten er røget - det er ikke de enkelte 
medarbejderes skyld, for de kæmper en brav kamp, men det ligger i den overordnede systemtankegang. 
Stol på os: giv os nogle lokaler og rammer, så kan vi sagtens selv planlægge det meste på den halve tid og til 
den dobbelte tilfredshed - lige nu indtastes, sendes og tolkes de samme oplysninger mange gange .... 

Den centrale styring gør det meget besværligt at lave fleksible varierede undervisningsforløb, og ofte står 
lokaler tomme - selvom det kan være svært at få et lokale. Der mangler fleksibilitet, dynamik og tæt 
tilknytning til fagmiljøer i planlægningen 

Den skal tættere på de faglige miljøer. 

Der bruges utrolig mange resurser på at flytte folk rundt i forskellige lokaliteter ( f.eks. indretning af 
laboratorier koster mange penge). 

Der bør være koordination mellem bygningsdrift og lokaleplanlægningen, således at lokaleplanlægningen 
kan undlade at booke undervisningslokaler der støder umiddelbart op til lokaler hvor håndværkere 
arbejder i dagtimerne. Det er også problematisk, at det er lokaleplanlægningen, der har ansvaret for 
booking af lokaler, men det er bygningsdriften, der har ansvaret for inventar: hvad gør man når man skal 
undervise i et lokale til 30 personer, men der kun er borde og stole til 8? Bygningsdriften tager ikke 
telefonen og lokaleplanlægningen mener ikke problemet er deres, da det drejer sig om inventar. Med 15 
minutter til undervisningsstart ville det være fantastisk, hvis der eksisterede et problemløser-nummer man 
kunne ringe til, hvor en administrativ medarbejder kunne tage bolden og finde en løsning så man ikke selv 
skal ringe til diverse forskellige administrative områder, der bare sender en videre. Det vil være en stor 
hjælp, hvis AU får sådan en akut-telefon, man kan kontakte, hvis man står med 1) et her-og-nu-problem, 
der kræver øjeblikkelig handling 2) en kompleksproblemstilling, der kræver at flere administrative enheder 
arbejder sammen, og hvor det ikke er optimalt at man selv er bindeleddet mellem disse. Bortset fra 
ovenstående problemer er lokaleplanlægningen meget effektiv og utroligt hurtig til at hjælpe. Jeg har rigtig 
mange gode oplevelser med lokaleplanlægningen. 
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Der er et overordnet problem med stort indtag af studerende om manglende dimensionering af antal 
lokaler/undervisere til at undervise de studerende. Jeg har oplevet bookning af lokaler på forskellige 
lokaliteter på AU, således de studerende/undervisere ikke kunne nå frem fx fra Universitetsparken til 
Handelshøjskole og omvendt. Dobbeltbookning af lokaler, så man står med >200 studerende udenfor et 
lokale, hvor der allerede sidder en flok andre studerende. Herefter ingen som vil tage ansvaret i kæden på 
4-5 personer. Omstrukturering har ført til at ansvaret flyttes over i centre, hvor den enkelte medarbejder 
ikke føler et ansvar i forhold til Institut. 

Der er for stor centralisering 

Der er ind i mellem kuk i lokaleplanerne, så flere har krav på det samme lokale i det samme tidsrum (til 
undervisning/kurser etc.). Det giver altid uro og spildtid og de studerende får en oplevelse af at der ikke er 
styr på tingene. 

Der er ingen overblik over lokaler og man kommer ofte selv til at skulle finde lokaler til undervisning eller 
møder. Eksamenslokaler til mere end 200 er helt umulige at finde. 

Der er mange steder ubenyttede lokaler som må koste en bondegår - og hvor man kunne have sparet i 
stedet for at afskedige folk 

Der er meget få ordentlige mødelokaler til rådighed i 8000C som kan bookes i det elektroniske system på 
tværs af institutter, dermed er en af synergiernes simple men ikke uvigtige gevinster gået tabt ved fusionen 

Der er meget langt fra identificeret lokalebehov og det der reelt tildeles. Det bliver alles kamp mod alle, når 
lokaler skal reserves, i stedet for at der overordnet set blev tildelt lokaleblokke til hver studieenhed. "Vi har 
adgang til at booke alle AUs lokaler", det er meget fint, men et mødelokale i [campus udenfor Aarhus 
nævnt ved navn], giver ingen mening. Problemet er reelt nok bare, at der er pres på lokalerne og at der 
inden for Campus er steder med nær-100 % booking, hvor det er umuligt at fremskaffe et mødelokale, eller 
bare et fælles lokale hvor ansatte kan spise deres frokost. Det er meget ødelæggende for kollega-ånden når 
sådanne faciliteter ikke er prioriteret. 

Der er muligvis et øget pres på lokalebrugen især efter krav om mere undervisning, men der er brug for en 
større fleksibilitet (booking, afmelding, omrykning af lokaler) og færre papirer. Den slags tidsslugere giver 
stress, muligvis især for VIP’er. Det rygtes efterhånden, at det er noget nær umuligt at få ændret 
tidspunkter for undervisning i løbet af semestret. 

Der findes flere eksempler på decideret umulige forslag fra PLAN-systemet + utroligt usmidigt at bruge. 

Der går meget lang tid, før man hører, om ens lokalebooking er gået igennem - endsige modtaget. I vores 
branche er langtidsplanlægning nødvendig, og det er ubehageligt at leve i uvished om lokalemuligheder. De 
er trods alt afgørende for gennemførelse af undervisnings- og forskningsarrangementer. 

Der har været katastrofale problemer med lokaleplanlægning på det nye AU. Vi kommer fra [fusioneret 
enhed nævnt ved navn] hvor tingene trods alt fungerede, og er nu flyttet til [Campus Aarhus]. Vores 
studerende har oplevet dobbelt-bookninger, manglende bookninger og alt muligt andet der ikke er et 
"universitet i verdensklasse" værdigt. 

Der har været store problemer med lokaleplanlægning i [lokation nævnt ved navn] 

Der ofte lokalemangel på [institut nævnt ved navn]mens andre lokaler fra andre institutter står tom. 
Hvorfor kan det ikke løses bedre?? Hvorfor skal vi undervise i for små lokaler mens andre lokaler står tom. 



 575 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Det burde være lettere at få den rigtige størrelse lokale med det rette udstyr til undervisning. 

Det bør være muligt at booke auditorier i mindre end tre timer. Med det nuværende system tvinges 
undervisningen ind i forelæsninger af en absurd længde 

Det er blevet langt bedre end første runde med Syllabus, men der burde stadig være mulighed for 
undervisere at ønske undervisningstidspunkter selvom de ikke bliver opfyldt 

Det er en skandale, at folk skal fæstes på den måde det meldes ud fra ledelsen (at der er een dag, man kan 
sige, man ikke kan på og eller skal stå til rådighed fra 8-18). Når vi underviser fra IUP er det ikke bare et 
kursus, men altid to (et i Kbh. og et i Århus), og når man underviser i Århus er det + 8 timer transport. det 
må være et helt rimeligt krav, at man som medarbejder kan sige, hvornår man kan undervise og hvornår 
det er muligt at tage en hel dag af (som så ofte starter kl. 6 og slutter k. 20). Systemerne er for rigide og 
producerer mistrivsel. 

Det er endog meget svært at finde lokaler, og Syllabus' opbygning er ikke god til at skabe overblik. Der er 
oplevet tilfælde af dobbeltbooking. Mødelokaler bookes udenom Syllabus, dvs. der er ikke et enkelt samlet 
interface til lokalebooking. Lærere kan ikke selv booke lokaler, men er afhængige af studieadministrationen 

Det er meget svært at få et overblik over hvordan arbejdsgangen er i forhold til den egentlige planlægning 
af undervisning i de givne lokaler 

Det er svært, at lokaleplanlægningen er kommet så langt væk fra dagligdagen - fra [lokation udenfor 
Campus Aarhus nævnt ved navn]til Aarhus. Det virker meget omstændeligt at booke et lokale. 

Det er uhensigtsmæssigt at der kun er det akademiske kvarter mellem forskellige undervisninger når de 
placeres i forskellige afdelinger af universitetet. Man kan ikke nå det! Det er uhensigtsmæssigt når 
holdundervisning placeres i forelæsningslokaler. 

Det er uhensigtsmæssigt at flytte lokaleadministrationen for [lokation udenfor Campus Aarhus nævnt ved 
navn] til Århus, hvor ingen kender de fysiske forhold på stedet. Selv om den elektroniske lokalebooking 
sagtens kan fungere, kan man ikke prioritere den konkrete anvendelse af lokaler uden kendskab til "de 
levede rum". 

Det er uklart hvad "Lokaleplanlægning" præcis dækker over. Er det Skema-planlægning? Under antagelse 
heraf, bør området prioriteres eller kraftigt omstruktureres således at undervisere og studerende kan få 
deres skemaer mindst 14 dage forud for semesterstart. Det er ikke acceptabelt at skemaer og lokaleplaner 
først offentliggøres få dage forinden, eller i grelle tilfælde efter at semesteret rent faktisk er startet. 

Det er yderst problematisk, at man ikke i god tid forud for et semester kan kende sine 
undervisningstidspunkter samt et problem, at man ikke kan forhåndsbooke lokaler til en datofastsat 
konference i god tid 

Det er ærgerligt, at lokaleplanlægningen er centraliseret og flyttet væk fra instituttet. Det er ærgerligt, at en 
så simpel praktisk ting nu skal foregå så uendeligt rigidt (vi må ikke engang *ønske* ugedage for 
undervisningen længere - hvordan skal man planlægge at lave andet end undervisning, hvis man SKAL stå til 
rådighed for den alle fem hverdage?). Centraliseringen er også uheldig, fordi det tager uhensigtsmæssigt 
lang tid at få lavet en ændring, hvis der er gået noget galt (hvis der fx er lavet en dobbelt-booking, eller et 
lokale ikke har det fornødne til undervisningen). Før kunne man bare gå ned til en af instituttets 
sekretærer, og så fandt hun en løsning. Nu skal man sende en e-mail til en person, man aldrig har mødt (og 
man skal i øvrigt starte med at google'e sig frem til, hvem man mon skal have fat i). Måske får man svar et 
par dage senere, måske gør man ikke. Så må man følge op. Og så kan det være, at der ikke lige er et andet 
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lokale ledigt. (Og kreative løsninger er tilsyneladende ikke længere mulige). Og så er det pludselig blevet 
den ugedag igen, hvor undervisningen skulle have været, uden at løsningen er etableret. Det er svært at se, 
hvad der overhovedet opvejer disse ulemper. 

Det går meget bedre nu, men det er lidt stressende at arbejde med dem da de ikke lytter (lyttede?) til 
rimmelige ønsker. Der laves ikke så mange fejl mere. Måske er det OK nu. 

Det har været et stort kaos. 

Vores studerendes lokaleforhold har i lang tid trængt til forbedring. 

Det sejler og det nye system der formentlig kommer næste semester er ikke nødvendigvis tilpasset 
undervisningens virkelighed 

Det virker fuldstændig tosset at vi skal flyttes til Aarhus. Vi har fantastisk gode lokaler og laboratorier, samt 
meget let til at komme i felten, frem for at skulle spilde en masse tid i Aarhus’ myldertrafik. 

Dette er det område ved Universitetet som står rigtig, rigtig dårlig til. Dobbelt booket lokaler oplever man 
tit, de administrative medarbejdere er tit ubehagelige at have med at gøre, viser ikke forståelse for 
undervisernes behov, generelt er man bange for at klage, fordi så risikerer man at få en endda dårligere 
lokale, på et endda senere tidspunkt af dagen 

Dårlig lokaleudnyttelse uensartet behandling af forskellige studier 

Efter lokaleplanlægning er flyttet fra [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] til Århus er der ualmindelige 
mange fejl og kiks 

Er blevet alt for kompliceret nu. 

Er nok dækket under studieadm. kommentar 

Et hovedløst område, ufleksibelt og uden viden om problemerne 'på gulvet'. Resultaterne undertiden helt 
ude i hampen. 

Et tung system, der er svært at få i tale. 

Forfærdeligt - man føler sig som fæstebonde - man skal 8 måneder før undervisning udfylde skemaer, og 
man har ingen ønsker til undervisningstidspunkter pga. lokaleplanen - alle skal fyldes ned i bokse, 8-18 hver 
dag, også i weekender - hvornår kan du ikke undervise i november 2014 - jeg spørger lige konen!! 

Fuldstændigt dysfunktion overordnet set, - et Guds under der kommer skemaer ud. Ingen strategisk 
tænkning omkring nuværende lokalesituation ift. fremtidens behov for undervisning og eksamensfaciliteter 

Fungerer nogenlunde, men det er ikke optimalt, at al lokale reservation annulleres i en lang periode om 
studie og semesterstart. Det forhindrer i høj grad al den anden aktivitet der er, såsom studiegrupper, 
foredrag, gruppemøder og lignende, der har behov for at kunne finde et lokale. 

Før hen viste vi hvad der frem over skulle ske med den fremtidens planlægning nu tager man fra ledelsen 
side kun deres beslutninger som vi så først høre om senere 

Har flere gange oplevet at det lokale jeg skulle undervise i også var booket af andre - og som sædvanlig er 
svaret fra lokaleadministrationen at det er mit eget ansvar at tjekke - ikke bare i begyndelsen af semesteret 
men også løbene - det har jeg bare ikke tid til pga. alle de andre opgaver og ting jeg også skal tjekke for at 
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det ikke skal gå galt. Den slags burde fungere 

Har i dag hørt om to tilfælde af dobbeltbooking af lokaler. Uacceptabelt! Tidligere om kolleger sat til at 
undervise i lokaler, der ikke fandtes fysisk! 

Har især det seneste semester oplevet dobbeltbooking af lokaler og at vi sendes rundt på hele universitetet 
(fra IT-byen til campus til handelshøjskolen) og både studerende og undervisere forventes at komme fra 
den ene lokalitet til den anden på de 15 minutters pause. 

Har oplevet at undervisningslokaler er umøblerede og uden tavler. 

Har været udsat for dobbeltbookinger - også til eksamen. Fungerede langt bedre, da det var knyttet til de 
enkelte, tidligere mindre institutter, der lokalemæssigt var mere tæt sammenknyttede. 

Hensigtsmæssigt allokering af især større undervisningsfaciliteter er vel ikke "rocket science". Alligevel 
planlægges lokal vha. "gule lapper" uden smålig skelen til de betydelige huslejeudgifter. 
Belægningsprocenter mange steder skandaløs lav. 

Her er der virkelig også brug for forbedringer!! 

Her opleves at den nye enhed ikke rigtig kender universitetet og de faglige behov, og at man ingen visioner 
har for bedre understøttelse - her går tiden bare. 

Her på [lokation nævnt ved navn]er der stor mangel på undervisningslokaler. Det betyder blandt andet, at 
ansatte ofte ikke har noget sted at spise frokost, fordi frokoststuen bruges til undervisning. Desuden 
betyder det, at vi i et kursus, der kører nu, er blevet sendt rundt til forskellige andre enheder for at kunne 
varetage undervisningen. 

Her skal der centraliseres endnu mere og laves innovative IT løsninger. 

Her tænkes på io muligheder for spisning i kantinen, idet med de nye ringetider er alle stort set til frokost 
på samme tid. 

Håbløs skemalægning, for lidt fleksibilitet ift. nye undervisningsformer og andre hensyn, fordi det hele er 
standardiseret og bureaukratiseret. Svært at finde oversigten og selvbetjeningen på hjemmesiden. Til 
gengæld er der stor fleksibilitet ift. at flytte rundt, når semestret er i gang, så det drejer sig ikke om den 
enkelte medarbejders (når man har fundet ud af, hvem det er) service  

I forbindelse med det store politiske fokus på timetælling er det blevet altafgørende, at alle aktiviteter kan 
registreres, og at systemerne snakker sammen - ikke mindst STADS og SYLLABUS - ligesom det er 
nødvendigt at kunne opliste aktiviteter i virtuelle rum. Dertil kommer, at netop denne administrative 
opgave er et af de steder, hvor centraliseringen af administrationen gør virkelig ondt i systemet, fordi man 
nødvendigvis har måttet formalisere tilgangen. Det betyder langt mindre fleksibilitet for den enkelte VIP, og 
det har indebåret mange vanskeligheder mht. at matche lokalerne til det faktiske behov. 

I vores undervisning farer vi rundt i alle verdenshjørner både uden- og indenfor universitetsparken. Det ville 
være virkelig rart at have et dedikeret undervisningshus, hvor der var et læringsmiljø. 

Ideen fornuftig, men store uhensigtsmæssigheder endnu. Voldsomt ufleksibelt og kilde til store 
frustrationer. Uheldigt at underviserne bliver taget som gidsler i ledelsens forsøg på at disciplinere 
studenterne. Stort set hver dag oplever vi store huller i systemet med ubrugte lokaler etc. 

Igen er centralisering her i højsædet hvilket medfører at ingen føler et ansvar eller har overblik over hvad 
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der egentlig foregår. Herunder er arbejdstiderne tilsyneladende som for det mest administrative personale 
skrumpet betydeligt. Lokaler dobbeltreserveres, låsesystemer udskiftes uden information etc. 

Igen er det det den stærke centralisering, som kan gøre det vanskeligt og mere bureaukratisk at få og flytte 
lokaler af den rigtige karakter. 

Jeg er ekstern lektor og underviser hvilket jeg har gjort i mange år. Når jeg f.eks. skal bestille lokaler til 
spørgetimer før mundtlig eksamen spørger jeg først på ekspeditionskontoret, de henviser til den 
medarbejder på instituttet der har med det at gøre og denne medarbejder henviser efterfølgende - 
videresender min mail - til en central medarbejder som jeg så hører fra. Den proces bør man kunne se på 
med lean øjne 

Jeg finder det vanskeligt, at tilrettelægge undervisningsforløb, som ikke følger nogle helt bestemte, 
standardiserede skabeloner, hvilket strider imod vores strategi om at udvikle alternative 
undervisningsformater og rammesatte studieaktiviteter. Om det handler om it-understøttelsen eller 
administrationens forståelse af undervisningspraksis ved jeg ikke. 

Jeg gennemskuer ikke logikken 

Jeg inddrager moderne undervisningsformer, hvor de studerende arbejder med stoffet. Det er umuligt når 
undervisning er lagt op til at alt foregår i et klasselokale, hvor der knap er en stol til hver. Der er for lidt 
"STRØM" det er umuligt at lade pc op for mere end tre personer af gangen. Jeg savner undervisnings 
lokaler og gruppe rum, der understøtter moderne undervisningsformer. Endvidere synes jeg, at det er 
ærgerligt for de studerendes studiemiljø, at de farer fra det ene sted til det andet og ikke er samlet et sted 
og kan opbygge et studiemiljø. 

Jeg mener at alle admin. områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

kaos 

Kører stadig ikke helt. Er stadig nødt til at sætte egne medarbejderressourcer til dette Tidsforskydninger i 
uddannelsernes planlægning og optag gør at deadlines for at melde behov ikke passer med andre enheder. 

Lidt håbløst, at vores lokaleplanlægning i [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn] skal foregå i Århus. 
Nærhedsprincippet eksisterer ikke, hvorved tingene bliver bureaukratiske og besværlige i stedet for smidige 

Lidt mere logisk planlægning ville være fint 

Lokale -planlægningen er blevet centraliseret og det har givet store problemer i mit regi. Systemet 
respekterer ikke særlige forhold omkring lokale brug. 

Lokalebookningen fungerer alt for ufleksibelt med mindre man udvikler og masserer uformelle kontakter til 
lokale bookningsadministrative medarbejdere. Dette er eksempelvis nødvendigt for at booke lokaler, der 
egnet til forskellige/ bestemte undervisningsformer. 

Lokaleplaner få dage før undervisningen begynder? Ikke godt nok. 

Lokaleplanlæggeren er meget sød, hurtig, og hjælpsom, men måske er der noget i systemet, der halter lidt, 
for jeg har gentagne gange oplevet dobbeltbookinger af lokaler. 
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Lokaleplanlægning bør kunne optimeres bedre, der er mange tomme lokaler på universitetet. Samtidig er 
der et helt særligt fordelings- og tilgængelighedsproblem ift. de store auditorier 

Lokaleplanlægning er blevet en administrativ flaskehals fjernt fra de faglige miljøer og lokalebehov, som der 
er lokalt. Det gør det helt umuligt at variere undervisning, lave ekstra arr. etc. Det er dog blevet bedre, men 
bliver aldrig godt med den nuværende måde at org. det på. 

Lokaleplanlægning er blevet vanskeligere, og det er blevet vanskeligere at tilgodese lokale behov. 

Lokaleplanlægning har i flere år været fuldkommen kaotisk og fejlbehæftet 

Lokaleplanlægning ville i min optik kunne smidiggøres ved at blive flyttet ud i institutregi - måske med et 
lille koordinerende centralt kontor for hvert hovedområde. 

Lokaleplanlægning: fungerer meget dårligt set fra et underviserperspektiv. Det er ufleksibelt og der sker alt, 
alt for mange fejl med dobbeltbookinger og bookinger af uegnede lokaler. Det skaber også store problemer 
for kvaliteten i uddannelserne at lokalebookerne ikke tager pædagogiske hensyn eller konsulterer 
undervisere/studieledere når de afgør fagenes placering og rækkefølge. Vi har studerende der har haft helt 
umulige skemaer, hvor al deres undervisning er blevet pakket på 1½-2 dage. Det er principielt problematisk 
at det på den måde er logistik og ikke fagligt pædagogiske hensyn der styrer lokaleplanlægningen. Endelig 
mener jeg, det er uacceptabelt, at lokaleplanlægningen frit kan disponere over alle undervisere alle 
hverdage fra 8 til 18, uden at der er mulighed for at afgive ønsker om undervisningstidspunkter (eller 
tidspunkter hvor man ikke kan/vil undervise). Det skaber store problemer for pendlere og børnefamilier. 
Jeg synes det er fair, at universitetet disponerer over VIP-arbejdskraften 37 timer om ugen - men jeg mener 
ikke, det er i orden, at lokaleplanlægningen frit kan disponere over vores arbejdskraft 50 timer om ugen, 
uden at vi har nogen mulighed for at påvirke denne planlægning. 

Lokaleplanlægningen bør igen komme tættere på underviserne. Det er alt for besværligt at bestille lokaler - 
igen tænkes der i systemlogikker og ikke brugerperspektiver. Og så er det HELT uhørt at vi oplever at få 
flyttet undervisning i det store auditorier fordi de skal bruges til konferencer, rektor eller events. Vores 
primære forretning i auditorierne er undervisning, og det andet må kunne foregår i aulaen. Hvis 
undervisningen flyttes alt for meget rundt koster det på kvalitet og måske på frafald. 

Lokaleplanlægningen fungerer fint i forhold til undervisningstilrettelæggelse men ignorerer fuldstændig 
essentielle aktiviteter så som gruppemøder på instituttet. Disse er kritiske for den daglige forskning og det 
er håbløst åndssvagt at dette ikke kan tages hensyn til i tilrettelæggelsen af lokalebookinger. 

Lokaleplanlægningen fungerer ikke særlig godt. Ét er det evige dobbelt-bookningerne. Når andet er, når 
man skal undervise 30 mennesker i verdens mindste lokale, medens en kollega underviser 12 mennesker i 
et kæmpe lokale lige ved siden af. 

Lokaleplanlægningen har desværre ikke nogen viden om de lokaler, der er egnede til den form for 
undervisning, de enkelte uddannelser eller moduler udfører, ligesom at en masse parametre før i tiden 
koordineredes af vores lokale lokaleanviser. Det har medført meget uhensigtsmæssige løsninger 
(overbooking, ringe lokaler, manglende udstyr, ufleksibilitet ved ændringer m.m.). 

Lokaleplanlægningen har medført nogle meget uheldige incitamenter til at overbooke sine lokaler til 
undervisning i frygt for, at man ikke kan finde et alternativ, hvis undervisningen rykkes af hensyn til de 
studerendes ønsker eller eksamensdato 

Lokaleplanlægningen skulle absolut samles for at forbedre udnyttelsen af lokalerne. Dette har været 
nærmest katastrofalt. Det er nu næsten umuligt at tilrettelægge sit semester i god tid, da man ikke kan få at 
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vide, hvornår man skal undervise førend tæt ind på semestret, og der står stadig masser af ledige lokaler 
tomme rundt omkring. 

Lokalreservation oplever jeg som kaotisk. Hverken bliver fælles feriedage eller seminardage kommuniceret 
til lokalreservation, alt skal jeg tjekke selve og flere gange for at få det på plads - og er stadigvæk forkert. 
Her mangler personale! 

Man er helt uden reel indflydelse på sit eget skema. Umuligt at få reservationer på plads. 
Dobbeltreservationer eller forskellige meddelelser til studenter og undervisere - eller slet ingen 
meddelelser - er helt normalt foreteelser. 

Manglende koordinering mellem hovedområderne 

Meget hårdt og kort sagt er fusionen på enkelte områder præget af manglende forståelse for de lokalekrav 
som undervisning af vores studerende kræver, da universitetsundervisning af forskere er præget af 
metoder i undervisningen, der stammer fra middelalderen. Metoder, der ikke er i overensstemmelse med 
nyere forskning, men står i skarp kontrast til kravene i undervisningens faglige indhold. 

Meget langsommelig og ugennemskuelig proces at booke et undervisningslokale. I akutte situationer er 
man helt uden støtte. 

Også dette område har fjernet sig fra den lokale praksis. Hele ideen om at man skal bruge 
lokaleplanlægningen til at monitorere hvor meget undervisning der udbydes, er forskruet. Før i tiden var 
der en grad af personligt forhold mellem undervisere og lokaleplanlæggere. Nu oplever jeg (og alle 
undervisere og studerende jeg har talt med) lokaleplanlægningen som diktater der koster rundt med - og 
ofte ikke har styr på - hvor undervisningen skal være. Bring dette område tættere på! Opdel i mindre 
enheder, og drop illusionen om smarte it-systemer! 

Oplever manglende langtidsperspektiv 

Opstrammes: stadig for mange dobbelt-bookinger 

Pinligt at man kan rinde til lokale-planlægningen og komme til at snakke med en i en ledelses-stilling der 
ikke ved hvad en Ph.d.-studerende er eller hvad et forsvar er. Det virker som om de er der mere for 
administration for administrationens skyld end for at betjene den virkelighed resten af universitet lever i. 
Derudover er det et grundliggende problem at lokalerne først frigives en arbejdsdag før undervisningen 
starter - det gør planlægning af al anden aktivitet end lige undervisning meget besværlig flere måneder om 
året. 

Planerne bliver offentliggjort alt for sent! Samt de er ikke overensstemmelsen med virkeligheden. 

Planlægning af undervisningslokaler giver en nogle hovedbrud. Dels oplever vi igen og igen at vi skal 
undervise i lokaler som ikke kan mørkelægges, selv om vi altid bruger billeder. Dels er lokalerne meget 
dårlige til varieret undervisning: de egner sig til forelæsninger, men sådan underviser vi jo ikke mere.... Det 
er klart et problem, at der er så stor afstand og manglende kendskab mellem dem som laver planlægningen 
og dem der skal bruge lokalerne 

Planlægningen bør tage udgangspunkt i den enkelte underviseres foretrukne/mulige undervisningstider 
grundet kompleksiteten i den enkeltes skema (flere fag, samarbejde med andre undervisere skal 
afstemmes, samt rimelig mulighed for forberedelse). Der er bedring på dette punkt. 

Vi har for mange studerende i forhold til den nye bygnings størrelse. Det giver store problemer for de 
studerende, der mangler rolige omgivelser hvor de kan fordybe sig. Vi ville gerne kunne tilbyde grupperum, 
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men det kan ikke lade sig gøre. Vi ville også gerne opstille lyddæmpende skillevægge, for at skaffe nogle 
mere rolige områder, men det strider imod brandhensyn. 

På [institut nævnt ved navn] har vi oplevet en del dobbeltbookninger af lokaler til mundtlig eksamen 

På vort fakultet er lokalefordelingen blevet effektiviseret - og det har der utvivlsomt været behov for; men 
her som i mange andre tilfælde på AU er man gået fra den ene grøft til den anden - i dette tilfælde ved at 
fratage de interne undervisere enhver indflydelse på den tidsmæssige placering af undervisningen. Det 
fremmer just ikke følelsen af at blive medinddraget i arbejdstilrettelæggelsen. 

Sammen med skemaplanlægning er det her et mareridt i juli / august samt januar / september 

 Se på hvad der er sket de sidste 3 år 

Selvom der er sket forbedringer på det seneste forekommer der stadig dobbeltbookinger af lokaler - eller 
underviseren tildeles undervisningslokaler på tidspunktet, som vedkommende har angivet som ikke 
brugbare - fx. pga. adm. møder el. lign. 

Slet ikke det værste område - vi er i småtingsafdelingen. Men der bør ændres på: Dobbeltbookinger af 
undervisningslokaler, elendig oversigt (Syllabus), meget bureaukratisk procedure med manglende mulighed 
for selv/lokalt at booke. 

Som underviser kan det ofte være svært at finde ud af, hvor man skal undervise og om man har mulighed 
for at komme i lokalet før tid, så man kan forberede sig. Det kunne være rart med nogle elektroniske 
skemaer, der bliver opdateret løbende. 

Større overskuelighed - lige nu stærkt centraliseret og væk fra de enkelte enheder. Dvs. der er mange 
procedurer, der skal køres igennem, for at bestille lokaler. 

Syllabus er et alt for rigidt system, der er placeret for langt fra de konkrete lokaliteter, hvor undervisningen 
udføres. Der mangler forståelse for konkrete, lokale behov, en tavs viden, der var tilstede, da 
lokalebookningen var tilknyttet de enkelte geografiske lokaliteter. 

Syllabus er et klodset system (måske IT problem)og virker ikke så genial og samtidig hensynsfuld som de 
sekretærer vi før havde til at udføre samme funktion. Nu opstår dobbeltbooking af lokaler og et for mig nyt 
og urimeligt krav om at undervise efter kl. 16. Svært at se at Lokaleplanlægningsinstrumentet har betydet 
en bedre udnyttelse af lokalerne end før når jeg ikke kan hente børn vuggestue og børnehave i rimelig tid 
eller inden institutionerne lukker. Et eksempel på at AU ikke er et godt sted at arbejde når 
familie/arbejdslivs-balancen betyder noget. 

Syllabus som er vores lokalesystem er igen et system der er udviklet et andet sted og som slet ikke kan tage 
højde for vores måde at bruge lokalerne på, hvilket betyder at vi på mit institut er blevet nødt til for visse 
lokaler at have et dobbelt bogholderi, som koster en masse tid og penge. 

Systemer der kan synliggøre lokalebenyttelse og understøtte selvbetjening 

Systemet duer bare ikke! 

Tidligere var lokaleplanlægning decentral: vi fordelte og administrerede selv undervisningslokalerne mht. 
tidspunkter og størrelsen af de påkrævede lokaler. Nu om dage er der en blanding af centraliseret anarki og 
stalinisme: anarki fordi lokalerne tildeles helt tilfældigt uden hensyn til vores reelle behov hvad angår 
tidspunkt for undervisning, og stalinisme fordi man får en klar afvisning, hvis man på trods af at der faktisk 
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er ledige lokaler på andre tidspunkter, får at vide, at efter 1. sept./ 1. feb. kan INTET laves om. Det kan det 
sagtens i praksis, men det er ”forbudt”, og man behandles som en forbryder, hvis man forsøger at gøre 
forholdene for de studerende og en selv som underviser bedre. Ikke af alle administratorer, men af visse 
centralt placerede. 

Timeplaner er et kapitel for sig 

Timerne ligger ofte på håbløse tidspunkter 

To skridt tilbage i forhold til tidligere, og et typisk eksempel på, at tekniske/administrative hensyn 
overtrumfer faglige hensyn. 

Totalt overflødigt. 

Uagtet de gode intentioner om at udnytte alle lokaler bedre er det blevet et meget tungt system, når vi 
som undervisere først umiddelbart før undervisningsstart ved hvor og hvornår vi skal undervise. Det gik 
bedre, da lokaler blev fordelt mere decentralt på fakultetsniveau. 

Ufleksibelt 

Underlige, upersonlige og besværlige systemer - igen fremmedgøres vi ift. vores admin. kollegaer og deres 
systemer og processer - og dette i forhold til noget der er meget konkret og "hjemligt" - netop vores lokaler 
og vores lokalebehov - dette resulterer i misforståelser, mistillid, usikkerhed og fejl. 

Undervisning har taget magten over lokalefordeling fra forskningen. Det er efterhånden meget svært at 
organisere forskningsorienterede møder på ugebasis. 

Undervisningen i et fag er spredt ud over AUs lokaler (handelsskolen, Katrinebjerg, AU parken) - på samme 
dag - Det er meget svært både for de studerende og underviseren at nå rundt på 15 minutters pause - når 
en lektion foregår på handelsskolen, og næste lektion er i universitetsparken. Det bærer præg af at 
lokaleplanlæggeren ALDRIG har været på cyklen og cyklet rundt mellem lokaliteterne. 

Undervisningsplanlægningen er ALT for langsommelig. Det er umuligt at invitere interessante 
gæsteforelæsere 14 dage før semesterstart. Nogle skal inviteres 1-2 år før tiden, hvis det skal passe på et 
bestemt tidspunkt i et undervisningsforløb. Desuden er det som medarbejder stressende, at man ikke 
kender sine undervisningstidspunkter, når børnene skal meldes til diverse sportsaktiviteter, da man ikke 
ved, om man skal undervise eller ej (= er det overhovedet muligt for små børn fx at gå til svømning på et 
bestemt tidspunkt) 

Ved flytning af kontorlokaler at søge at finde lignende lokaler så der ikke bliver for stor forskel. Eller hvis 
ikke muligt at finde andre lokaler at indrette de "nye" lokaler lidt på forhånd, så de er "køreklar". 

Vi havde tidligere et velfungerende system, som er blevet afløst af et som ikke fungerer. Folk er blevet 
fyret, så man kan ikke få hjælp. 

 

 I have mixed feelings about this. I have thought for some time that the system seemed to work better with 
'local knowledge' and local administrators organizing this. The system, however, seems to have worked 
reasonably well lately and has been responsive both to needs that have arisen mid-term time as well as 
communicating changes to students clearly and effectively. So perhaps, this is working rather well now... 
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fingers crossed. 

I'm never being asked whether my lectures fit my schedule. It has happened several times that I could not 
attend research seminars because of that! 

In 2014 it should be possible to apply a software that can take into account individual lecturers scheduling 
preferences. 

Is this a separate area...good lord! Why not separate this up according to the studies. 

My course this semester moved between 4 different rooms. Not only is this confusing for international 
students, who may not have a complete overview of campus buildings, it is counterproductive to teaching. 
And very strange when one finds that "Tuesday's room" not available for Thursday's teaching even when 
not occupied during teaching hours. Something is too rigid here! 

Not working - just like other IT systems counting hours... 

Teaching scheduling should be improved. It is not good for students to have full days with lectures from 
8:00 until 18:00. At the end of the day the students are exhausted and cannot concentrate on the lecture 
any more. 

This has got better, but there still seem to be cases of unused rooms at convenient times, while teaching is 
scheduled for inconvenient ones. Increased student numbers mean that we need more large auditoria. 

This has improved somewhat this semester but again, centralized system not working as well as previously 
department led. 

 

Teknisk-administrativt personale 

Vi har ikke længere adgang til at kunne følge med i hvilke lokaler, der er ledige. Det gør det meget 
besværligt at få den daglige logistik til at gå op. Vi bruger alt for mange ressourcer på noget, der førhen ikke 
gav problemer. 

På [hovedområde nævnt ved navn] er lokalebookingsystemet en ren katastrofe! Grundet det set up, man 
har valgt i studienævn (så vidt jeg ved), så kan lokaleplanlæggerne ikke booke forud. Til trods for, at man 
kan planlægge 80 % af alle kurser og eksamener flere år ud i fremtiden (da de altid skal være der) og 
allokere placeringer, så starter man fra nul 2 gange om året. Med enorme frustrationer til følge i hele 
organisationen. Helt frem til undervisningens start er det umuligt at vide, hvor og hvornår et kursus 
afvikles. Det gør underviserne meget stressede, det stresser de studerende og administration. Det gør det 
umuligt at planlægge events, møder, kurser o.l. i de lokaler, hvor der kan placeres undervisning før efter 
undervisningens start. Det vil reelt sige, at der ikke kan planlægges noget i hele efteråret før efter 
undervisningsstart (sept.) og i hele foråret før undervisningsstart (feb.). Udover at ALLE løber rundt som 
høns uden hoveder og er dybt frustrerede, så umuliggør det en effektiv udnyttelse af vores lokalemæssige 
ressourcer, at der ikke kan planlægges frem i tiden. Dette har en kraftig påvirkning af det psykiske 
arbejdsmiljø, da det giver en stor grad af usikkerhed, hovsaløsninger og umuliggør en tilfredsstillende 
tilrettelæggelse af opgaver/tidspres op til studiestart. Derudover er systemet utroligt sårbart på 
personniveau, da det er 2 personer, der planlægger og som er presset ud over al rimelighed 2 x 3 uger hvert 
år. Hvis man skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø, spare tid og penge og få et håndgribeligt og 
velkomment resultat, så skal man sætte ind her! 
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Alle lokaler der kan bookes bør forefindes i samme bookingsystem 

Alt for mange flytninger, nogle midlertidige. Omkostninger i både trivsel og penge får mig til at tænke på, 
om processen ikke har overtaget styringen og ladet menneskene tilbage uden indflydelse. 

Bør være mere overskueligt for dem der reserverer lokaler 

De lokale medarbejdere bør selv få adgang til at booke egne lokaler (fx til forsvar og møder). Svaretiden 
bliver ellers for lang og sinker processerne. Medarbejderne, som sidder lokalt, kender også bedst til de 
lokale forhold, og hvilke lokaler er bedst egnede til de forskellige formål. 

Der bør hurtigst muligt indføres ét lokalebookningssystem. Der bør træffes beslutning om, om Syllabus 
hovedsageligt skal bruges til lokalebooking, eller om det også skal anvendes til skemalægning af aktiviteter, 
som ikke kræver lokalebookning. Det er vanskeligt for [institut nævnt ved navn], at vi har lokaler, som 
administreres i forskellige systemer. Lokalerne udnyttes, så vidt vi kan se, dårligere, efter at vi bruger 
Syllabus. Ikke pga. systemet, men fordi de fordeles så sent, at vi ikke kan nå at tilbyde lokaler til de øvrige 
hovedområder. Umiddelbart passer systemet bedst til undervisning, som ligger på faste tider hver uge, men 
jeg håber, at det vil kunne udvikles til at håndtere de mere fleksible undervisningsformer, der arbejdes 
med. Igen er medarbejderne yderst hjælpsomme, men de har nogle ret snævre rammer at arbejde 
indenfor. Syllabus kan ikke give det overblik over lokalebrugen, som Kasernens selvudviklede system kan, så 
indtil Syllabus evt. får en bedre brugerflade, må vi benytte to sideløbende systemer. Der bør ske en 
gennemtænkt afvejning af mulige stordriftsfordele og så de fordele der er ved, at faglige miljøer så vidt 
muligt er fysisk samlet. 

Der er behov for en diskussion af, hvordan lokaleplanlægning skal foregå på AU i fremtiden. Konkret om det 
er et centralt anliggende for AU, om der skal være fælles regler/principper eller om hvert enkelt 
hovedområde skal forestå planlægningen selv. 

Der er ikke sammenhæng i at lukke bygninger et sted for at bygge nyt et andet. Så bør de gamle bygninger 
væltes 

Der er ingen muligheder for lokaleplanlægning på tværs af hele AU. Der mangler systemunderstøttelse, og 
der mangler principbeslutninger (som ikke kan tages før der er ordentlig systemunderstøttelse). 

Der er nok for meget "det går nok" tænkning i fordeling af lokaler i den nye bygning. Jeg tror der bliver 
pladsmangel og rift om de gode lokaler 

Der er og har været store problemer med organiseringen af dette område (arbejdes der fortsat på at løse). 
Svingende udmeldinger og ønsker fra AU Studier, som har skabt maksimal usikkerhed for de involverede 
medarbejdere (og fakulteterne som skal have løst opgaven). 

Der er stort gevinstpotentiale ved gennemførelse af fælles lokaleplanlægningstilrettelæggelse på AU. Det 
fordrer forankring i og løbende opbakning fra Universitetsledelsen. 

Der mangler kommunikation mellem AU's undervisere og AU's beslutningstagere om vilkår og indhold af 
ændringer i lokaleplanlægningen. 

Der skal tages en beslutning på ledelsesplan om hvordan planlægningsfasen skal fungere, herunder 
lokalebookning. Det nytter ikke at man ønsker optimering for brug af lokaler, og der så alligevel skal tages 
lokale hensyn til gamle aftaler. Der skal tænkes nyt, og det skal meldes samlet ud, og så finder jeg det 
vigtigt, at Ledelsen skal holde fast i sine beslutninger. 

Der skal vedtages en strategi for området, så der er klare retningslinjer for, hvad man er parat til at gå på 
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kompromis med for at udnytte lokalerne bedre. Der bør ikke være en fælles lokaleplanlægningsenhed, da 
det giver for stor afstand til det faglige miljø og dårlige beslutninger. 

Der sker en masse flytninger uden man fornemmer der er en overordnet langsigtet plan. Det er især 
centrerne der presser lokale grupper ud af bygningen og hvordan er tanken så fremadrettet når der står en 
ny bygning klar? 

Der sker mange rokader og som regel kommer det som en stor overraskelse for os når dele af 
undervisningen eller ansatte pludselig har skiftet o undervisningslokaler/opholdssteder. Der er meget lidt 
information om dette 

Det bør kunne optimeres hvordan den samlede lokalemasse på AU bruges, både hvad angår undervisning 
og eksamen, så der samlet kan leveres bedre skemaer til både studerende og undervisere, med en 
reduktion af eksternt lokaleleje til følge. 

Det har jeg i mellemtiden fortrudt 

Det kunne være rart med bedre samkørsel af lokaleplanlægningen (Exchange/Syllabus). 

Det tager alt, alt for lang tid at få at vide, om man kan få et auditorium til et arr. eller om de ikke har de set 
mailen om anmodningen eller om man er på venteliste.. Det er yderst svært at planlægge flere semestre 
frem med internationale og større konferencer, når man først får et svar (nogle gange efter at man har 
rykket for svar sågar) et par måneder før selve afholdelsen af eventen. 

Det ville være meget ønskeværdigt, om kunne have et lokalebooking-system, hvor man IKKE kan lave 
dobbeltbookinger. 

En central lokaleplanlægning giver mening ved optimering af lokaleforbruget, hvis alle hovedområder hører 
under. Igen er der ikke vilje til samarbejdet, da de fleste hovedområder vil fortsætte på egen vis. 

En god planlægning, vil spare en masse penge på ombygninger. 

Evnen til at insisterer og fastholde nødvendigheden af størst mulig grad af fælles overblik. Evnen til at 
formulere de basale, reelle og nødvendige krav 

Forældet system, hvor man registrerer og skal vente flere dage, inden man får bekræftelse på 
reservationen, hvis overhovedet bekræftelsen kommer 

Få et fælles system 

Har oplevet ved lokalebooking i Aarhus, at det er svært at finde ud af, hvem man skal tale med i forhold til 
booking af lokaler, da mange ansatte egentlig ikke selv ved, hvem der står for booking af lokaler i netop den 
bygning de selv sidder i. Det synes jeg er problematisk. 

Ikke noget, jeg selv er involveret i, men ligesom med Studieadm. hører jeg konstant om problemer med 
Lokaleplanlægning. 

Inddrage brugere mere. Utrolig mange flytninger 

Jeg har ikke selv noget med lokaleplanlægning at gøre, men jeg har talt med mange kolleger på tværs af AU 
(både VIP og TAP), som har fortalt om katastrofale situationer, hvor der har været kaos i 
lokaleplanlægningen. Derudover er det frustrerende i det hele taget at finde tilstrækkelige med lokaler til 
særligt møder med videoudstyr (vi er mange om buddet). 
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Jeg kommer fra [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn]. Lokalplanlægning.: Vi har brug for et bedre 
system (det gamle fungerede) eller en lokalt forankret person, som ved hvor vores lokaler er, til at hjælpe 
med bookingerne af arrangementer. Vi har mange arrangementer - ikke kun undervisning. 

Lokalbooking til kurser er meget ressourcekrævende og kræver kontakt til mange forskellige personer på 
Au - og er særligt vanskeligt på tværs af hovedområder. Samtidig er der kun mulighed for at få svar på 
lokalet er tilgængeligt efter bestemte frister, hvilket i høj grad vanskeliggør kursusplanlægningen. Det 
betyder, at lokalerne ikke udnyttes optimalt - og der koster mange adm. ressourcer. Det vil med fordel 
kunne centraliseres i et samlet AU bookingsystem. 

Lokaleplanlægning virker meget bureaukratisk. Det er omstændeligt at få booket lokaler. 

Lokaleplanlægningen foregår langt væk fra de faglige miljøer og der bliver derfor ikke taget hensyn til 
pædagogiske mål ol. Fremfor at undervisningen planlægges ud fra faglige hensyn, må de faglige hensyn 
indrette sig efter planlægningen. 

Lokalerne skal bookes i meget god tid, hvilket betyder, at det er stort set umuligt at ændre noget 
undervisning. 

Mange ting ville være lettere, hvis vi alle havde adgang til lokaleplanlægning og kunne se ledighedsstatus 
på alle AU's lokaler. Det ville lette rigtig meget arbejde. Jeg ved, et sådan system er på tegnebrættet, men 
det har det været rigtig længe, også selvom man bliver ved med at sige, at det er en god ide. Og det er et 
eksempel på, at det kan være svært at komme igennem med sin mening som medarbejder på AU. 

Mere overskuelighed over lokalerne på AU. 

Ombygninger og kaos forringer mulighederne for god planlægning 

Os der drifter lokalerne har for dårlig adgang til at se hvilke lokaler der er bookede så vi kan sørge for at de 
er klar. 

PLAN er ren kaos. Lokaler bliver delt ud i flæng. Eksamener for fag et sted, får lokaler et helt andet sted. 
Institutsekretærer, VIP´er og studerende skal stæse rundt mellem mange forskellige lokaliteter. 

Samtlige undervisningslokaler/auditorier på hele AU bør håndteres af ét system, så udnyttelsen af lokalerne 
kan optimeres. 

Se kommentar på "Intern kommunikation" 

Vi mangler mødelokaler tæt på VIP-kontorerne. Vores undervisningslokaler er 5 km. fra VIP-kontorerne, og 
det afstedkommer en distance til underviserne. Det er svært at planlægge større symposier o.l. i AUs 
auditorier, da de ikke kan bookes i god tid, men først når semesterbookingen er på plads. Vi har tidligere 
anvendt AIAS-bygningen til undervisning af vores 200 studerende og til møder m.m. for ph.d. -studerende 
mv., men bygningen bruges ikke længere til undervisning. 

Studieområdet er ikke i stand til at levere den nødvendige ledelse og udvikling af området, der falder fra 
hinanden. Det er nødvendigt at lave en anden ledelsesmodel der - i det mindste i en overgangsperiode - 
giver hovedområderne rollen som tovholder. 

Studieplan og div. lokalebookingsystemer. Rod i butikken.... 

Tanken om et stort fælles system, der kan optimere undervisningen fuldstændigt er nok lige smart nok. Det 
er fint med en optimering, men vi er på en forskningsinstitution - og ikke en skole. 
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Tiden må jo vise om det er kløgtigt at samle lokaleplanlægningen på et SÅ overordnet niveau. 

Tomme kontorer, kontorer der ikke bliver brugt. Personerne er stadig ansatte og kommer aldrig, og så står 
der jo er ledigt kontor, som burde udnyttes, da der ofte er pladsmangel. Andet eksempel. Der skal i en fart 
ryddes laboratorier og rengøres til nyt forskningshold der skal bruge det, 2 store laboratorier. Det skulle gå 
hurtigt. Her næsten et år efter bliver det ene lab ikke brugt og det andet ikke engang hver dag. Hvad er det 
for en planlægning og ikke max udnyttelse af lokaler. Det kunne gøres bedre 

Tværgående samlet lokaleadministration bør styres. 

Undervisningslokaler er slet ikke behovssvarende. Dette blev påpeget overfor en dekan i efteråret 2013. 
Der blev lovet en hurtig løsning, men pt. undervises der fortsat i de samme lokaler. 

Undervisningslokaler kan udnyttes bedre. Mangler fælles planlægningssystem. 

Uoverskuelige oversigter over lokalemuligheder, fotos af venues, størrelse, muligheder for hjælp af 
betjente etc. 

Vi mangler både UV-lokaler og mødelokaler. Også de studerende mangler studiearbejdsplads til 
gruppearbejder. Hangøvej mangler også lokaler 

Vi mangler desperat et fælles planlægningssystem til lokalerne samt en ensretning af årshjulene - med 
hvornår der planlægges osv. Først når vi får dette kan der komme en optimal udnyttelse af lokalerne på AU 
(der pt. er en stor mangelvare) - men kunne blive bedre hvis ovenstående blev implementeret. 

 

Studerende 
- Jeg har hørt, at lokaleplanlægningen har haft store konsekvenser for dette semesters 
eksamensplanlægning. Det skal bare fungere. 
 - I virkeligheden er det nok et udtryk for, at der ikke er plads til alle de studerende på [sted nævnt ved 
navn] - det er min opfattelse blandt forelæsere og instruktorer, at det nærmester umuligt at flytte lokaler, 
fordi der er så stor mangel på dem. Det må kunne gøres bedre - der skal være plads til undervisning af alle 
elever. 

[hjemmeside] er ofte nede, hvilket er frustrerende, da det kan tage en uge eller mere at få bekræftelse fra 
[person nævnt ved navn] - i hvilke tilfælde jeg også har oplevet dobbeltbookinger. 
Jeg synes også at vi [studerende ved uddannelse nævnt ved navn], lige såvel kunne have adgang til selv at 
booke klasselokaler samt sale via siden. Det vil også være en stor hjælp hvis [studerende ved uddannelse 
nævnt ved navn] og andre af [sted nævnt ved navn]’s studerende havde adgang til det samme. 
Jeg synes at ansvaret for siden med fordel kunne videregives til en studentermedhjælper med ekspertise 
indenfor IT. Jeg forestiller mig at [person nævnt ved navn] bruger uforholdsmæssigt meget tid på at få 
siden til at fungere igen, og jeg har ikke lyst til konstant at skulle afbryde ham i hans andet arbejde for 
instituttet. 

[institut nævnt ved navn]'s lokaler er ikke optimale... 

[Studerende fra uddannelse nævnt ved navn] har undervisning overalt spredt over en stor del af 
universitetet. Det ville være bedre hvis vi kunne blive et bestemt sted. 



 588 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

[Studerende fra uddannelse nævnt ved navn] har undervisning RIGITG mange forskellige steder og de 
samme fag har forelæsning ét sted mandag, et andet sted onsdag og holdundervisnings-sted skifter fra uge 
til uge. Det er utroligt at et så stort studie er så dårligt fungerende med lokaler! 

Alle grupperum burde ikke inddrages til undervisningslokaler på [sted nævnt ved navn]. 

At man skal sidde oppe til efter midnat for at booke et lokale er helt håbløst. Lokalebookingsystemet 
trænger i den grad til at blive opdateret. Det bør således være meget nemmere for de studerende at booke 
et lokale til gruppearbejde. 

At man som [studie nævnt ved navn]-studerende skal karte rundt i Århus for lokaler, synes jeg virker skørt. 
Er det ikke muligt at få tildelt lokaler omkring det samme område på uni? 

At man som studerende skal opleve at have undervisningen i [auditorium nævnt ved navn], for at vi kan få 
afholdt vores timer i tilstrækkelig tid inden eksamen er simpelthen for dårligt. Der er ingen der får noget ud 
af forelæsningerne, når der ikke er nogle borde eller strømstik til computere. 

AU har alt for få pladser til gruppemøder og lign. Og jeg aner ikke, hvordan man booker lokalerne, og når 
man forsøger, er de altid optaget, eller også virker booking-systemet ikke. 

Bedre information ved lokaleændringer. 
Bedre service fra de ansatte i forbindelse med reservering af lokaler, sure miner er unødvendige. 
Bedre undervisning til de ansatte i at betjene programmet der benyttes. 

Bookingen af [bygning nævnt ved navn] til eksamenslokale. Dobbelt bookinger er også et relativt stort 
problem. Derudover er det ikke særligt gennemsigtigt hvor beslutningskraften til booking af de større 
lokaler ([bygning nævnt ved navn]) ligger. Det virker nogle gange som om nogle af folkene på 
planlægningskontoret er i tvivl om forrentningsgangen for booking. 

Brug nu Lektio eller lign. 

Byggelarm på 1. årsgangen på [uddannelse nævnt ved navn]. Da vi så blev flyttet var der ikke stole og borde 
nok. 

Centraliseringen af lokalebookningssystemet giver ikke altid mening. Det var igen noget lettere, da man 
kunne gå direkte hen til den, som havde ansvaret for det på ens fag, i stedet for til at skulle skrive til en eller 
anden mærkelig mail. Dog er det rart, at man kan tjekke bookede lokaler inde på hjemmesiden. 

De "bedste" lokaler bør have undervisning, hvis det skal give mening at ens egen undervisning skal foregå i 
lokaler langt væk, eller med dårlige faciliteter. 

De "store" lokaler på [uddannelse nævnt ved navn] er for små til at holde forelæsninger (eller andet) i til 
alle studerende. Oftest er de sidst-ankomne studerende nødt til at sidde ude i siden på stole uden borde. 
Der er ikke pladser nok. 

De først par semestre på [sted nævnt ved navn] var der virkelig rod i lokale planlægningen, det er blevet 
bedre. Men synes stadig det kunne blive endnu bedre.  



 589 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

 
Eksamensplanlægning burde også kunne blive gjort hurtigere end nu. 

Den høje grad af centralisering af lokaleplanlægningen, og den deraf følgende mangel på lydhørhed fører til 
en del frustration, både blandt forelæsere, instruktorer og studerende. 

Der burde oprettes et kø system til lokalebookning? Hver aften ved midnat når mange studerende skal 
booke lokale til dagen efter, går siden ned og man kan forgæves bruge 15-20 min i de sene nattetimer på 
ikke at få et lokale. Kunne man evt. starte bookningen kl. 22, så det også er muligt at få 7 timers søvn inden 
en lang og krævende dag på uni? Derudover burde man overveje et køsystem a la SKATs, så der ikke bliver 
logget flere studerende ind på siden af gangen, end hvad siden rent faktisk kan trække. 

Der bør indføres faste skemaer på alle obligatoriske kurser på bacheloruddannelserne. Det vil fjerne en stor 
del af presset fra skemaplanlæggerne i administrationen. 

Der bør tages hensyn til en uddannelses udformning ift. lokaleplanlægning.  
fx bruges vores [bygning] til [studie nævnt ved navn], hvilket resulterer i at vi må øve eksamen i [fag nævnt 
ved navn] om natten..  
 
Fejl skyldes at dem der udlejer blot kiggede på undervisningstidsbrug, men ikke kiggede i læringsmål.  
 
Generelt, bør flere beslutninger tages på studieniveau. 

Der er ALT for lidt plads på [hovedområde nævnt ved navn] til de mange studerende der er. Der er 
fuldstændigt umuligt at få en læseplads, og det er heeelt umuligt at få et rum til gruppearbejde. Det er bare 
ikke i orden!! Byg en bygning mere!!! 

Der er ALT for mange aflysninger af forelæsninger eller forelæsere der ikke møder op. Mindre undervisning 
på [sted nævnt ved navn] og mere i [sted nævnt ved navn] 

Der er alt for ofte dobbeltbookinger af lokaler, og det giver forvirring og spilder undervisningstid, der skal 
bruges på at forsøge at finde et andet lokale. 

Der er for få gruppelokaler på [sted nævnt ved navn]. For mage studerende på for lidt plads. 

Der er for få lokaler. Så enkelt er det. 

Der er for mange flytninger år efter år af fakulteter og institutter. Dette bevirker at man har svært ved at 
opnå et egentligt tilhørsforhold til det område man har studie i. Man får nye "naboer" hele tiden og dette 
gør det svært at få en fællesskabsfølelse i eksempelvis [sted nævnt ved navn]. 

Der er for sjældent overensstemmelse mellem hvad der står i system og hvad der er virkeligheden. Dette er 
ikke hensigtsmæssigt. 

Der er ingen logik tilbage i den måde lokalerne er indrettet på længere. Her tænker jeg primært på den 
situation, der udspiller sig på [sted nævnt ved navn]. På første sal er der nu både en læsesal, en 
specialelæseplads og derudover også fire vejledningskontorer. Snakkekulturen i de to førstnævnte (her går 
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man ud af læsesalen) stemmer ikke overens med ditto på de firekontorer, hvor snakken højlydt både inde 
på kontoret og endnu værre ude på læsesalen blandt sagesløse studerende der på bedste vis forsøger at 
læse sig igennem deres uddannelse. 

Der er ingen lokaler at booke længere. De er alle inddraget til specialestuderende. Man kan som 
studerende ikke finde et stille lokale at sidde i - heller ikke hvis man er et par stykker og vil lave 
gruppearbejde. Der findes kun biblioteket og nogle fællesrum man kan arbejde i, hvilket absolut ikke er 
optimalt, da de altid er fyldt op. Mit problem omhandler [bygninger].  
Der skal være rum man kan booke og der skal være nok af dem! Der skal også være plads til at elever kan 
blive opskrevet til en studie/læse-plads, så man ikke behøver sidde der hjemme eller i det overfyldt 
bibliotek for at læse. 

Der er også altid rod der 

Der er problematisk at studerende kan skiftevis skule være i auditorier på [hovedområde nævnt ved navn], 
[sted nævnt ved navn], [sted nævnt ved navn]. 

Der er problemer med kommunikationen og lokaleplanlægningen i [bygning]. Lokalerne bliver 
dobbeltbookede og [studerende fra uddannelse nævnt ved navn] må vige pladsen hver gang. 
Derudover er der hele tiden problemer med at booke lokale til projekter for [studerende fra uddannelse 
nævnt ved navn]. 

Der er sjældent problemer med dobbeltbooking. Men når der endelig er et problem (dette kan også være i 
forbindelse med flytning af undervisning til en anden dag), er det meget svært at få tildelt et nyt lokale, selv 
om flere lokaler bare står tomme. 

der er tit dobbelt bookning af lokaler 

Der er tit dobbeltbookninger 

Der har tit været ændringer i lokaler. Men det er dog blevet bedre. 

Der har været et par svipsere mht. lokaleplanlægning. Det formår at nedjustere den gode stemning. 

Der har været store problemer med lokaleplanlægning og vi er blevet flyttet mange gange samt til tider 
stået uden lokale. 

Der har været tilfælde, hvor andre har været i det lokale, der var booket til os. De mente lokalet var booket 
til dem. Yderligere har vi fået at vide der ikke er lokaler nok til at vi kan få større lokaler, men ofte er 
lokalerne frie 

Der mangler information og introduktion til lokalebookning! 

Der mangler lokaler til læsning og arbejde, især på [institut nævnt ved navn] hvor der altid er fyldt. 

Der skal tages hensyn til hvor store lokalerne er i forhold til, hvor store de hold der skal være i dem er. Det 
er simpelthen ikke rimeligt, at 50 personer skal sidde i et lokale med plads til 30 eller 40 - slet ikke hvis der 
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samtidig sidder 10 personer i et lokale med plads til 45! Det skal indarbejdes i lokaleplanlægningen. 
Derudover er der også for mange overlap i begyndelsen af hvert semester. 

Det at lokaler kun kan bookes efter kl. 24 og kun i 4 timer er total til grin. 

Det burde være muligt at booke lokaler i god tid til de eksamener der finder sted med stort antal hvert år. 
PÅ denne måde vil de studerende måske kunne få eksamensdatoer lidt tidligere. 
En sen eksamensdato udmelding stresser meget 

Det bør være nemmere at finde ud af hvornår og hvor længe lokaler er ledige således at disse kan benyttes 
af studerende. 

Det er alt for svært for de studerende at booke lokaler, da folkeuniversitetet har invaderet området. Det 
kan ikke passe at de kan booke så mange lokaler i vores eksamensperioder. Desuden har jeg i dette 
semester fået tildelt lokaler, hvor der ikke er stole og borde nok til hele holdet, og en tavle på størrelse med 
et frimærke. 

Det er bare tit, det ikke lige går op, eller at lokalet ikke virker optimalt til lektionens formål, som 
eksempelvis at man kun har en projektor i en ende af lokalet, eller at der ikke er nok pladser. 

Det er besværligt at booke grupperum. undervisningslokaler og mængden af studerende passer ikke altid 
lige godt sammen. 

Det er blevet klart bedre siden sammenlægningerne men der er stadig ofte rod med lokalebookninger. 
Styring virker meget centraliseret og kan ikke tage ordenligt hensyn til lokale forhold. 

Det er dybt latterligt at der kun kan bookes lokaler til midnat. Det betyder at man skal gå glip af sin søvn, 
idet der kun er ledige lokaler få minutter efter booking start. 
Derudover er det helt forkert at der nogle gange er booket forelæsningslokaler der er mindre end 
forelæsningsholdet. Det kan ikke passe at studerende skal sidde på gulvet og på trapperne. 

Det er et stort mareridt hvor kaos regerer. Ganske vidst skal sekretariatet komme sig over chokket af de 
mange nye studier, som for nyligt er flyttet ind i [sted nævnt ved navn]. Det vil uden tvivl forbedres, men 
jeg oplever kommunikationen mellem de agerende parter (personale contra computersystem) som yderst 
ubehjælpsom. Jeg efterspørger i høj grad flere sekretærer, som har et tættere forhold til de studerende, og 
generelt bedre it-løsninger. 

Det er flere gange sket at kurser har skulle bruge det samme lokale samtidig, hvorfor underviseren har 
"skulle på jagt" efter et ledigt at foretage undervisningen i.  
Det er sket flere gange at kurser man er tilmeldt er blevet placeret samme dag og klokkeslet men i to 
forskellige lokaler, således det er umuligt at følge undervisningen i begge kurser! 

Det er forfærdeligt bøvlet, at man skal sidde og vente til efter kl. 00, før man kan booke et lokale. 

Det er frustrerende at [uddannelser nævnt ved navn] har fælles lokaleplanlægning, der ikke er fleksibel. 
Konkret er det et problem når der fra centralt hold laves dobbeltbookinger, ligesom det giver et dårligt 
undervisningsklima at sidde for mange studerende i lokaler der ikke er beregnet til det. 
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Det er ikke altid at jeg har indtryk af at der rent faktisk foregår lokaleplanlægning.. Det er trods alt blevet 
bedre, men de fysiske rammer er altså en forudsætning for undervisningen, hvis der er for mange 
studerende, for varmt/koldt eller slet intet lokale falder udbyttet enormt  

Det er ikke hensigtsmæssigt at planlægge undervisning når der i de tilstødende lokaler bliver renoveret, så 
det er umuligt at høre hvad der bliver sagt. Derudover synes jeg også at det burde være lettere for almene 
studerende at booke lokaler, så længe det ikke støder sammen med undervisningen. 
Så mangler der også flere grupperum til gruppearbejde. 

Det er ikke muligt for studerende på [hovedområde nævnt ved navn] (måske hele AU) at booke et lokale, fx 
i forbindelse med at læse til eksamen, dagen før. Det skal foregå på dagen (i samme døgn), og mange 
studerende skal derfor sidde til ud på natten (efter kl. 00:00) for at booke et lokale/læseplads til kl. 08:00 
morgen. Det er i nogle fag nødvendigt med adgang til en tavle for ordentligt at kunne forberede sig til en 
eksamen. 

Det er ikke optimalt at skulle sidde kl. 24.00 aftenen inden man skal leje et lokale for at booke. Der må være 
en bedre måde at gøre det på såsom f.eks. ugebooking og så kan man bekræfte valget senere på ugen. På 
den måde kan man planlægge fremad, og lokaler får ikke til spilde fordi folk der ikke bekræfter lokalet (eg. 
Dagen før) mister det. 

Det er ikke så meget mig, der er ramt af lokaleplanlægning. Men jeg har hørt fra andre medstuderende, at 
de har oplevet problemer med alt for store lokaler til små hold og alt for små lokaler til store hold. 

Det er langt fra altid lokalet passer til antallet af holddeltagere. 

Det er noget nær en umulighed at få adgang til (gruppe)lokaler, når man arbejder i eksamensperioderne. 
Idéen bag lokalebooking er fin, men systemet er (a) restriktivt og dårligt struktureret samt (b) ofte ude af 
drift. Det duer overhovedet ikke. 

Det er ofte ikke muligt at få lokaler selv om der er masse ledige. Der skulle være straf mulighed hvis man 
bookede et lokale, men så ikke anvender det. Det er et irritationsmoment at man først har mulighed for at 
booke efter kl. 24, for at være sikker på at have et lokale til gruppearbejde, da man ofte er træt og uoplagt 
fordi man skal blive oppe for at book lokale. 

Det er ofte vanskeligt at booke et lokale. Processen er ikke optimal. Man er nødt til at være oppe til efter 
00:00 for at booke et "frigivet" lokale. Måske man kunne lave et system der ikke baserer sig på først-til-
mølle? 

Det er problematisk, at timeplanerne ikke matcher den faktiske undervisning. Jeg har ladet mig fortælle, at 
dette skyldes, at timeplanerne reflekterer lokalebookninger og ikke den faktiske undervisning. 

Det er ret frustrerende når lokaler bliver dobbelt booket. Så længe det er muligt, trænger systemet til at 
blive efterset. 

Det er rigtig skidt for det frivillige foreningsmiljø og råds- og nævnsarbejdet på AU at skemaet er udvidet til 
8-18 - hvis man skal have håb om at kunne holde fast i faglig frivillighed er man nødt til at kunne finde tider 
på tværs af årgange før 18, hvor folk skal spise, hente børn etc. 
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Det er sket flere gange, at de lokaler der er blevet stillet til rådighed har været for små i forhold til antallet 
af studerende tilmeldt kurset. 

Det er stort set umuligt at booke et lokale andre steder end på sit eget institut. 

Det er svært at booke gruppelokaler, da der kun er meget få som kan bookes, og de kun kan bookes 4 timer 
ad gangen. Det er problematisk i projektperioder, hvor man så skal ind at booke 4 timer ad gangen pr. dag. 
Desuden har vi haft lidt dobbeltbookninger i nogle lokaler. 

Det er svært at få andre lokaler hvis man ændrer tidspunkt for undervisning. Det er ikke nemt som 
studerende at booke lokaler f.eks. til holdarbejde 

Det er umuligt at booke lokaler især i forhold til rusugen. 

Det er virkelig dumt at nogle gange skal [uddannelse nævnt ved navn] hold fx over i [sted nævnt ved navn] 
for at have [undervisning] og [de andre skal herover] 

Det fungere ikke man skal skiftes i studiegruppen til at holde sig vågen til kl. 24.00 for at kunne booke i 
eksamens perioden, hvor der er meget rift om lokalerne. skiftet må kunne være på et andet tidspunkt, så 
det ikke kun er b mennesker, som kan få lokaler. 

Det fungerer ikke. Giv os et projektlokale, når vi skal lave projekter. Når der ikke er mulighed for at hænge 
fysiske stykker papir op, da alt skal flyttes hele tiden, mister man muligheden for dyb koncentration - i mere 
end de 20 minutter af gangen, som der er mulighed for nu. 
 
Gruppelokale og arbejdspladser med ro savnes. I stor stil. Særligt på [hovedområde nævnt ved navn]. Og på 
[institut nævnt ved navn]. 

Det giver en større faglig stolthed at mærke, at man hører til et bestemt sted og ikke er kastebold i et fjernt 
computersystem 

Det har ikke været slemt på dette semester, men på sidste semester måtte jeg sortere undervisningen i 
især et fag ([fag nævnt ved navn]) fra, fordi udbyttet var alt for lavt. Årsagen var, at lokalet var overbooket 
allerede før folk flyttede rundt. 
 
Har også oplevet overfyldte lokaler på dette semester, men det har vist mere været pga. studerende, der 
hopper mellem holdene. 

Det kan ikke passe, at man fx som [studerende fra uddannelse nævnt ved navn] skal have undervisning i 
[fag nævnt ved navn] i først [bygning], for den næste dag at skulle over til [institut nævnt ved navn], selvom 
lokalet fra dagen før ikke er reserveret. Der burde være lidt mere orden i tingene på det område for lige nu 
virker det som et stort indviklet net og man bliver kaster rundt hele tiden. 

Det kan ændre sig, når det passer en. Det er umuligt at lave en aftale om at booke et lokale, fordi AU kan 
lave det om på dagen, hvis det passer dem. 



 594 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Det kunne (måske) gøres bedre. Det er svært at vide, hvilke muligheder der er. Enten er der ikke helt styr 
på logistikken, eller også er det ikke fysisk muligt at have styr på logistikken 

Det må være muligt at reservere et lokale i bedre tid end kl. 00:01 den pågældende dag 

Det sejler for holdundervisning, og der er tydeligvis ikke lokaler nok på det "oprindelige" AU (læs [sted 
nævnt ved navn]) 

Det SEJLER...    Ofte! 

Det sker bare HVERT semester, at der er dobbeltbookinger. Det kan vel ikke undgås helt, men der må kunne 
laves en optimering på det også. 

Det sker, at lokaler bliver dobbeltbooket eller andet juks forhindre en smooth undervisning. 

Det undrer mig, at efter al den omstrukturering, hvor flere studier måtte hive rødderne op og flytte til nye 
bygninger og lokaler, hvordan der så stadig kan mangle lokaler til undervisning - i nogle tilfælde så meget, 
at man alligevel har undervisning udenfor sit respektive fagmiljø. Ligeledes giver det ingen mening for mig, 
at undervisernes kontorer skal ligge i isolerede fløje i [sted nævnt ved navn], så der ingen omgang er 
mellem undervisere og de studerende i dagligdagen. Det er gået hårdt udover studiemiljøet. 

Det ville skabe et bedre studietilhørsforhold, hvis undervisningen ikke fandt sted spredt ud over hele uni 

Det ville vært godt om det kunne være flere lokaler tilgængelige for gruppearbejde og lignende som kan 
benyttes av studerende. 

Det virker hul i hovedet at man ikke lavet et andet lokale bookningssystem så elever ikke skal sidde oppe og 
vente til kl. 24 og derefter så bruge 30 min på at forsøge at få et lokale, fordi systemet ofte går ned. 

Det virker nogle fange tilfældigt, hvilket lokale man havner i, uafhængigt af antal studerende, der skal 
kunne være der. Derfor ender man tit med dårlige fysiske forhold for undervisningen 

Det virker som om det er trægt og nærmest umuligt at booke lokaler på AU, til trods for at gangene ofte er 
øde om eftermiddagen! 

Dette kan siges kort: Studerende kan ikke booke lokaler, så selvom AU råder over et anseeligt tusindetal 
kvadratmeter, kan vi som studerende ikke forvente at kunne reservere og bruge dem. 
 
Al lokalebooking sker over Exchange-kalenderen, som ingen studerende har adgang til. Hertil kommer, at 
ingen ansatte ved, om studerende må booke lokaler eller i hvilket omfang, så institutsekretærerne kan 
heller ikke hjælpe. 
 
Centraladministrationen har tilranet sig så meget magt, at institutterne reelt ikke kan råde over de lokaler, 
de bebor. Det koster studerende på fx eksamensforberedelse. Endnu mere kompliceret bliver det, hvis en 
studenterforening gerne vil låne et lokale: "Uha, nej, det har centraladministrationen ikke lige lavet regler 
for, så det kan vi sandeligt ikke bare sådan give jer" hører man. 
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Dette punkt går nok mere på timeplanlægning, men her kommer historien alligevel. Læser på et studie hvor 
der er mødepligt, hvor jeg et semester med valgfag oplevede at have to fag på samme tid, hvilket betød at 
jeg var nødt til at opgive et fag og mangle 10 ects det semester. Kunne heller ikke nå at skifte fag, da 
semestret allerede var startet da jeg fik denne information og ville være bagefter i et muligt andet fag. 

dette var egentlig ikke ment på lokale planlægning (undskyld til dem) med i stedet skemaplanlæggere. det 
virker som om AU som institution ikke har styr på tingene når det gælder eksamensplanlægning og 
skemaplanlægning. Hvordan kan fag/studerende antal ændres så meget, at man ikke kan genbruge ting fra 
tidligere år planlægning. Det virker fjollet, at planlægningen kommer så sent, og får egentlig 
administrationen til at virke amatøragtig. Når eksamensplaner først ankommer en uge før 
evalueringsperioden begynder, Når reeksamens-datoer i august kan bliver ændres få dage for 
eksamensdatoen, Når igen reeksamens-datoer først kommer ud få dage for selve reeksamens-datoen 
ligger. Det er emner som disse der giver administrationen et dårligt ry . 

Dobbeltbooking af lokaler sker for ofte. 
Derudover er det uholdbart når man kun har et kvarter til at komme fra en lokalisation i én ende af byen til 
en lokalisation i en anden ende af byen. 

Dobbeltbooking har jeg oplevet op til flere gange og jeg er endda kun i gang med mit 1. semester på AU.  
Det ville måske hjælpe hvis man fandt et bedre system til skemaerne. 

Dobbeltbooking/andet planlægning der 'glemmer' fx hensyn til tilvalg skal bare ikke ske, og der skal vist 
være større bevidsthed om det nummer man kan ringe til i tilfælde af det. Og det kunne være smart med 
en måde at finde tomme lokaler og se indvendige kort. Derudover ville det være rigtig smart hvis man rent 
faktisk kunne se hvor man kunne komme ind med sit studiekort. Det virker også til at de forskellige 
uddannelser rent administrativt har hvert sit sted, men at kun har meget lidt at gøre med hvor 
undervisningen ligger. 

Dobbeltbookinger og mangel på plads i lokalerne. (stikkontakter, dem er der ikke nok af) 

Dårlig planlægning af lokaler til undervisning, lokale størrelse i forhold til antal af elever på holdet. For stor 
grad af udlejning af lokaler til eksternt brug, når de studerende i forvejen ikke har nogle steder at kunne 
læse, eller lave gruppe arbejde. 

eks. har vi jævnligt undervisning i [specifikt lokale], hvilket ikke er optimalt. 

Eksamener på mange forskellige fysiske adresser rundt i byen er utilfredsstillende. Man bør være i kendte 
og vante omgivelser, så der ikke skal fokuseres på infrastruktur osv. til en eksamen. Er der ikke plads pga. 
undervisning, bør almindelig undervisning flyttes. 
 
Forståligt at ansatte skal kunne parkerer, men det er ganske irriterende at bruge 20 min. på at finde 
parkering når der er mange ledige pladser, der bare står "reserveret" til ansatte. 
 
Ros for den daglige planlægning af timer og lokaler, det er sjældent man kommer forgæves og som regel 
kan alle være i lokalet. 
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Et overskueligt program til bookning af grupperum på [campus uden for Aarhus nævnt ved navn]. 

fag der kun er for [specifik uddannelse] der ligger nede på [institut nævnt ved navn] kan give relativt store 
gener hvis man har 15 min (mindre hvis det går lidt over som det ofte gør) til at nå op til en anden 
forelæsning i [sted nævnt ved navn] 

Fastsæt venligst eksamenslokale samtidig med at eksamensdatoer. 

Flere lokaler og mindre rod i lokalebookning og -planlægning. 

Flere lokaler, hvor bookning ikke er tilladt, så det fungerer efter først til mølle 

Flere steder på AU er det gjort muligt at lave gruppearbejde, men udnyttes ikke pga. Larm eller andet 
forstyrrelse 

Flytning fra [sted nævnt ved navn] har ikke været lykken. Vi farer rundt i forskellige bygninger og 
undervisningen foregår rundt omkring. Vi bruger megen tid, og det kniber tidsmæssigt at nå fra det ene 
sted til det andet: [sted nævnt ved navn] er altså bare ikke os. Jeg kan kun håbe, at de nye kan (over)leve 
med det. 

For at booke et lokale, skal man holde sig vågen til klokken midnat for at kunne booke et lokale til samme 
dag. Når klokken så endeligt bliver 00.00, går siden altid (uden undtagelser) ned, fordi alle prøver at booke 
samtidig. Det kan simpelthen ikke passe at et universitet har et så dårligt system for lokalebooking. 

For et år siden havde jeg et fag, som på skift blev afholdt på [sted nævnt ved navn], i et af [institut nævnt 
ved navn]’s auditorier, og et lånt auditorium i [sted nævnt ved navn]. Det var simpelthen for dumt. 
På nuværende semester sidder hele årgangen i et rum uden stole/borde til så mange mennesker. Det er 
meget frustrerende for alle, når de senest ankomne må sidde med computere på skødet, fordi der ikke er 
bordplads. 

For mig at se giver det mere mening, at de lokale områder administrerer deres egne lokaler. Siden den 
centraliserede lokalebooking har vi har sværere ved at arrangere noget som studerende, de ansatte har 
ofte været frustrerede over for små eller forkerte lokaler, og både mødetider og steder passer oftere 
dårligt, end den gang, hvor det blev ordnet lokalt. 

for tit der står to klasser og skal bruge samme rum 

Fordelingen af lokaler virker ret håbløst. 

Fordi der aldrig er lokaler nok, og fordi dem der er nogle gange er utilstrækkelige i størrelse - lokaler bør 
passe til antal af deltagere. 

Fordi der ofte er rod i den, og nogle gange kan man ikke finde ud af hvor alle er gået hen fordi der ikke 
bliver opdateret løbende. 

Forelæsninger i [specifikt lokale] bør ikke finde sted! -det er et sundhedsskadeligt lokale for ryg og nakke. 
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Forlængerledninger eller mulighed for at få strøm i [sted nævnt ved navn]. Det er næsten umuligt, at finde 
ledige stikkontakter både i [sted nævnt ved navn] og på [sted nævnt ved navn]. 

Frustrerende at sidde i et for lille lokale, og elendige tidspunkter. 

Får ofte tildelt et lokale som er for småt. Eller som skal forlades halvvejs i undervisningen. 

Gentagne gange bliver der med meget kort varsel (samme dag eller dagen før) ændret lokal. Derudover 
bliver der ændret til lokaler med manglende plads til alle deltagere eller uden optimale arbejdsvilkår (ingen 
borde eller strøm). 

gentænk AU's ydre rammer for bedre at give en fornemmelse af at høre til gennem fælleshuse, samlet 
campus mm. 

gør det muligt at booke lokaler lidt mere end en dag i forvejen så man ikke behøver være oppe til kl. 24 for 
at booke et lokale 

Har desværre rigtig ofte oplevet lokale dobbeltbookinger hvilket er ærgerligt. Det tager megen tid fra 
undervisningen af flytte mange mennesker fra et sted til et andet 

Har flere gang oplevet rod og langsom tilbagemelding med lokalebooking. 

Har flere gange oplevet dobbeltbookede lokaler. Studierummet tilhørende mit studie er flere gange blevet 
booket af andre eller direkte givet til et andet studie således at der ikke var et samlested for studiearbejde 
mm.. 

Har flere gange oplevet dobbelt-booking, men også ofte svært at finde ledige lokaler. Kunne være brugbart 
med en måde nemt at lokalisere og reservere ledige lokaler - også for studerende. 

Har flere gange oplevet dobbeltbooking. 
Pladsmangel i nogle lokaler. 

Har flere gange oplevet dobbeltbookninger på lokaler, eller at forelæsninger er blevet flyttet uden 
forklaring til hverken studerende eller underviser 

Har flere gange oplevet, at planlægningskontoret ikke selv er klar over, hvor de studerende skal til eksamen 
på selve eksamensdagen. Desuden har jeg oplevet, at lokaler ikke har været booket i tide, således, at 
eksamen var nødt til at blive udskudt. I denne forbindelse er dette heller ikke blive kommunikeret ud til de 
studerende. Er i øjeblikket i gang med at søge internship på 3. semester (det er der mange der er i gang 
med). Hvordan kan det så være, at man får en deadline på valgfag 10. maj, hvor LANGT fra alle studerende 
har fået svar på internship? Totalt mangelfuld koordinering. Desuden, hvordan kan AU Career stå og 
fortælle om, hvor vigtigt et studiejob er, og planlægningskontoret derefter planlægger timer hver eneste 
dag i ugen? Jeg har endnu ikke hørt om et studierelevant job, hvor der er mulighed for at arbejde i 
weekenden. Igen mangelfuld koordination 

Har indtil flere gange oplevet at et lokale er dobbelt booket fordi [institut nævnt ved navn] og AU ikke 
bruger samme system.. [Institut nævnt ved navn] har ikke fattet at de er under AU nu -.- 
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Har lidt for ofte oplevet, at lokaleplanlægningen er gået galt, så vi er 40 elever, der har stået uden lokale - 
og det tager tid fra det essentielle, undervisningen. 

Har ofte oplevet at sidde i et alt for småt lokale både til holdundervisning og forelæsninger. Desuden er det 
næsten umuligt at booke et rum på [sted nævnt ved navn] hvis ikke man sidder klar online præcis når 
klokken slår 24.00. 

Har ofte oplevet dobbeltbookinger, hvilket tager tid fra undervisningen. 

Har oplevet problemer med dobbeltbooking af lokaler på [sted nævnt ved navn], samt meget små lokaler til 
store hold. 

Her har ikke så meget at sige nu at jeg tænker over det. 

Her har været nogle uheldige tilfælde, studerende som har oplevet at have skema fra 8-10 og så først igen 
16-18 samme dag, fordi lokalebooking systemet prioritere ydertimer. 
Valgbod der i forbindelse med universitetsvalget blev flyttet fordi dekanen på [hovedområde nævnt ved 
navn] prioriterede betalende kommercielle gæster højere, end demokratiet. 
Foredragsforeninger og andre studenterdrevne aktiviteter har ofte meget besvær med at få lokaler til 
arrangementer. 

Her skelner jeg stærkt mellem 2 områder. Lokalebookning for studerende fungerer rigtig godt. 
 
Lokaleplanlægning til undervisning/eksamen ligger i modsat ende af skalaen. Dårlige lokaler med for få 
pladser, dobbelt bookning og sen eksamensplan, er blot nogle af de problemer som kan påpeges.  
overstående burde i mine øjn være de absolut vigtigste opgaver for dette administrative område, så mon 
ikke man skulle fyre nogle medarbejdere, som ikke kan finde ud af deres jobbeskrivelse? 

Her taler jeg om dimensionering af lokaler, antal og størrelse ift. antal studerende. Det er ikke godt at der 
bliver bygget nye bygninger som i nogle tilfælde allerede er underdimensioneret inden det er bygget 
færdigt.  
Bachelor lokaler bliver et problem meget snart! 

Hvad med timer midt på dagen i stedet for kun først eller sidst på dagen? 

Hvis der under dette punkt forstås bookning af lokaler til undervisning: Ofte er tilfældet små hold i store 
lokaler og vice versa! 

Hvis man skal booke et lokale, sker det ofte at administrationen overbooker. 

Hvorfor kan studerende ikke finde lokaler med plads til arrangementer tidligere end dagen før på 
lokalebooking siden? Det gør det umuligt at planlægge en skid og stiller de studerende i et meget dårligt lys 
overfor gæster. 

Hvorfor ligger samtlige lektioner/forelæsninger fra 1300 til 1700? Kunne man evt. starte 0800 eller 0900? 

I bør overveje lokalerne på [sted nævnt ved navn]...af og til har vi siddet som sild i en tønde, uden plads til 
ark og computere. 
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I det 21. århundrede burde lokaleplanlægning kunne varetages gennem en online platform. I stedet skal 
man skrive til en sekretær og allernådigst forhøre sig, om der kan stilles et lokale til rådighed på et 
tidspunkt, hvor man gerne vil bruge et. Selvom denne sekretær bestemt er kompetent og hjælpsom, 
forekommer det virkelig [dumt]. Når et digitalt system har været i brug på [campus nævnt ved navn], er jeg 
uforstående overfor, at det tilsyneladende ikke kan rulles ud til resten af universitetet. 

I dette forår har vi ofte oplevet at blive tildelt lokaler med utilstrækkelig plads. 

I forbindelse med at book lokaler er processen meget besværlig i forhold til at få et lokale hurtigt og nemt. 
Man skal i gennem for meget administration og koordinering. 

I stedet for at vi som studerende personligt skal møde op for at skrive os på lokaler hvor vi kan arbejde i 
grupper (hvilket der generelt er MEGET få af) kunne der være mere optimalt med en version der ligger på 
nettet. Derved er det også muligt at melde sig af i så fald man ikke kommer. Dette har mange fordele: man 
kan konstant opdatere sig på hvor der er et grupperum ledigt. Grupperummet er ikke ubenyttet fordi man i 
sidste uge så at rummet var optaget, og de personer der skulle have været der ikke mødte frem alligevel. 
Herudover er det nemmere at håndhæve regler ift. til antal bookninger per person mm. 

Igen et system for sig selv, hvorfor var det vi fik blackboard, hvis alt ikke kan samles i det? 
Det der med, at man kan booke fra kl. 24.00 til den kommende dag, virker bare underligt. 

ikke acceptabelt at de studerende bliver presset ud af auditorierne og skal have undervisning i [specifikt 
auditorium nævnt ved navn], fordi der skal holdes noget der intet har med undervisning at gøre i [specifikt 
auditorium nævnt ved navn]. det kan heller ikke passe at timerne skal ligge på alle mulige mærkelige 
tidspunkter 

Ikke altid optimale lokaler til formålet. 

Indimellem har vi valfartet rundt. Det er ikke nemt med 15 min til at nå at komme rundt. 

Ingen dobbeltbookninger! 

Især lokaleplanlægning kunne trænge til en revision, da det ofte virker ganske tilfældigt hvordan men bliver 
fordelt.  

Jamen det er da generelt lidt noget rod med lokaleplanlægningen. Hvem skal man gå til, hvis der skal 
bookes lokale? Ingen ved det. 

Jeg er på mit fjerde universitetsår og har endnu ikke succesfuldt booket et lokale; jeg har givet op, fordi det 
er så ustabilt og crasher mit i et forsøg. Nogle gange er lokale "booket" op, men så to sekunder senere ikke. 

Jeg går på [institut nævnt ved navn]. 
Snart skal jeg i gang med Bachelor-projektet, og det lyder som om at der er håbløst få lokaler der kan 
benyttes til det. Vi har ikke fået tildelt lokaler endnu, men der står at vi ikke bliver garanteret et lokale, og 
rygterne siger, at hvis vi får et lokale skal det deles med andre grupper. 
Generelt virker det som om at der er for mange studerende til for få lokaler. Bachelor studerende behøves 
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ikke få stillet lokaler til rådighed ved [institut nævnt ved navn], hvis der er ledige lokaler et andet sted i 
byen, men det ville være lidt bøvlet de dage man skal have undervisning. 

Jeg går på et studie med mange studerende, hvorfor vores forelæsninger bør være i et stort auditorium, 
såsom [eksempler på auditorier], da der ellers ikke er plads til os alle sammen. Alligevel er vi ofte blevet 
placeret i [auditorium nævnt ved navn] til vores forelæsningerne. Jeg mener ikke, at [auditorium nævnt ved 
navn] er egnet til undervisning, da der ikke er nogle borde, hvilket gør det unødigt besværligt at tage noter. 
Vi har så få forelæsninger om ugen, at der burde være mulighed for at lægge dem et sted, hvor man kan 
have sin computer eller blok på et bord. 

Jeg har adskillige gange oplevet at være i et lokale der er blevet dobbeltbooket, så underviserne har 
diskuteret hvem der havde mest ret til lokalet. 
 
Jeg har også oplevet at vi har været booket til for små lokaler/foredragssale, så mange elever har måtte 
sidde på trappen eller i vindueskarmen. 

Jeg har flere gange oplevet at lokaler er dobbeltbookede og man så må rende rundt på universitetet for at 
finde alternativer. Ligeledes sker det ind i mellem at underviseren ikke har fået korrekte oplysninger om, 
hvor de skal undervise, og så sidder man 100 studerende og venter. Dette går ud over kvaliteten af 
undervisningen. 

Jeg har flere gange oplevet problemer med dobbelt-bookinger af lokaler, da nogle systemer ikke snakker 
ordentligt sammen. (det fik jeg i hvert fald at vide, da jeg henvendte mig på [sted nævnt ved navn]) 

Jeg har flere gange oplevet, at et hold på 30 studerende får et meget lille lokale, hvor der ikke er 
siddepladser til alle. Ikke nok med det, så finder man ud af, at et større lokale, måske lige ved siden af, er 
ledig. 

Jeg har flere gange været udsat for at der har været dobbelt booking på auditorier specielt [specifikt 
auditorium]. der er åbenbart forskellige lokalebooking på [institut nævnt ved navn] og au hvilket gør at 
begge kan reservere samme lokale samtidigt. 

Jeg har kendskab til at vores festforening har  så svært ved at få besked, om de kan booke et lokale, så de 
kun ved det er par uger før. Det gør at deltagelsen er minimal og fester har skullet aflyses, da to uger er alt 
for kort varsel. 

Jeg har oplevet mange gange, at undervisere er blevet nødsaget til at vælge et alt for lille lokale fordi alt 
andet 'vidst nok' var optaget. Eller at bookingsystemet har fejlet og der derfor var planlagt to forelæsninger 
i samme auditorium. 

Jeg har siddet i et lokale hvor der måske har været plads til 24 men vi skulle være 35. 
Og så er der altid mangel på grupperum 

Jeg mener det er håbløst, at der på mit institut ikke er plads/lokaler til de studerende, fordi vi skal huse en 
kæmpe administration. Som specialeskrivende er det træls ikke at have en fast arbejdsplads eller skulle på 
tværs af campus for at finde sin vejleder. 
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Jeg oplever at få aflyst min undervisning fordi lokalet er dobbelt booket. Det er bare ikke i orden! Især ikke 
når undervisningen ikke bliver erstattet og jeg i forvejen kun kan få 8 timers undervisning om ugen. 

Jeg synes ikke der er meget logik i lokaleplanlægningen. Det er ikke hensigtsmæssigt at man har sine timer i 
forskellige afdelinger af AU. Før i tiden var man, som studerende på [det studie hvor man hørte til] 

Jeg synes vi løber rundt på au, og bliver tit nødt til at tage cyklen for at nå det. Der er ikke megen pause.. 

Jeg taler ud fra mine oplevelse på mit institut. Vi oplever desværre at studieområder, læsesale og 
grupperum er en mangelvare på [institut nævnt ved navn]. Samtidig oplever jeg at der oftest står 
klasselokaler tomme, der med fordel kunne anvendes til ovennævnte formål. 

Jeg var tutor i sommers. Da vi mødte op første dag med 40 nye studerende viste det sig at vi var blevet 
dobbeltbooket med et andet hold. Det er noget af det mest groteske jeg nogensinde har hørt (!) 
Der var en lang række af lignende situationer i løbet af de sidste par år. 
Jeg har haft et fag i år med 25 studerende på holdet i et lokale med plads til 20; sidste år fulgte jeg et fag 
med 6 studerende på holdet i et lokale med plads til 50; jeg har selv undervist som instruktor med hold på 
10-15 i et lokale med plads til 60 på dette semester. Det er imponerende at et computersystem kan gøre så 
dårligt et stykke arbejde. 

Jeg ved godt, at man fra AU's side, gerne vil skabe et campus der er for alle. Men det går virkelig ud over 
studemiljøet, når man bliver flyttet rundt på 5 forskellige adresser for at have undervisning. Man får ikke 
noget tilhørsforhold til ét sted, hvilket jeg ser som et stort problem. 
 
Derudover, findes der nærmest ikke faciliteter, til hvis man vil sidde i en gruppe og arbejde. Medmindre, 
man er oppe til kl. 23.58 og sidder klar ved computeren, og håber man er den heldige, der får trykket sig ind 
på det rigtige tidspunkt. 
 
Derudover mangler der helt generelt mange flere studiepladser! 

Jeg ved ikke, om det hører ind under her, men lokalebookningen for studerende er meget ringe - man vil 
gerne have studerende, som er friske og dermed modtagelige for læring, men samtidig tvinges man til at 
sidde til efter midnat, for at booke et lokale, hvis man skal have gruppearbejde. 
Sæt tidsfristen fra 24.00 til 20.00, så alle har mulighed for at booke et lokale, uden at skulle sidde oppe til 
efter midnat. 

Kan det virkelige være rigtigt, at det er så svært ikke at dobbeltbooke? Hvorfor er der ikke et system eller 
en kalender hvor man kan se at "Hov, dette lokale er allerede booket" - og kan det virkelig være rigtigt, at 
studerende skal sidde i vindueskarmen og tage noter et helt semester, til et fag med obligatorisk 
undervisningsdeltagelse - hvor holdet er større end rummet er normeret til. 

Lange svartider, dobbeltbookinger. 

Lokaleanvisningen virker ikke til at være samordnet, da det bl.a. Har forekommet, at vi blot har skulle bytte 
lokaler med enkelte hold mellem lektioner, i stedet for at begge hold blot blev i det lokale de var i. 
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Lokalebooking kan kun ske på dagen efter kl. 12 midnat - selvfølgelig skal administrationen have mulighed 
for at inddrage lokaler efter behov, men ift. gruppearbejde er det svært at aftale at mødes en dag, uden at 
man har sikkerhed for at kunne sidde et sted. En bookingshorisont på 2-3 dage burde være rimeligt. 
Gruppearbejde kan til tider give meget diskussion, hvilket ikke egner sig til åbne rum, såsom [bygning 
nævnt ved navn]. Flere grupperum er at ønske på [sted nævnt ved navn], og gerne på evt. bekostning af 
stille-læseplads [sted nævnt ved navn], da der her alligevel er gruppearbejde, selvom "tonen" deroppe er at 
man holder sine genialiteter og udbreden om weekendens udskejelser for sig selv. 

Lokalebookingsystemet virker dårligt. Man kan ikke se hvad der er og ikke er booket. Det kan ikke lade sig 
gøre at booke mere end 2 timer og man skal være klar til at booke kl. 00.00, hvis man vil have plads.  
Hellere lav det om til først til mølle i grupperum og lav booking af ledige klasselokaler. 

Lokaleplanlægning har i flere uger været nede. Desuden er det kun muligt at booke ved midnat til den 
næste dag, hvilket ikke hænger sammen med at skulle være seriøs studerende. Som studerende har man 
både brug for sin nattesøvn og for et lokale. Hvorfor ikke ændre tidspunktet man kan booke fra? 

Lokaleplanlægning kunne med fordel være placeret 1 sted for alle lokaler på AU. Har oplevet problemer 
med at der ikke var låst op ved et lokale der var booket. 

Lokaleplanlægning 
Hvorfor kan man ikke se lokaleplanen for alle lokaler? 

Lokaleplanlægningen fungere ikke på mit studie. Der forekommer ofte dobbelt bookninger, og man kan 
aldrig være sikker på at man kan være i det lokale man har reserveret. 

Lokaleplanlægningen fungerer ikke, og der er alt for ofte dobbeltbookninger. 

Lokaleplanlægningen halter *stadig*, og at præget af for mange forskellige systemer, samt 
dobbeltbookninger, lange behandlingstider osv. - det skaber spildtid og hovedpiner for undervisere såvel 
som studerende. Der er desuden ingen undskyldning for at have et manuelt (og desuden underbemandet) 
booking-system i 2014. 

Lokaleplanlægningen har i det hele taget i dette semester F14, været helt håbløs! Jeg har igennem hele 
studium generaleforløbet haft to forelæsninger i træk [i et langt tidsrum på dagen] uden nogen egentlig 
"spisepause" i det kvarter vi havde til at komme fra den ene forelæsning til den anden brugte vi tiden på at 
komme fra det [sted nævnt ved navn] til [sted nævnt ved navn], det virker fuldstændig latterligt når lokalet 
var tomt til kl. 10. Vi kunne jo godt være startet kl. 9, eksempelvis. Dette er bare et eksempel på hvor dårlig 
håndteringen af lokaler er. Administrationen må jo kunne sige sig selv, at ingen får noget ud af ikke at have 
pause. Der er mange eksempler på dage, hvor der har været forelæsninger uden pause, men også den dag 
vi skulle aflevere eksamen, i tidsrummet 10-14, hvor vi havde undervisning. 

Lokaleplanlægningen kunne fungere bedre! Jeg tror på at man skal samle undervisningstimerne så tidligt 
som muligt. Det giver mulighed for struktur og bedre tid til studier, fremfor de ligger spredt i tidsrummet 8-
18! Der er tit lokaleændringer midt i et undervisningsforløb, der burde kunne planlægges bedre. 

Lokaleplanlægningen kunne ved effektiv og systematisk planlægning af undervisningen og bliver noget 
lettere. 
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Lokaleplanlægningen på AU er til tider helt håbløs! Fra et par semestre siden havde jeg et fag, hvor vi i 
løbet af semestret havde undervisning i 6 forskellige lokaler - 6 forskellige lokaler i løbet af 14 
undervisningsuger det er simpelthen for dårligt.  
Derudover kæmper vi af og til med pladsproblemer, og det føles nogle gange som om, at 
planlægningsteamet bare satser på, at det ikke er alle studerende der dukker op til timerne. Samtidig har 
jeg også tidligere taget et fag, hvor vi kun var 7 tilmeldte, og her havde vi undervisning i nogle af de største 
auditorier på [sted nævnt ved navn] - det giver simpelthen ikke mening! 

Lokaleplanlægningen virker uigennemskuelig og besværlig. Vi har over semestrene haft enormt meget bøvl 
hermed. Har flere gange oplevet dobbeltbooking af lokaler. Flere undervisere (inklusiv 
studenterundervisere) har udtrykt stor frustration over systemet. 
 
En god ting, at man som studerende kan booke lokaler til gruppearbejde, men lidt håbløst, at man kun kan 
booke lokaler samme dag, som man skal bruge dem. Resulterer i, at folk sidder oppe til sent om natten for 
at være sikre på at nå at booke et lokale. Kunne man ikke finde en bedre løsning? 

Lokaler i øst og vest med 15 minutter pause til transport fra det ene til det andet. Der er tit ikke plads til alle 
elever. Der sker tit dobbeltbooking 

man har haft svært ved at få besked om lokaler. for mange studerende til lille lokale - iltmangel. 

Man kan ikke afholde eksamener i [bygning nævnt ved navn], det virker ligefremt sindssygt og som en 
latterliggørelse at en universitetseksamen. studerende arbejder stenhårdt i et halvt år, og så kan man få lov 
til at vise sin performance i kantinen, og hvor man ikke engang kan få en printet version af opgave teksten. 

Man kan nogle gange undre sig over at møde mange tomme lokaler i [sted nævnt ved navn] i løbet af 
dagen, mens man samtidig skal have undervisning til kl. 17 pga. lokaleplanlægning... 

man kan opleve at få flyttet lokale til et  lokale som er for lille, eller på andet campus, selv om ens normale 
lokale er ledigt. forelæsninger der flyttes til for små sale pga. besøg af gymnasieelever mm. 

Man kan som studerende kun booke et lokale samme dag. Det er et problem i eksamensperioder, eller når 
man laver obligatoriske opgaver. 
 
Som instruktor eller forening kan man kun booke lokaler ved at skrive til planlægningskontoret. Det kræver 
mange ressourcer. 
 
Kunne man ikke lave et system hvor alle kan booke lokaler frem i tiden, men hvor planlægningskontoret 
bare skal godkende det? Det kunne f.eks. være med et limit på 1 booking for studerende, og med 
godkendelser for undervisere og foreninger. Og så med en besked til studerende om at deres reservation 
kan annulleres hvis der mangler lokaler til vigtigere formål. 

Meget fint at de studerende kan booke lokaler. Men jeg mener ikke det er hensigtsmæssigt at lokalerne 
skal bookes efter 24.00. Det fordrer ikke en sund dagsrytme. Jeg ser hellere at lokaler kan bookes fra kl. 21 
eller 22. 
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Meget ufleksibelt. Har i dette semester et meget dårligt skema med alle minde timer inden for 48 timer  

Mener AU at det virkelig kan være rigtig at vi studerende skal holde os vågen til kl. 24 dagen før vi skal 
booke et lokale. Det er ikke godt for indlæringen når man skal være der oppe kl. 8.00 
Undskyldningen med at systemet ikke kan klare at man skulle kunne booke det fx kl. 16 dagen før er ikke 
ok. Så må man skaffe et nyt system. Måske et system som var synkroniseret med Black Board og timeplan? 

Mere fokus på at få muligheden for at booke lokaler til gruppearbejde til at fungere 

mere info skal sendes rundt til alle! 

Mit hold blev givet for små lokale ud fra begrundelse, at folk alligevel falder fri. Selvopfyldende profeti 

Nogen gange har studerende mistet arbejdsområder, andre gange har vi fået tildelt områder. Og hver gang 
er det kommet som en overraskelse. 

Nogle gange er der ikke styr på det, og vi ender med at være to hold som vil have det samme 
forelæsningslokale, dette kan dog være forelæserens skyld? 

Nogle gange sker der dobbeltbookning. 
Desuden er det IKKE acceptabelt at være nødsaget til lørdagsundervisning og eksamen i weekenderne pga. 
lokalemangel! 
Derudover burde det være lettere for de studerende selv at booke lokaler 

Nogle steder er der stadig problemer. F.eks. står nogle gode lokaler tomme, mens man er tvunget til at 
have undervisning kl. 15-17, hvor man virkelig ikke koncentrerer sig særlig godt. Der er ikke lokaler nok på 
universitetet, og det er ikke lokaleplanlægningens skyld - men der kan ikke være tvivl om, at det er 
uhensigtsmæssigt at nogle studerende UDELUKKENDE har undervisning kl. 15-18 i et helt semester. Det er 
virkelig en uhensigtsmæssig læringssituation. 
Der mangler desværre samarbejde på tværs af fakulteter nogle steder. 

Når [studerende fra uddannelse nævnt ved navn] som skal til [fag nævnt ved navn]-eksamen, bliver tvunget 
til af have undervisning i [auditorium nævnt ved navn], fordi de bliver smidt ud af [auditorium nævnt ved 
navn], så må der være noget galt mht. planlægningen. 6. Semester på [institut nævnt ved navn] er kort, og 
pensum er stort, derfor er det af største vigtighed at der er adgang til lokalerne, mens det giver mening. Og 
ikke kun ugen op til eksamen.  
Man skal kunne booke et lokale i lang tid før, og ikke kunne smides ud. Dette selvom der kommer er 
seminar fra et andet studium. Et liv som studerende, handler om at kunne planlægge sin tid. Man kan 
derfor ikke regne med ændringer efter forgodtbefindende er i orden. 

Når det tidligere har været muligt at lægge et ugeskema ud for det efterfølgende semester i forbindelse 
med at man skal vælge fag, bør dette også stadig kunne lade sig gøre. 

Når jeg skriver til planlægningen om at få et lokale til et møde eller foredrag et bestemt sted, så får jeg altid 
lokale et andet sted, uanset hvor god tid jeg i øvrigt skriver i. Desuden er det et problem, at vi om aftenen 
ikke kan komme ind på gangene til de undervisningslokaler, vi har fået lov at booke. 
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Når man hører historier om eksamensforberedelse i et rengøringslokale, er lokaleplanlægningen vel ikke 
helt i top. 

Når man skal løbe fra den ene ende af [sted nævnt ved navn] til den modsatte ende af [sted nævnt ved 
navn] imellem to undervisningslektioner, så kan det være mere end svært at nå på de 15 minutter, der er 
mellem to lektioner. Og det har jeg oplevet flere gange. Det forhindrer de studerende i at møde til tiden og 
deltage i hele undervisningen, da man skal vælge om man skal gå før eller komme for sent til næste time. 
Det må kunne gøres bedre. 

Ofte er det ikke velegnede lokaler, der bliver booket til store hold, hvilket går udover undervisningen. 
Derudover er der relativt ofte lokaleomlægninger, der betyder at der flere gange på et semester skiftes 
lokale. 

Ofte er det meget svært at booke et lokale til fx en generalforsamling eller et fagligt arrangement. Med så 
mange lokaler, og trods det faktum, at arrangementerne oftest foregår efter kontortid, burde det være 
muligt og nemmere at booke lokaler 

ofte for små lokaler til klassen 

Ofte har man et virkeligt dårligt skema med fritimer i vildskab imellem timer. Det tror jeg ikke på at det ikke 
kan laves bedre. 

Ofte undervisning der afbrydes pga. dobbeltbookninger. Et af holdene må så flytte lokale! Det burde være 
muligt at undgå! 
Frustration for både studerende og undervisere! 

Også for høj grad af centralisering. Det er muligvis blevet bedre siden starten af DFU. Men jeg husker 
eksempler med manglende fleksibilitet. 

Oplever en del lokale skift uden at det lokale man forlader skal bruges. Selvom det lokale man forlader er 
bedre egnet til undervisningen end det nye man bliver sendt over i. Det er ikke gennemskueligt at finde 
hvilke lokaler der booket. 

Oplevet store problemer med dobbelbooking af lokaler ved de seminarer jeg har fulgt. 

Overbooking af forelæsninger og det samme øvelseslokale der bliver booket flere gange af forskellige 
personer er hverdag her på AU. 

pga. byggeri 

På [institut nævnt ved navn] er der strenge regler for, hvem der må dele kontor. Det giver anledning til, at 
grupper bliver spredt udover mange etager og bygninger, hvilket er meget uhensigtsmæssigt. Det giver 
meget mere mening at fordele folk efter hvad de laver 

På [sted nævnt ved navn] er vi blevet placeret i lokaler der slet ikke er store nok til vores 40+ hold. Det er 
ikke nemt at koncentrere sig når man skal sidde i en sofa nede i bunden uden mulighed for bordplads. Altså 
der skal styr på hvilke hold der bliver placeret i hvilke lokaler. 
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På [studie nævnt ved navn] er der næsten ingen lokaler at administrere, hvilket gør det svært at finde en 
arbejdsplads. 

På [uddannelse nævnt ved navn] har vi indtil nu haft forelæsninger i lokaler, som ikke er bygget til 
undervisning. Eksempelvis har vi op til flere gange modtaget undervisning i [specifikt lokale], som ikke 
tilbyder borde eller strøm.  
Det er kritisabelt at universitet ikke er i stand til at tilbyde forelæsningssale der er store nok og af 
tilstrækkelig kvalitet til de studerende. 

På mit 5. semester blev jeg og en del af mine andre medstuderende afvist fra et fag, med ellers ubegrænset 
optagelse, fordi der ikke var plads i lokalet. Og der var ikke mulighed for at ændre dette lokale.  
Efter lang protest fik vi dog lov til at følge faget og der blevet fundet et lokale, men det var ikke nemt.  
Yderligere har jeg været instruktor, da havde vi også lokaleproblemer. 

På mit institut kan man formelt set booke lokaler online, men det er vanskeligt og gøres som regel gennem 
sekretærer i stedet. Det ville være fedt om studerende kunne interagere mere direkte med systemet. 

Sammenkøringen af lokale booking ml det tidligere [institut nævnt ved navn] og AU har ikke fungeret 
optimalt og har resulteret i flere dobbeltbookinger. 

Selvom der er meldt ud, at der er store lokaleproblemer bør man som minimum kunne planlægge det 
sådan, at de studerende kan nå fra den ene forelæsning til den anden. Ligeledes kunne det være rart, hvis 
man som studerende følte, at der blev gjort noget for at holde sammen på de studerende i samme studie, 
således at årgangene er samlet tættere på hinanden og derved kan have gavn af hinanden 

Sidste år kunne man booke lokaler i weekenden, selvom man formelt ikke har lov til dette. Der opstår 
derved let tvivl om, hvem der har retten. 

Skemaerne for det efterfølgende semester burde være færdigt lagt tid før. Man burde ligeledes kende sin 
eksamensdato for givne fag, kort tid efter semesterstart. 

Som instruktor er det ikke klart kommunikeret hvordan man får booket et andet lokale hvis nødvendigt. 

Som ny studerende kunne det være rigtig behjælpeligt med et kort/oversigt over de forskellige rum der kan 
bookes. 
Det kunne også være rigtig rart hvis man kunne se hvilke rum der er ledigt på et specifik tidspunkt.  
En sortering for [fag nævnt ved navn] område [sted nævnt ved navn], type rum (grupperum etc.) og 
dato/tidsrum. 

Som studerende er det svært at booke lokaler til gruppearbejde. Der burde være en eller anden form for 
håndtering af bookede lokaler som ikke bliver udnyttet. Flere booker blot lokaler som en sikkerhed for 
derefter at lade dem stå tomme. 

Som studerende med base i [sted nævnt ved navn], har jeg jaget rundt frem og tilbage mellem [sted nævnt 
ved navn] og [sted nævnt ved navn] (i det akademiske kvarter) pga. skiftet mellem forelæsninger og 
holdundervisning. Hvordan skulle nogen kunne interessere sig for [fag nævnt ved navn] i tidsrummet 17-19 
om [ugedag], det må da være muligt at finde et ledigt auditorium på et andet tidspunkt. 



 607 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

Som studerende på AU er man ofte ude for, at lokalerne er overbooket, så det ene holds 
undervisning/forelæsninger bliver aflyst. Det er ikke optimalt. 

Stort set hver gang vi har holdundervisning er vi i lokaler der er for små så folk må sidde på gulvet! 
Derudover meldes det for sent ud hvad vores skema er. Det kan ikke passe at man ikke kan få fingeren ud 
og udgive det skema tidligere end en uge før studiestart! 

Svært at finde et sted at arbejde 

Synes der mangler lokaler - det er problematisk, at man bliver nødt til at have timer til kl. 18 fordi der er 
lokalemangel. 

Synes tit der er problemer med at få lokaler, især til studieaktiviteter planlagt af de studerende. På mit 
studie har vi en studieforening der arranger sociale og faglige arrangementer for de studerende. For at 
dette skal kunne fungere er det meget vigtigt at have et fast lokale der ligger tæt på undervisningen både i 
tid og sted, men det har flere gange være problematisk. På den måde støttes der ikke op om 
studieaktiviteterne. 
Flere gange har vi også haft skiftende lokaler der varierede i størrelse, således der ikke altid har været 
pladser til hele holdet. 

Systemet går alt for ofte ned. 

Til mange forelæsninger på [uddannelse nævnt ved navn] har vi ikke haft borde nok til de studerende, 
således at de 10 senest ankomne måtte sidde oppe ved siden af/ bag ved forelæseren. 

Tit bookes for små lokaler således at folk må sidde oven på bordene eller på gulvet. 

Umuligt som [studerende fra uddannelse nævnt ved navn] at få et lokale til gruppearbejde, fix det. 

Undervisningen har ofte store huller og vi benytter ofte mange forskellige lokaler, hvis der var en samlet 
lokaleoversigt (Lectio) ville skemalæggerne formodentligt kunne lave en mere sammenhængende hverdag! 

Ved ikke om det er inde for dette område, men der mangler virkelig arbejdsplads på universitet. Specielt på 
[institut nævnt ved navn] er der ingen mulighed for at få et sted at sidde og læse eller lave gruppearbejde 
hvis du kommer efter kl. 9. Det er virkelig for dårligt at der ikke er flere større områder hvor man kan sidde 
og lave opgaver/lektier sammen i grupper.. 

Ved lokalebookning burde man skulle kunne skrive et tidsrum, hvor systemet så selv foreslår lokaler, i 
stedet for hele tiden skal søge frem og tilbage 

Vi er til enkelte forelæsninger klemt mange studerende sammen i små lokaler. 

Vi har flere gange oplevet at der er blevet dobbeltbooket. Dette kan selvfølgelig ske, men burde ikke. 

Vi har flere gange oplevet at måtte skifte lokale, fordi det øjensynligt var dobbeltbooket. 

Vi har i vores 2. semester haft problemer med tilgang til et af vores lokaler, grundet undervisning i det. 
Altså en permanent dobbeltbooking. 
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Vi har ikke nok plads til at skabe det sociale miljø vi ønsker. Vi mangler plads til opbevaring og ophold. 

Vi har til tider siddet MEGET tæt. Der er ofte dobbeltbookinger.  
Mange dage med forelæsninger fra 8.15 til 16.15 foregår i lokaler uden vinduer. 

Vi har tit siddet for mange i et lokale - det er ikke tilfredsstillende for en studerende ikke at kunne sidde ned 
og stille sin computer på et bord, da det besværliggør hele formålet 

Vi har været i lokaler der ikke har passet til undervisningsformen, uden mulighed for at få et andet lokale. 

Vi kører semestre, og andre kører kvarterer. Derfor var der kommet en "dobbeltbooking" i de uger hvor der 
ikke var undervisning i kvarterer. 
 
Der er generelt for mange studerende på for lidt plads, med alt for få grupperum til kandidatstuderende. 

Vi oplever jævnligt dobbeltbookninger af lokaler i [sted nævnt ved navn]. Det er meget irriterende. 

Vi oplever ofte på [studie nævnt ved navn] at der ikke er lokaler nok til os, således at holdene på en årgang 
bliver spredt rundt omkring på universiteters lokaler, således kan nogle have undervisning på [sted nævnt 
ved navn] imens andre her undervisning i lokalerne i [sted nævnt ved navn]. Dette giver et meget dårligt 
studiemiljø, og det er ærgerligt at vi som et minimum ikke bare kan være samlet i [sted nævnt ved navn]. 

Vi oplever tit at der ikke er nok pladser, det er umuligt at booke forud hvis man fx skal have et møde i sin 
forening og så er det bare generelt dårligt at man ikke kan booke et lokale til studiegrupper andet end kl. 
00.01 hver nat. Vi er før kommet til et lokale hvor vi ikke kunne være alligevel pga. eksamen etc. 

Vi overhørte forleden at vores underviser skulle bede om tilladelse til at ændre lokale og få en anden til det 
- det virker lidt som dobbeltarbejde. 

Vi sidder 22 mennesker i et lokale beregnet til færre. Der er undervisning på alle mulige tidspunkter af 
døgnet (føles det). Lokalerne er tydeligvis ikke skabt til undervisning i første omgang og er derfor underligt 
indrettet. Og så dobbeltbookinger - det sker for ofte, og det kan ikke være underviserens opgave at 
dobbelttjekke om der er sket... 

Vi sidder i et lokale hvor der er mangel på udsyn til tavlen som ydermere er for lille og det er ganske småt. 
Der er en stol til alle, men hvis alle kommer til forelæsningerne, kan man ikke se tavlen hvis man ikke har 
sikret sig en plads på første eller anden række - og det er ikke fordi jeg kommer for sent til timerne. Tavlen 
er for lille (som også anvendes til power point præsentationer) og man kan ikke se hvad der står på slides, 
hvis stor skrifttype ikke er anvendt. 

Vores skema har specielt på de første semestre været rigtig dårlige. Lange pauser midt på dagen. Dette er 
et problem, især for dem med langt til skole.  
Ligeledes fungerer vores "roombooking" system virkelig elendigt. 

Vores undervisning foregår alverdens mærkværdige steder, som er mere eller mindre umulige at finde 
(også for forelæsere). Det ville være at foretrække, at have forelæsninger begrænset til to eller tre 
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forskellige auditorier. 
Derudover har vi haft holdundervisning i alt for små lokaler! 

Være mere effektiv og synlig - oplever ofte dobbelt bookning samt uvished om man evt. Kan benytte et 
tomt lokale til læsegruppen eller om der er andre der har lokalet. 

Ændringer i undervisningen er stort set umuligt grundet manglende lokaler. Trods det, ser man flere 
ubenyttede lokaler fx på [sted nævnt ved navn]. 

 

[Room mentioned] in [department mentioned] is not a god place for lectures, yet despite many comments 
from members of the class, nothing changed throughout the semester and we were stuck in it nonetheless. 

I will use today as an example. 
I had two lectures today. One from 8am-10pm and one from 4pm-6pm. 
That is ridiculous and a waste of time. 
In general, the timetables are restricting income to a very high extent by having ALL lectures and classes 
start around noon and then the last lecture end at 6-7pm.  
There is no time for spare time jobs, which may lead to drop outs due to funding. Just terrible. 

In my humble opinion...some of the course studies timing are longer than necessary and boring...thank you. 

System's often down when the time for room booking comes. 
It's extremely hard to book a room before exams period and it often happens that only small group of 
people sits in the 30-50 people room. Including option "share the room"(+comments, number of people 
you're willing to share the room with)would increase number of vacant. 

The only time I went outside of my course's classroom (the elective curse) there were severe problems with 
scheduling, so I take that as being symptomatic for a greater problem (I have also heard of from other 
students) 
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Technology transfer office 

Videnskabeligt personale 

...alt for langsommelige 

Arbejdsgangen er for langsom. 

Arbejdsopgaver og dimensionering. Snesevis af medarbejdere håber på et "killer patent" som under alle 
omstændigheder kun kommer ved en tilfældighed (om overhovedet). 

Besvarelsestid og hjælp er meget mangelfuld. Ansæt flere folk så det går hurtigere 

De er en farce, Juridisk fiasko, Patent fiasko. Jeg er chokkeret. Luk det! 

De skal støtte og ikke sabotere samarbejdet med virksomheder. Væk fra ensidig fokus på maksimalt antal 
patenter og vildfarelse om at AU kan score kassen på patenter. 

Den juridiske del gør det godt, den kommercielle gør det mindre godt. Få en ny ledelse. 

Denne enhed har jeg arbejdet sammen med i flere sammenhænge og enten er de gevaldigt 
underbemandede eller også er der noget helt galt! Det kan ikke passe at svartiden på en mail kan være op 
til 6 mdr.! 

Der er brug for hurtigere behandling af f.eks. NDA i forbindelse med afgangsprojekter. Det er 
udviklingsarbejde og ikke forskning, som vores folk laver, og derfor er vores fokus et andet. 

Der er for mange petitesser i anmeldelsesproceduren 

Der gælder her lignende som for Forskningsstøttenheden. TTO står dog i endnu højere grad som et 
postuleret behov. Det er der vist mest for at kippe med flaget og vise, hvor sindssygt erhvervsrettede vi er. 
De er meget søde og serviceorienterede i TTO. Faktisk i en grad, så man fornemmer, at de har for lidt reelt 
arbejde at lave. 

Der har jeg aldrig hørt om, hvad er det? Bruger de penge, hvis ja, hvad gør de? 

Der mangler et ben i strategien for patenter på TTO. Vigtigheden af at IPR er sikret er kolossal vigtig for 
forskere der går efter større stratetiske forskningsmidler herunder Horizon 2020. Uden IPR er det svært at 
få virksomheder med og uden dem meget svært med bevillinger. TTOs tidshorisont indenfor biotek er i den 
sammenhæng alt for kort 

Det bør nedlægges til fordel for et kontor fælles for danske universiteter. Vi taber en masse penge på 
kontoret som det fungerer nu. 

Det er ikke mit indtryk at AU hidtil har fået værdi for den mængde af ressourcer der er inviteret i området. 

Det kunne muligvis blive outsourcet. 

Det virker ikke som om TTO besidder de nødvendige kompetencer til at sikre kommercialisering af 
opfindelser fra Aarhus Universitet. Kontakt til relevante internationale netværk findes ikke, og det er svært 
at vurdere, om de ofte store udgifter til patentagenter er fornuftige investeringer. TTOs opgave og mandat 
kunne med fordel klargøres. Succeshistorier på kommercialiseringsområdet kunne også med fordel 
kommunikeres klart ud, hvis de findes. 
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Dette område virker stærkt underbemandet 

En af de store pengeslugere. Der bør ses kritisk på hvor mange projekter der realiseres. Jeg er uenig i at 
universiteter overhovedet skal tjene penge på de projekter der bliver til noget. 

En enhed der besværliggør samarbejdet med det private erhvervsliv. Hvis man vil noget med sådan en 
enhed bør man lade være med at tro at den kan tjene sig selv hjem og i stedet bare være hjælp og bisidder 
ved forhandlinger. 

En stat i staten 

Enheden bør være mere synlig og arbejde tættere sammen med fx. Center for entrepreneurship og 
innovation. I udlandet ses TTO-kontorer der skaber gode vækstbetingelser for nye virksomheder skabt af 
forskere og studerende. 

Er det pengene værd ? Genererer de nogen indtægt ? Jeg har dog fået udmærket hjælp fra dem. 

Flere midler til Tech Trans Office områder, bør opprioriteres måde med bemanding og ressourcer. 

For mange ansatte - for ringe kompetence - blander sig unødvendigt i vores samarbejde med 
kolleger/samarbejdspartnere udenfor AU 

Gad vide hvad udbyttet af TTO overordnet set er ?? Den juridiske bistand er fremragende. 

Gode til kontrakter men ikke til at hjælpe med kommercialisering Forstår ikke IPR for software 

Har ikke oplevet positive bidrag derfra. De har kigget nogle NDA'er igennem og ville kun gå videre med 
eksterne advokater - giver ingen mening, når de skal være specialister 

Henvendelser tager oftest månedsvis at få svar på til trods for at den type sager oftest er hastesager. Det 
bør dog ikke føre til en udvidelse af kapaciteten for aktiviteten har ingen mulighed for bare at blive 
selvfinancierende. 

Her tænker jeg der er mange penge og spare. Hvad har de egentlig skabt af indtægter i forhold til de 
udgifter de har på advokat og administrative lønninger. 

Hurtigt og effektivt samarbejde med industri er stort set umuligt pga., meget rigide samarbejdsaftaler. Ofte 
har virksomheden een aftale som de gerne vil bruge ved AU og omvendt har AU een man gerne vil bruge 
overfor virksomheden. Nogle virksomheder siger direkte nej og projektet opgives hvis det skal igennem 
jurister ved virksomheden, og andre gange begyndes processen med at blive enige om en aftale, men 
forløbet tager måneder. Den AU ansatte VIP som sidder mellem virksomhed og TTO ender ofte med stå 
som bindeled i processen hvilket er meget tidskrævende og ikke specielt givende for den kreative proces 
omkring at løse den faglige opgave projektet egentlig handler om. Der bør udarbejdes igen meget klare 
processer for dette forløb, gerne med nogle forhånds-"clearede" aftaler med de virksomheder der ofte 
samarbejdes med. Aftalerne bør passe til de forskellige niveauer af samarbejde... 
studenterprojekt...forskningsprojekt etc. 

HVAD ER DET ??? Nuff said !! 

Hvad i alverden skal alle disse uvidende jurister???! Erstat dem med folk (videnskabsfolk), der trods alt ved 
noget om tingene. Juristernes antal er udtryk for manglende indsigt. Kun et par stykker er relevante! 

Hvis AU fortsat vil drive forretning bør der tilknyttes folk med reel forretningsmæssig forstand, eller 
alternativt insources de kompetencer der er behov for i den enkelte case. Både forretningsudvikling samt 
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det juridiske arbejde opleves meget langt fra den omkringliggende verden, hvilket virker til at være en 
alment kendt sandhed i den kommercielle verden. Forskere har pligt til at indberette opfindelser som kan 
have kommerciel interesse, og forventes at drive denne side også. Der er dog meget langt fra de normale 
forskningsopgaver til 'stage gates', 'term sheets' etc. En højere grad af arbejdsro omkring de primære 
forskningsopgaver er ønskværdig! 

Det er pinligt at opleve vores patentrådgivere i forhold til Grundfos' patentansvarlige. Ting syltes og sendes 
til svar hos forskere umiddelbart før høringsfrister. 

I en enkelt konkret sag har jeg oplevet en fuldkommen manglende viden om eller evne til at servicere i 
forbindelse med kontraktudformning med udenlandsk institution. 

Igen en nice to have ting som holder blændende præsentationer af patentmuligheder og andet der er helt 
ude af trit med virkeligheden på mit institut (hvor man vel at mærke laver teknologi der kan 'transferers') 

Jeg bad sidste år om hjælp til et udkast til en samarbejdsaftale med en ekstern partner men der har været 
en e-mail svartid på flere måneder. Min sidste henvendelse til TTO med spørgsmål til konkrete punkter i 
den samarbejdsaftalevia mail, har jeg stadig ikke fået svar på efter næsten fire måneder. 

Jeg har ikke personlig erfaring med TTO, men snakken på gangene indikerer, at hvis man har en god idé bør 
man holde sig langt fra teknologioverførselskontoret. 

Jeg har ingen idé om hvad de laver, det burde jeg vel. 

Jeg har oplevet ventetider på over en måned for tjek af kontrakter - på trods af adskillige henvendelser. 
Området må tjekkes så det i højere grad understøtter og servicerer forskningen. 

Jeg har oplevet, at lønforhandlinger blev givet som begrundelse for meget kraftig forsinkelse af behandling 
af kontrakt med eksternt firma. 

Jeg har prøvet at få igangsat et patent ansøgning, men har opgivet, da det simpelthen er for besværligt og 
jeg oplever en fuldstændig mangel på engagement! 

Jeg kunne godt tænke mig, at man undersøger Return on Investment på TTOen. Jeg har en antagelse om, at 
det er personer, som ikke selv har konkret erfaring med at skabe innovation, som sidder i stillingerne (det 
er det om ikke andet på andre universiteter rundt omkring); så et fokus her på stillingsprofilerne kunne 
være interessant. De skal i bund og grund være i stand til at sælge vores viden, men formår det dette? 

Jeg mener at alle admin. områder skal undersøges med henblik på effektivisering. Vores væsentligste aktiv 
som universitet er vores uddannelser og forskning og det er det, administrationen skal understøtte. Lige nu 
synes det som om administrationen understøtter sig selv med henblik på at holde sig selv i gang. Imens 
bliver vores uddannelser dårligere og dårligere. 

Jeg må være åben over min mistillid: Universitet siges at have 4 ben: Det er forskning og uddannelse og 
uddannelse og forskning. Nogen bar byttet 2 af dem ud. De 2 andre er i virkelighed bare underafdeling af 
de andre. Jeg er mistænkelig overfor hvordan vi ved at TTO er pengene værd? Jeg ser det ikke som et mål 
for et universitet i sig selv - kun som et middel. Så hvad har de hjulpet? 

Jeg og mine samarbejdspartnere har haft flere patenter, hvis kommercialisering er blevet droppet (imod 
både vores og TTOs vilje) fordi TTO ikke har nok manpower. Det er enormt ærgerligt. 

Jeg synes det er meget uklart hvem der er vores kontaktperson. Det er ligeledes overambitiøst at alle 
samarbejder skal have en samarbejdsaftale når alt dette arbejde slet ikke er på skinner i tech trans. Vi 
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venter altid meget længe på at disse kontrakter landes og der er ikke defineret klare procedurer for hvem 
der gør hvad. Det er som om man starter forfra hver gang. Ofte skal man rykke for tingene mange gange, 
nogle gange i halve år. Hvorfor er der ikke formuleret klare linjer for hvad fx projektleder/vejleder gør, hvad 
TTO kan forventes at gøre, og fx hvad de mener at det lokale inst. sekretariat kan hjælpe med. 

Jeg tror egentlig at problemet er manglende ressourcer, men der er for lange svartider og 
sagsbehandlingstider. 

Jeg ved ikke hvad det er så derfor tror jeg det trænger til et eftersyn i form af impact. 

Kan for det meste ikke løse de opgaver, som man beder om hjælp til. Man skal alligevel selv lave alt 
arbejdet. 

Lange svartider 

Langsommelig proces der i flere tilfælde faktisk har ført til at samarbejder med eksterne industripartnere 
ikke er blevet til noget, da projekterne blev uaktuelle inden der kunne indgås aftaler. 

Langsomt kontor 

Latterligt. Spild af penge, væk med det. 

Manglende forståelse af fx "technology cooperation" mellem uni og erhvervsliv 

Min erfaring med TTO er dårlig og personrelateret service. De forskellige institutter har meget forskellige 
behov og mange dele kunne med fordel decentraliseres. Alternativt kan det overvejes at indføre 
brugerbetaling. 

Min oplevelse med tech trans er at det faglige niveau for at vurdere patenter osv. ikke var højt nok. 

Målene for TTO's arbejde bør genovervejes bl.a. i relation til særlige områder, hvor opfindelser har lang 
modningstid og formodentlig pga. de opstillede succeskriterier p.t. er mindre attraktive for TTO. Det bør 
inddrages i overvejelserne, at TTO's støtte til IPR inden særlige områder kan have væsentlig betydning for 
AU's adgang til strategiske midler inden for bl.a. Horizon 2020. 

Nogle gange bliver samarbejdsaftaler mv. syltet meget længe og endda gå helt i stå. Det virker hæmmende 
på samarbejder med industrien. 

Området virker afkoblet i forhold til de faglige områder. 

Omtrent 7 uger efter at have fremsendt den nødvendige information til en meget simpel forespørgsel får 
jeg et svar: Ham der ved hvordan man kører denne her forespørgsel er lige taget på påskeferie. Måske 
kunne man allerede efter en uge have skrevet "vi har modtaget din mail, og du er nummer 500 på 
ventelisten". ;-) 

Overflødig 

Personlige oplevelser af et MEGET trægt system, som ikke har kunnet levere 

Projektudviklerne har for lidt ballast og erfaring med projektudvikling. Der må kunne etableres stærkere 
strategier for innovation og tiltrækkes ekstern kapital 

Spar penge! 
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Spild af penge. Hvis det er et politisk krav så OK, men min erfaring med dem ikke imponerende. 

Stor forskel i kvaliteten af sagsbehandler hos TTO. Hvis man skal investere ekstra tid (og det kræver MEGET 
tid) i udviklingen og kommercialiseringen af forskningsresultater, så skal man også føle, at den håndtering 
sker ordentligt og at der er bagvedliggende ressourcer til at udvikle patentet og beskytte AUs initiale 
investering, hvis universitetet ønsker at overtage dette. 

Store problemer. Har haft meget svært ved at få NDA og CA færdige til tiden. Håndteringen af patenter har 
også virket meget ustruktureret. AU må beslutte sig til om de virkelig vil gå ind i det og turde satse på mere 
langsigtede Biotek patenter - eller sige nej tak up front. 

Så vidt jeg ved, er der stort set ikke kommet noget udbytte af TTO, så effekten har mest været negativ i 
form af omkostninger og bureaukrati, der har kvalt lysten hos de få forskere der kunne tænkes at lyst til at 
prøve kræfter med forretning. Måske bør den nedlægges eller organiseres på en måde så kræfterne kan 
bruges bedre på resultatskabelse. 

TTO bør struktureres på samme måde som projektøkonomer, således at en konkret gruppe af forskere 
serviceres af én person, så man altid er helt klar over hvem man skal henvende sig til. Med hensyn til 
manpower skal TTO være i stand til at reagere hurtigt - hurtigere end det ofte har været tilfældet indenfor 
de senere år. Det er ikke acceptabelt at juridiske spørgsmål, kontrakter i forskningsprojekter, 
samarbejdsaftaler, etc., ikke kan leveres prompte og proaktivt (= der løbende følges op, og 
forhandlingsprocesser "håndholdes"). Her må der naturligvis være en nøje overvågning af arbejdsbyrde hos 
TTO-medarbejdere, der sikrer at alle ressourcer hele tiden udnyttes optimalt. 

TTO er desværre en flaskehals i kontraktindgåelser med universitetets eksterne samarbejdspartnere. Der er 
behov for at reducere sagsbehandlingstid. 

TTO gør et glimrende arbejde, men AU - evt. sammen med Regionen - må gå mere aktivt ind i at skabe et 
aftagermiljø for AUs opfindelsers m.m.. Det er forbløffende, at tilstedeværelsen af henholdsvis et af 
nordens største universiteter og universitetshospitaler ikke har skabt et stærkere hightech industri i Aarhus 
området. AU skal tage et lederskab i transformere erhvervsstrukturen! 

TTO har desværre ikke forstået at hvis de smider alle patenter ud af vinduet er det MEGET svært at søge de 
fonde hvor man skal have en partner fra industrien. 

TTO har en formidling og kommunikation som ikke er klar ift. ansvar og snitflader. De nationale centre skal 
ind over al erhvervssamarbejde på de faglige områder de repræsenterer og det skal indarbejdes i 
retningslinjer fra TTO. 

TTO har ingen forståelse for, at der i nogle sammenhænge skal arbejdes hurtigt for at få et projektarbejde 
op at køre. Kommunikationen er langsomlig og skal optimeres 

TTO har pga. den meget langsomme og problematiske juridiske behandling af NDA betydet at vi har mistet 
samarbejde med væsentlige virksomheder. Små studieprojekter bliver behandlet som om de var store, dybt 
hemmelige og revolutionerende forskningsprojekter. 

TTO kan være nyttigt men der skal være en bedre balance, så man stadigvæk kan frit samarbejde med 
virksomheder og afprøve muligheder, uden at man er straks begrænset gennem kontrakter og 
patentvarsler. 

TTO skal nøjes med rigtig gode medarbejdere. I stedet har man satset på at have mange og "dårlige" 
medarbejdere. Med det resultat at de virkelig gode medarbejdere bliver headhuntet af andre universiteter, 
fordi vilkårene på AU ikke er gode nok. I virkeligheden kunne man nemt sænke den samlede lønsum ved at 
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nøjes med få rigtig gode medarbejdere. 

TTO svare ofte slet ikke eller meget langsomt på mails. Har en meget tung procedure hvor man kun kan 
kommunikere med dem ved at indsende formelle anmeldelser. Medarbejderne ved TTO siger at det er dem 
forbudt at indgå i mere uformelle drøftelse omkring de mulige IP rettigheder i et projekt. Derfor er det ikke 
muligt at lave an forudgående sondering inden man skriver de formelle anmeldelser af mulige patenterbare 
opfindelser. Et mere smidigt system ville være til gavn for både TTO og de ansatte å AU. Som det fungere 
nu vil jeg anse TTO som en af de største forhindringer for øget samarbejde med industrien og øget aktivitet 
på patent fronten. 

TTO svarer meget sent på henvendelser. Det er nærmest umuligt at få svar, med mindre man virkelig 
prøver hårdt i 2-3 mdr. De kontakter jeg så har fået, de 2 gange jeg har været det igennem, er super gode. 

TTO sylter kontrakter med private virksomheder og udviser meget lille fleksibilitet. Dette har kostet vigtige 
samarbejder. 

TTO udgør ofte en flaskehals, når vi skal skrive kontrakter. Selv i rene standard-kontrakter hvor der intet 
skal ændres er sagsbehandlingstiden utroligt lang. Ofte så lang at skaber problemer ift. vores 
samarbejdspartnere. 

TTO virker lidt som om at de ser det som et mål at få så mange patenter som muligt og vedligeholde dem så 
omfattende som muligt uden at tage hensyn til f.eks. advokat omkostningerne. Samtidig er de ikke de 
bedste til at finde folk selvom de stadig er ansat på AU eller f.eks. i forskerparken i tilknytning til AU. Det 
måtte vi gøre for dem. 

TTO virker uhyggeligt meget overbebyrdet med arbejde. 

Tunge beslutningsprocesser som ligger fra fjernt fra forskningen. 

Ved ikke hvad det er, men med mindre det beviseligt er en god forretning, så hold det på lavt blus - lyder 
som en ide fostret af forskning til faktura tankegangen. Vi skal være gode ved at gøre det vi gør bedst - ikke 
ved at nyopfinde vores formål - et (godt) universitet er ikke en forretning i klassisk forstand og skal ikke 
ledes som sådan. 

Vi får for lidt ud af TTO, og sagsbehandlingstiden er alt for lang. De skal være tættere på forskerne og have 
indsigt i bores arbejde 

Vi har et stort potentiale for erhvervssamarbejde, men det er endnu et eksempel på noget ekstra vi skal 
lave. TTO burde tage medarbejdere i hånden, tage initiativ og hjælpe os proaktivt 

Ville være relevant hvis TTO selv kunne tage kontakt til firmaer, som TTo selv finder, for anvendelse af 
patenter, da det netop er TTO som har størst kendskab til virksomheder. 

 

 
 I do not know what the technology transfer office is. I have not seen any initiatives to inform researchers 
about what this office is, this makes me think that some procedures need to be implemented to 
communicate this to the community. 

I do not know what they do?? 
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I looked at the profile of the TT office a few months ago to see if we had a qualified patent attorney on the 
staff. Either there was a mistake or the shocking truth is that we do not have such expertise in this office. I 
have been associating and communicating with patent attorneys for years and when the subject of TT 
offices comes up it is often argued that the quality of patent expertise is essential to a well-functioning 
office. A partner in a British patent attorney firm had done some pro bono work in Norway where the 
universities pooled their TT patent attorney expertise to make sure they had the best talent available (i.e. 
expensive) collectively, rather than underemployed staff in each university. And so on - can it really be true 
that this University does not employ a patent attorney? This is so astonishing - it means in fact that this 
office is not a TT office - that I doubt what I write. Maybe the website has not been fully updated? Of all my 
administrative suggestions this is the one where the possibility of a catastrophic failure exists. If the 
university must have a TT office, it must have patent evaluation expertise there... 

Not always as professional and supportive as one could hope for. 

They are simply not able to help you if you have a need....but they keep organizing things you don't need 
and make you waste time on things you absolutely not need. 

Very slow response time and sometimes not even a response 

 

Teknisk-administrativt personale 

Området har brug for et særligt eftersyn, så det bliver klart, hvad det præcist beskæftiger sig med og kan 
gøre for institutterne. Institutterne bør kunne vælge til og fra på adm. opgaver (og derved skabe et 
fornuftigt udbud- og efterspørgselsforhold) 

Alle prøver at undgå TTO, da man oplever, at sager trækkes i langdrag og problematiseres ud over det 
nødvendige. Patenter/licenser er helt forfærdeligt; jeg har hørt en lektor udtale, at "jeg må hellere op med 
at få gode ideer"... 

Alt for lang responstid (hvis man da når at få et svar inden man går videre eller gør noget andet) 

Der burde skabes en større sammenhæng mellem forskning og innovation på AU. TTO har et uklart 
ophæng. Det skaber suboptimale vilkår for sammenhæng i opgaveløsningen i relation til de faglige miljøer 
og den øvrige administration. 

Det tager meget lang tid at få noget behandlet her. Det er ikke helt klart for mig, hvad der skal denne vej, 
og hvad der ikke skal. 

Bag et image om vilje til god personaleledelse gemmer sig brutalitet og hensynsløshed og mangel på indsigt 
i hvad gode dialoger kan bringe. 

Hvis entreprenørskab og Innovation på studenterområdet er en ambition SKAL TTO skal blive bedre til at 
servicere studerende når de arbejder med IPR/NDA krævende projekter i deres kurser. 

Ift. EU forskningskontrakter der skulle forhandles på plads - FP7 - har jeg i to tilfælde (ud af to) oplevet at 
TTO har været MEGET langsom i ekspeditionen og samtidig været ualmindeligt firkantede i opgave 
løsningen, så det var decideret flovt overfor de internationale samarbejdspartnere. Hvis vi som universitet 
skal tage EU midler hjem, så skal der være en langt bedre support på post-award området. Hurtigere 
sagsbehandling er virkelig vigtig her. 

Institutterne oplever at der ikke svares på henvendelser rettidigt - der er ikke tilstrækkelig nærhed. TTO skal 
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prioriteres højt. Der efterlyses en mere proaktiv rolle fra TTO 

Jeg har talt med flere virksomheder som ønsker et samarbejde med AU - de er blevet skræmt væk. De vil 
tale direkte med en tekniker eller en vidensperson. 

Se kommentar på "Intern kommunikation" 

Se svar vedr. forskningsstøtteenheden. 

Tingene tager meget lang tid, der skal rykkes for tingene mange gange. 

TTO bør forankres i et af de 8 VD-områder, så de ikke har særstatus. En mulig placering kunne være i AU 
Forskning og Talent, der allerede har forskningsstøtteenheden. Man kunne argumentere for, at der var et 
flow fra hjemtagning og administration af projekter, til patentering og etablering af spin-out virksomheder. 
Da AU Viden oprindeligt blev dannet, var den min opfattelse, at de også skulle håndtere 
myndighedsbetjening og erhvervssamarbejdet, hvorfor TTO også kunne placeres der. 

TTO har nogle gange meget lang sagsbehandlingstid. 

TTO skal have et bedre, organisatorisk ophæng på AU og blive mere synlig i organisationen 

TTO virker inden for udvalgte fagområder rigtig god og mindre godt på andre. AU har TTO, CEI, AU Viden og 
forskningsstøtte spredt over forskellige enheder. De beskæftiger sig hver især ud fra deres virkelighed med 
dele af samme sag. 

Vi har arbejdsopgaver der grænser op til eller overlapper TTOs. Så der er behov for jævnlig koordination, 
gensidige svar på spørgsmål og fælles (udviklings)projekter. Og folkene i TTO vil rigtig gerne. Men de er så 
underbemandede (især kontraktfolkene) at de naturligt nok må prioritere kerneopgaven. Det efterlader 
bare somme tider os med hængepartier og uafklarede spørgsmål. 

Ydelser bør betales efter hvor meget man konkret trækker på TTO frem for costdrivere. 

 

Studerende 
AUs licenspolitik trænger til et eftersyn. Jeg er med i [organisation nævnt ved navn], som kræver at AU skal 
have en social ansvarlig licenspolitik og at TTO mere aktivt skal kæmpe for at opfindelse fra AU skal komme 
samfundet til gode. Det gøres ikke kun ved at afsætte så mange patenter som muligt til industrien, men 
også ved at stille krav ved afsætningen. 
Desuden bør AU i højere grad deltage i diskussionen om at rigtig mange opfindelser aldrig kommer uden for 
universitets murer, da der ikke er et kommercielt behov og dermed holder industrien sig væk. Enten kan 
universiteterne eller en ny offentlig org. sørge for at opfindelser, som er til gavn for samfundet, bliver til 
noget. 

Jeg har prøvet som studerende at arbejde med TTO, men har fået at vide at jeg ikke kan arbejde med TTO 
om udarbejdelse af juridiske dokumenter. Jeg kunne godt ønske mig at TTO havde en underafdeling der var 
beregnet til studerende, da man som studerende ikke har en jordisk chance for at være sikker på at man 
indgår en aftale der er til fordel for en selv og ikke for firmaet man indgår samarbejdet med. 
Jeg har samarbejdet med to firmaer omkring et potentielt meget stort projekt, men har været overladt til 
selv at prøve at forstå det juridiske sprog og forstå hvilke økonomiske omkostninger disse juridiske papirer 
har for mig og min eventuelle fremtidige arbejde med projektet. 
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For mig virker det som om at den studerende bliver ladt i stikken og at man ikke er villig til at hjælpe den 
studerende med noget så essentielt for at kunne sikre et eventuelt selvstændig firma. Dels er det en utrolig 
tidsrøver og dels er det frustrerende når man ikke selv har indblikket i disse formelle papirer. 
Det skal her tilføjes at mit institut ikke har været gode til at bakke op omkring mine ønsker om juridisk 
hjælp og blot henviste mig til TTO. Da de ikke kunne hjælpe mig uden samtykke fra mit institut, kontaktede 
jeg mit institut og de ville ikke indgå i papirerne. 

  



 619 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

AU Career 

Studerende 
Aldrig haft med dem at gøre de seneste 5 år. Hvis organet sluger en del af budgettet må de godt være 
synlig. 

AU Career lever stadig i det gamle [institut nævnt ved navn], det er ikke lykkedes dem at lave 
arrangementer, som er relevante for de nye studier, der nu også hører under dem. 

AU Career mangler i høj grad indblik i, hvad der er behov for på det enkelte institut, og kommer derfor til at 
fremstå som noget ubrugbart for de studerende. 

AU Career på [hovedområde nævnt ved navn] er lige startet op - de skal hjælpes godt i gang, ellers får de 
ikke momentum. 

Bedre annoncering af dets tilbud (jobmesser, jobsøgningskurser osv.) til de studerende.  
Mere fokus på livet efter studiet og mere samarbejde med virksomheder 

Bør være bedre til at skabe netværk mellem studerende og virksomheder 

De er bare ringe!! 

De er ikke særligt tydelige for mig i hverdagen. 

De har p.t. ikke særlig mange muligheder for at hjælpe [studerende fra uddannelse nævnt ved navn] med at 
finde job... 

De sender et uendeligt antal mails ud konstant, uden mulighed for at afmelde, det er forstyrrende. 

De spammer bare; alt for mange mails. 

Den er ikke synlig nok på [hovedområde nævnt ved navn] 

Der er for meget kassetænkning ift. deres syn på karrieremuligheder, kreativiteten er lav for deres 
vedkommende - ærgerligt for de studerende 

Deres tilbud er ikke synlige for mig som studerende med undtagelse af det meget gode oplæg til introdag 
på kandidaten 

Det virker ikke til at de har meget forståelse for hvad de studerende eller virksomhederne har brug for i 
samarbejdet. 

Det virker lidt "poppet" med uddeling af slik og den der ande-maskot, der engang gik rundt. Jeg tænker ikke 
på det som et sted, hvor jeg kan få seriøs karrierevejledning, men mere som et politisk/image-relateret 
tiltag for AU. 

Endnu mere fokus herpå 

Er irrelevant og dyr eftersom frivillige foreninger allerede varetager opgaverne bedre. Det virker som noget 
implementeret af et elfenbenstårn langt fra virkeligheden som med så meget andet på au 
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Et karrierecenter som henvender sig til universitetsstuderende, bør efter min overbevisning være mere 
seriøse end au career giver udtryk for at være: "kom og få kage og mød Andy the duck, som er au careers 
maskot". Jeg kunne aldrig DRØMME om et møde op til noget der lyder så latterlig useriøst. Men jeg kunne 
godt bruge noget kompetent karrierevejledning. Ergo: drop kommunikation på børnehaveniveau! 

Findes AU Career eller er det bare en skrøne? Større synlighed og information. 

Går ud fra det i mit tilfælde handler om karriererådgivning! 
Det finder jeg meget lidt af - der har været en rigtig velplanlagt karrieredag - men det ville da være rigtig 
relevant med et sted jeg kunne henvende mig og få personlig hjælp! 

Har aldrig selv brugt det - men har hørt at sige at de ikke rigtig kan hjælpe med andet end CV og 
ansøgninger. 

Hele ideen bag og den praktiske forvaltning af AU Career forekommer mig at være pengespild. Den i foråret 
gennemførte AU Career Festival var decideret plat og talte til laveste fællesnævner. 

Helt generelt ser det ud, som om AU Career holder relevante arrangementer, men samtidig udstiller deres 
(bl.a. facebook)kommunikation med omverdenen en manglende forståelse for eget formål - når man fx 
laver en stort opslået karrierefest med "Andy the Duck"-maskot, spåkone og stylist eller fejrer sig selv med 
løfte om kage, kaffe, popcornmaskine og sjove konkurrencer - noget, der underminerer deres 
troværdighed. 

Hvad laver de?! Hvad kan de gøre for mig? Information,  ja tak. 

hvordan kan AU Career stå og fortælle om, hvor vigtigt et studiejob er, og planlægningskontoret derefter 
planlægger timer hver eneste dag i ugen? Jeg har endnu ikke hørt om et studierelevant job, hvor der er 
mulighed for at arbejde i weekenden. Igen mangelfuld koordination 

Ikke særlig relevant viden i forhold til mit specifikke studie og dermed mine karrieremuligheder 

Jeg forstår simpelthen ikke, hvad alle medarbejderne i AU Career laver. DE er ikke særligt synlige på campus 
- selv når man går forbi deres kontorer, ser de ofte tomme ud, og jeg synes derfor, at det er en smule 
underligt, at der ikke er blevet skåret på dette område under sparerunden - tværtimod har de lige åbnet 
endnu et kontor oppe i [sted nævnt ved navn]. 
AU Career har sikkert mange gode tilbud, men så længe de ikke er bedre til at få kommunikeret dem ud, så 
må man spørge sig selv, hvad deres berettigelse er. 

Jeg har forsøgt som kandidatstuderende at bruge centeret en del gange. Men det er for generelt og de kan 
ikke hjælpe med specifikke ting. De holder overfladiske kurser og events og deres kontakt med 
virksomheder bærer mere præg af at være af økonomisk karakter og er der ikke for at sætte studerende i 
forbindelse med arbejdsmarkedet. Det er spild af penge. 

Jeg har læst i snart 4 år på AU, og har aldrig hørt om AU Career. Og kontroller AU webmail dagligt.  
Der har aldrig været en introduktion og/eller informationsmail omkring dette.  
 
Evt. kunne man sende en standard mail til studerende, der snart bliver færdig med bachelor eller kandidat, 
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om tilbuddet 
 
Det kalder på et "særligt eftersyn". 

Jeg har stadig svært ved at forstå, hvad det er AU career kan tilbyde mig.. 

Jeg oplevede mere målrettet karrierevejledning i folkeskolen. PUNKTUM. 

Jeg oplever at der bruges mange ressourcer på dette. Der er masser af sådanne tilbud andre steder og jeg 
så hellere disse midler kanaliseret andre steder hen, f.eks. til større mulighed for censur ved skriftlig 
eksamen eller mulighed for mundtlig eksamen. Eller til mere undervisning. 

Jeg overlever dem, som distanceret, handler efter en politisk agenda og tage udgangspunkt i dem selv. 
Jeg forstår ved ikke, hvorfor det ikke kan være fint nok, at jeg gerne vil have et job i det offentlige og jeg 
også vil have hjælp til dette. 
Desuden ved de væsentlig mindre om min faglighed og hvordan den kan bruges, end mine VIP'er gør, 
hvilket overflødiggøre dem i min verden. 

Jeg synes det er vanskeligt at finde ud af, hvad man reelt kan anvende sin uddannelse til når man er færdig 
([studie nævnt ved navn]), der kunne godt trænges til at der var noget mere målrettethed inde for dette. 

Jeg synes det virker meget lukket og meget begrænset i, hvordan de kommer ud til folk. Det er et problem, 
hvis man ikke ved hvilke muligheder, der er. 

Jeg var utroligt glad for det karrierearrangement i afholdte med tre tidligere studerende og fagforening. Det 
kunne vi godt bruge noget flere af. Fx flere social-faglige arrangementer med gæster der fortalte om deres 
job og vejen dertil. 

Man kunne med fordel hente inspiration fra [andet universitet i Danmark] og integrere erhvervslivet mere i 
studieforløbet. Både med indspark til erfaringer fra det virkelige liv, men også med løsning af opgaver. Det 
vil være en fordel for virksomheder, som kan få løst nogle opgaver, og for de studerende der får et formål 
med de eksamensopgaver de laver. 

Manglende karriere rådgivning specifikt for [studie nævnt ved navn]! 

Mangler MEGET karriere vejledning 

Mangler synlighed. Hvor og hvem er AU Career?? 

Mere hjælp til færdige kandidater, og større indsats for studiejob til de studerende. 

mere info 

Mere information fra folk udefra 

Mere information om karrieremuligheder inden optagelse på studierne kunne være godt 

Min karriere vejledning har været ekstremt sparsom, og i en tid med arbejdsløse akademikere, synes jeg 
det er enormt vigtigt at have fokus på hvordan man starter sin karriere efter universitetet. Eventuelt med 
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nogle kurser støttet af brugerbetaling, så det ikke er en økonomisk belastning for universitetet, men at AU 
blot danner rammerne for kurset, og viser at de tager vare om deres studerende. 

Måske er jeg fordomsfuld, men er der ikke blot tale om nok et falleret HR-projekt fra konsulenterne / 
spildte kroner (der kunne være brugt på undervisning / forskning) 

Når man søger inspiration og hjælp opnår vi som [studerende fra uddannelse nævnt ved navn] ikke særlig 
meget - da man ikke rigtig ved noget om os (og virker egentlig ret ligeglade med os) 

Som [studie nævnt ved navn]-studerende oplever jeg, at der ikke bliver gjort noget som helst for at linke 
vores uddannelse til det efterfølgende arbejdsmarked. 

Som udefra stående har jeg svært ved at se hvad formålet med AU Career er. Hvad er missionen og 
visionen med AU Career? For flere studerende virker det blot som en pengemaskine for universitetet, hvor 
det at hjælpe de studerende med deres karrierer kommer i anden række. Har selv prøvet at opsøge dem en 
gang, hvor vejledningen var middelmådig og hvor man ikke rummede den viden der var nødvendig for en 
karriere inden for det ret brede område jeg spurgte ind til, men de opfordrede mig dig til at søge vejledning 
ved karrierer centret på [andet universitet i Danmark]. I min optik brude AU Career også sørge for at de 
virksomheder de så arbejder sammen med, kender de uddannelser der er på fakulteterne/institutterne, så 
når de studerende snakker med HR repræsentanter, fra de virksomheder AU Career selv har inviteret, ikke 
skal bruge 15-25 minutter på at forklarer dem hvad det nu lige er man læser, hvis man ikke læser en [helt 
almindelig] kandidat. 

Til et møde med en jobkonsulent derfra oplevede jeg, at [jobkonsulenten] kun besad standartsvar, som 
man kunne finde nemt og hurtigt på nettet. [Jobkonsulenten] havde ingen indsigt i akademikers 
arbejdsmarked. Det var generelt bare en rigtig dårlig oplevelse. 

 

As I stated previously, it does very little focused on international employment or employment of [specific] 
students. 

I will be one of the many immigrants in this country  cleaning toilets with a masters degree in [subject] from 
AU. 

Not good enough. Nothing that I didn't know beforehand. 
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Andre administrative områder 

Videnskabeligt personale 

1. Alt for meget administration som ikke nødvendigvis er økonomi ligger på den enkelte forsker i 
dagligdagen. 2. Vi mangler i den grad lokal gammeldags effektiv og dygtig/dydig sekretærfunktioner til 
rejseafregninger osv. 

Adgang til sekretærhjælp på uddannelserne er blevet meget tung, mange opgaver er ført tilbage til det 
videnskabelige personale, som nu selv skal sørge for fx kompendier og andre ting, som virker 
uhensigtsmæssigt i forhold til det store arbejde det er at planlægge og gennemføre et studie. Efter sidste 
fyringsrunde blev [direkte personreference fjernet], [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn], fyret. det er 
uforståeligt i forhold til det, [denne medarbejder] har sparet AU for gennem sin hjælp til planlægning af 
konferencer. At konferencer ligger i en fast ramme, husker deltagerne som noget meget vigtigt. 

Alt for hierarkisk system, hvor der nu er brug for 5. niveauledere. Dekan-niveauet kunne med fordel 
afskaffes og opgaverne delegeres ned til institutlederne (i den nuværende struktur). Det nuværende system 
er især beregnet til kontrol oppefra og ned. Det vi har brug for er kortere afstand nedefra og op. Der bruges 
for mange og for dyre konsulenter, som ofte skaber problemerne i stedet for at løse dem. Løs fx personale 
sager ved universitetets egne organer og ledere. 

Ang. kommunikation: Det er vanskeligt at drive en central kommunikationstjeneste, når universitetet 
dækker over så mange fagområder. Man vil gerne gøre fagene og opdagelserne mere sexede for 
omverdenen, men dermed taber man ofte fagligheden. Ang. administration: Jeg har mest gode erfaringer i 
forbindelse med min interaktion med administrative medarbejdere (bestemt også enkelte dårlige 
erfaringer). Det er dog min klare fornemmelse, at der desværre er opstået en situation, hvor meget af det 
videnskabelige personale ikke har tillid til det administrative personale. Vi kender dem ikke. Vi ved ikke, 
hvordan de ser ud. Vi tror, at de tjener mere end os (i særdeleshed per time). Vi tror, at det alene er 
udvidelsen af administrationen, der er skyld i Universitetets økonomiske misere. Osv. 

AU logo skriften er en nitte. Kan ikke læses. Skaber ikke positiv forundring rundt omkring. Kun irritation og 
vi placeres geografisk langt mere østpå end vi har interesse i. Arbejdsmiljø organisation bør samarbejde 
med sygehusene for de mange medarbejdere der sidder der. Det giver ingen mening at lave parallelle søjler 
på samme arbejdsplads blot fordi ansættelsesbrevet kommer fra AU i stedet for fx fra AUH. Det giver meget 
lidt mening at bede os om at skaffe flere forskningsmidler udefra på Health, når vi i forvejen får 
størsteparten udefra. Differentier mellem fakulteterne. Det er ikke ordentlig og redelig omgang med de 
forskellige forskningsgrupper at der er givet carte blanche til visse forskningsområder til at have professorer 
der er fritaget for undervisning i en kæmpe besparelsesrunde, så store undervisningsopgaver lægges på 
post docs som er vores fremtidige fødekæde. Det er ikke ok at nedskære på alle områder undtagen miljøer 
der har skaffeten bevilling med en indlejringsklausul. Så må der tones rent ud: så er der satsområder som er 
vigtigere end andre. Så må ledelsen sige det med klare ord. Så er det utroværdigt at kalde det en solidarisk 
besparelse. 

AU Talentudvikling!! 

Bestyrelsen. Der bør være valg til alle pladser i bestyrelsen. Det vil sikre at bestyrelsens arbejde er fokuseret 
på at forbedre mulighederne for at bedrive forskning og undervisning i Verdensklasse. 

Center for undervisning og læring (CUL). Er der ikke temmelig mange ansatte ift. aktiviteterne 

CUL (Center for Læring og Undervisning) - spild af ressourcer (både personalemæssigt og driftmæssigt) at 
bruge så mange midler på et center, der har været ude af stand til at dokumentere en effekt af deres 
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tilstedeværelse. 

CWT bør ses bedre efter, de er efter min mening et absolut spild af ressourcer 

Dekanatet på [hovedområde nævnt ved navn] trænger i den grad til at blive besat af en hel ny gruppe 
mennesker. Det nuværende dekanat er bemandet af mennesker, der ganske ukritisk gennemfør den 
tidligere rektors projekter og der er fuldstændig døve overfor kritiske synspunkter. Så længe at fakultetet 
har samme dekan og ledelse, som det havde under den tidligere rektor, er muligheden for forbedring - og 
ikke mindst muligheden for at opnå de ansattes tillid til fakultetsledelsen - lige med nul. 

Dele af alumne-aktiviterne og den vidtløftige internationalisering bør også trimmes ud fra devisen What's in 
it for AU? 

Der er et behov for øget fokus på administrativ understøttelse af projektadministration og styring af de 
enkelte forskningsprojekter. Dette gælder blandt andet forbedring af IT-systemer der bruges i 
projektstyring, såsom løbende økonomi og tidsforbrug i forhold til budget. Det er samtidigt en udfordring at 
gøre systemer enkle og brugervenlige med nem adgang til support. 

Der er nok flere der trænger til et eftersyn. personligt ville det give god mening hvis man samlede sådan 
noget som aula, aurus og Ph.d. planneren under en skabelon, sådan at man ikke hele tiden skulle logge ind 
på forskellige. Jeg mener også man bør tage op til revision hvor meget man vil kontrollere ferieplanlægning, 
tidsregistrering udarbejde undersøgelser etc. da det må give nogle uforholdsmæssige store arbejdsbyrder 
for administrationen 

Det er bemærkelsesværdigt, at ét af de områder, der er mest centrale for universitetet slet ikke fremgår af 
spørgeskemaet og det er også næsten usynligt for forskerne, eller spredt på så mange enheder, at det er 
uoverskueligt. Jeg tænker på forskningssupport på forskningsaktiviteter, der ikke handler om at skrive 
ansøgninger, dvs. administrativ support f.eks. på afholdelse af konference, netværksmøder og den slags. 
Når man skal afholde en konference skal man, sådan som adm. er struktureret i dag, ikke bare i kontakt 
med mange administrative personer, som er placeret helt forskellige steder (lokale sekretærer, d-tapper, 
teknikere, centrale lokaleadministratorer, løn-middelsekretærer, rejseadministratorer, 
kommunikationsafdeling, IT-afdeling, mv.) De enheder på fakultetet, der angiveligt skulle hjælpe forskerne, 
er så overbebyrdede med andet arbejde, at de ikke kan stå til rådighed, eller de prioriterer det ikke, eller 
deres arbejde er struktureret, så det ikke passer ind. Det er meget uheldigt, for det er bl.a. med til at tegne 
Aarhus Universitet udadtil. Det er afgørende, at fx. rejsebestilling og løn til udenlandske gæster fungerer, 
og her kan det ikke nytte, at der er en svartid på op til 2 uger, og at rejser ikke er bestilt 14 dage før en 
konference afholdes, og man ikke kan få klar besked på om konferencemateriale kan være klar eller ikke. 
Vipperne har selvfølgelig det overordnede ansvar, men det er afgørende med kvalificeret sekretærbistand, 
og meget gerne en allround sekretær, der forstår, hvordan man organiserer en konference med alt hvad 
dertil hører (forplejning, rejser, løn, d-tap, teknik, lokaler etc.). Det er desuden et problem, at de 
økonomiske regnskaber nu laves på en så uigennemsigtig måde, at det er meget vanskeligt, selv med lokal 
sekretærbistand at forstå tallene. Det er vipperne, der er økonomisk ansvarlige over for de eksterne 
bevillingshavere, og man er nødt til at forstå de overordnede tal i regnskaberne, men sådan som de 
opgøres i de nuværende systemer, er de ulæselige for menigmand, og det betyder, man skal have en 
sekretær til at oversætte, men de lokale sekretærer har ikke længere denne kompetence, og de centralt 
placerede økonomiansvarlige har en helt anden systemisk tilgang til regnskab mv. Når jeg taler om 
forskningssupport, så handler det altså ikke om støtten fra fx. forskningsstøtteenheden, som gør et stort og 
flot stykke arbejde med at hjælpe med ansøgninger og den slags. Jeg tænker mere på support til det man 
kan kalde andre forskningsaktiviteter, herunder konferencer, forskningsseminarer, symposier etc. Man 
kunne også sagtens forestille sig mere teknisk support på internetmøder, Skype møder og den slags, som 
kan spare universitetet for rejsepenge. Hvis man imidlertid har haft et par dårlige erfaringer med dette pga. 
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tekniske problemer og mangel på lokal support, så kaster man sig ikke lige ud i det igen foreløbig, især ikke 
hvis det er afgørende beslutningsmøder (fx. ang. stillingsbesættelser, eller ang. forskningssamarbejde med 
eksterne parter mv.) 

Det er fuldstændigt uoverskueligt som medarbejder på VIP siden at overskue, hvem og hvor man skal 
henvende sig for at få svar på eller hjælp til administrative opgaver. Manglende nærhed til administrative 
medarbejdere gør, at det er svært at finde indgange til medarbejdere, der kan hjælpe en i gang. Tidligere 
kontakter i det administrative system er flyttet rundt, så de både fysisk og opgavemæssigt er svære at 
finde, herunder vide om de kan hjælpe en med at finde en løsning på en opgave. 

Det er muligvis ikke "andre" administrative områder jeg mener, men snarere en stillingtagen til - på alle 
niveauer og i alle led - for eksempel mødekultur. Jeg sidder tit til møder med 10-15 mennesker i et par 
timer, og hver gang tænker jeg: der brugte vi så 30 timer eller næsten en arbejdsuge. 

Det hovedløse vokseværk med fusioner og omstruktureringer savner solide faglige funderinger. Denne 
form for praktiseret forsknings- og uddannelsespolitik burde gennemlyses med henblik på mere realistiske 
mål i fremtiden. 

Eftersom jeg ikke i det daglige har "omgang" med administrative funktioner/personer. Så har jeg kun ring 
indtryk/forståelse for de udførte funktioner. 

Fordelingen mellem central og decentral administration er løbet løbsk. Institutterne mister deres identitet, 
når markante funktioner fjernes fra institutternes ansvarsområde og gøres centrale. Koordinering af 
opgaver er ikke optimal 

Generelt set forekommer den samlede administration stor, kompleks og uigennemsigtig, hvilket givetvis 
har historiske årsager (sammenlægning af vidt forskellige institutioner med meget forskellige kulturer og 
geografi). Det virker som om, at den nuværende administrationsstruktur til dels har haft til opgave at sikre 
plads og funktion til ledere, der blev "tilovers" efter reorganiseringen i 2011/12 (ofte ansat uden opslag, - til 
forskel fra studentermedhjælp, TAP og alle andre som bliver ansat efter opslag!). Det virker som om der 
mangler en klar definition af hvem og hvor den administrative kompetence ligger, og dermed kan selv 
banale sager nå at blive videresendt i systemet flere/mange gange(og dermed beskæftige mange personer). 
Et af hovedproblemerne er nok den centralistiske ide (på alle administrative niveauer), hvor administrativ 
support ude i institutter og forskergrupper er blevet markant forringet. Geografisk spredte enheder (og 
geografisk opdelte enheder) gør ikke sagen bedre, - der er eksempler på at institutsekretær og nærmeste 
administrativ økonomisupport er placeret mere end 200 km væk fra projektlederne. "Nærhedsprincippet" 
bør genindføres på AU! 

Generelt virker Århus Universitet på mig stort og uoverskueligt som arbejdsplads, og jeg er glad for, at jeg 
har været ansat andre steder, så jeg ved, at det ikke blot er mig, den er gal med. Det er uigennemskueligt, 
hvor og af hvem beslutninger træffes, og hvad den helt reelle motivation bag/begrundelse for 
beslutningerne har været. Herunder også selve fusionen. 

Generelt: Jeg ved slet ikke om jeg har kommenteret på det rigtige, men blot opremset nogle og nogle 
løsningsforslag på et ret simpelt niveau. Det skyldes at hele det administrative system forekommer mig 
uigennemskueligt, så i virkeligheden burde der ud for hvert punkt stå 'overskuelighed for medarbejderne' 
samt 'flyt en del af de administrative medarbejdere tættere på institutterne og dermed på universitetets 
kerneydelser 

Hvad er et særligt eftersyn og hvem gennemfører det? Jeg har ingen tillid til at det vil føre til noget godt. 
Det er brug for at den såkaldte ledelse (rektor- og dekan-niveau) tager ansvar for sit misregimente og går 
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af. 

Hvor figurerer centrene for myndighedsbetjening? 

Hvorfor kunne den øverste ledelse ikke angives? Jeg tror der er noget grundlæggende galt i hvor mange 
administrative personer der ansættes i AU i forhold til hvor mange forskere der er. AU føles som en kæmpe 
koncern der drukner i bureaukrati, noget som centraliseringen ikke bidrog positivt til. 

I princippet bør alle administrative områder gås efter. Jeg har ikke viden om hvilke opgaver de enkelte 
områder varetager og jeg ved ikke hvor mange ansatte der varetager disse opgaver. 

I spilder min tid 

Jeg gør først opmærksom på, at jeg ikke er til daglig på mit institut, og kun har truffet den nuværende 
institutleder en enkelt gang. Min primære oplevelse er, at IT og kommunikation er meget dårligt anbragt så 
langt fra institutterne, og at kommunikation bør varetages tættere på medarbejderne. 

Jeg har afkrydset "andre" fordi jeg finder at relationen til de administrative enheder i mange tilfælde stadig 
er uklar. Der er tydeligvis nogle områder, som administreres centralt, som med fordel kunne håndteres i 
institutterne. Årsagen er at kommunikationsvejen er virkelig lang og berøringsflader mistes. Jeg oplever at 
nogle administrative enheder tager fat på dette ved hjælp af front og back-office. Det kan være at det 
kommer til at virke, men det har mange udfordringer. 

Jeg har alene afkrydset "andre", fordi jeg ikke har overblik over, hvilke områder der specifikt trænger til 
eftersyn. Det er min opfattelse, at HELE det administrative område trænger til en gennemgang. Der er 
dagligt problemer med adgang til administrativ støtte. Det er svært at finde ud af, hvor man skal henvende 
sig, og når man så kommer igennem et eller andet sted, er svaret oftest, at netop den opgave kan man ikke 
få hjælp til. Den administrative support er virkelig blevet stærkt forringet efter den administrative 
omorganisering. Der er kun ét sted, support virkelig batter: på instituttet (samt måske på det nære 
fakultetsniveau), og institutsupporten er gået fra fremragende til almindeligt ringe og mangelfuld på vores 
institut. 

Jeg har en generel opfattelse af at administrationen trænger til at fokusere på kerneydelserne. Der er 
eksempelvis lige nu gang i 85 forskellige administrative projekter. Som medarbejder har jeg svært ved at se 
at der skulle være behov for det. Det virker som om man har mistet det store overblik. I stedet for at starte 
nye tiltag op skulle man måske fokusere på at få gjort det projekter færdige man har i gang. 

Jeg har i det daglige kontakt med mange administrative områder, f.eks. FSE, TTO, IT, ph.d.-skole, økonomi, 
kommunikation osv. Jeg har et meget positivt indtryk af alle de mennesker som arbejder i disse områder, 
de gør virkelig hvad de kan og de er generelt meget kompetente og engagerede. Mit problem er at jeg 
generelt oplever dem som (ligesom mig) overbebyrdede med opgaver; der kan derfor være en del ventetid 
ved diverse forespørgsler, og jeg har indtryk af at de generelt skal løbe meget stærkt. 

Jeg kan ikke forstå prioriteringen når ting skal sendes I udbud. I mit seneste projekt skal jeg af projektets 
bevilling betale over 200.000 kr. I advokatudgifter for at få ting I udbud. Hvem skal prioriterer hvad der 
klares internt og hvad der skal klares eksternt. Jeg kan ikke se det rimelige i at jeg skal dække stort hele 
udgiften jeg har ved til udarbejdelse af udbudsmateriale samt efterfølgende behandling. 

Jeg kan ikke svare på spørgsmålet, har været ansat i et år og har ikke nogen fornemmelse for det. 

Jeg kender slet ikke alle områder, så jeg har ikke forudsætninger for at forholde mig til alle områder. Jeg 
savner et felt, hvor jeg kunne afkrydse dette. Generelt er det vanskeligt med strategien "One size fits all". 
Dur ikke. AU er ikke en bolchefabrik. Der skal skabes plads til at forskerne har tid at være kreative og skabe 
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nye idéer sammen med andre. Forskerne indberetter/udfylder 
skemaer/statistikker/AURUS/PURE/AUHRA/ReAP osv. osv. i et væk. Man sparer selvfølgelig sekretærhjælp, 
men det er altså gode forskertimer, der bliver brugt på administration. Er det en rigtig strategi? Skal 
"selvservice" være det bærende? Der bygges system efter system, men er de robuste og fleksible nok til at 
kunne leve op til kravene/ønskerne, som er under kontant forandring. Der skal meget mere fokus på, "nice 
to have and need to have"! Større grad af decentral administrativ hjælp. Der er for langt mellem "brugerne" 
dvs. forskningsmiljøet og rigtig mange af de administrative funktioner. Forandringsprocessen har hele glemt 
nærhedsprincippet..... Vi bliver til robotter. Service skal i dag forstås ved selvservice. Og der findes et utal af 
systemer, hvor den enkelte selv skal angive/anføre alt... Er det økonomieffektivt? Og hensigtsmæssigt at 
"omdanne" forskere til administratorer/ind-berettere af alt? Til systemer, der ikke virker optimale ift. at 
trække relevante informationer ud igen. Der mangler klart større brugerinddragelse ved systemudviklingen. 
Brugere og systemet vokser væk fra hinanden i disse år. 

Jeg krydsede af for generelt at kunne skrive at hele det administrative område kunne lære af den 
effektivitet i beslutninger på det undervisningsmæssige område, hvor effektivitet og forandring traditionelt 
er i fokus. Mange undervisere og administratorer på 'det gamle AU' har det forskningsmæssige fokus som 
det primære, hvorfor der - hvilket jo kan undre - måske ikke traditionelt er så mange ændringer på det 
undervisningsmæssige område. 

Jeg mener generelt at der bruges alt for meget tid på administration. Den skulle gerne lette arbejdet for 
resten af os, men det er sjældent tilfældet. Derudover mener jeg ikke, der skal laves om på det, som rent 
faktisk fungerer, og som mange har brugt lang tid på at finde ud af og forlige sig med, som nu vores 
tidsregistrerings system ARS. Administration har det med at blive utroligt omstændeligt og tidskrævende, 
hvor hensigten vel egentlig må være at gøre det simpelt og tidsbesparende! Det ville være dejligt, hvis man 
fornemmede at det var tænkt ind i nye løsninger ;) 

Jeg oplever ikke specielle områder som havende behov for et "eftersyn", men at der kunne være behov for 
generel ændring i det administrative system, så der bliver mere institutnærhed i støttefunktioner som fx IT 
support og økonomi. 

Jeg synes den øverste ledelse har et stort tillidsproblem i forhold til forskere og undervisere. Det er 
bemærkelsesværdigt at ingen ledere blev fyret i forbindelse med fyringsrunden 

Jeg så gerne stillingerne ved læringscentre konverteret til VIP-stillinger. Visse kurser gennemføres kun ved 
hjælp af tvang, hvilket siger noget om deres kvalitet og relevans. En sådan omprioritering kunne 
kompensere   

Jeg valgte "andre" i mangel af mulighed for at svare "ved ikke" 

Jeg ved ikke om CUL er et "administrativt" område, men efter min mening bør CUL lukkes. Under alle 
omstændigheder er det helt skørt, at vi alle - uanset pædagogiske kvalifikationer - tvinges på CUL kurser. 

Karrierecenteret bør nedlægges 

Karrierecenteret forekommer delvist overflødigt. De enkelte fag vil nok bedre kunne markedsføre sine egne 
studerende og holde kontakt med egne kandidater. 

Kommunikation. Jeg forstår ikke hvorfor vi skal have den fremmedgørelse som det giver at bruge et 
kodesprog med bogstaver der kun kendes af de få. Det harmonerer ikke særlig godt med mål om at styrke 
samarbejde med erhvervsliv og samfund. Det forvirrer mere end det gavner. Generelt Der er så mange 
niveauer af administration så det ofte er svært at finde ud af hvor man skal henvende sig. Det er blevet 
meget mere kompliceret efter at al kompetent personale er fjernet fra instituttet. Nu skal alle bruge tid på 
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at indhente viden rundt omkring på hjemmesiden, hvor man før henvendte sig på kontoret og fik svar med 
det samme. En positiv udvikling er vores faktura betalingssystem. Bare en skam at vi ikke kan se vores 
forbrug direkte så man alligevel er nødt til at skrive det ind selv. 

Løn, kender mange der har haft problemer i udbetalingen. I tvivl om det tæller som administration 

Lønkontoret laver mange, mange fejl. Meget lang tid før klager håndteres. Svært at gennemskue 
lønafregning, spec. tillæg, der blandes sammen. 

Meget dårlig oplevelse da jeg havde bestilt hotel i forbindelse med kongres. Blev " skældt" ud over prisen 
på hotellet meget ubehageligt 

Min kommentar afspejler nok primært at vi endnu ikke har det store kendskab til de mange nye 
administrative funktioner, som ikke direkte er i berøring med vores arbejde i hverdagen. Men en 
kommentar er i forhold til de mange nye systemer som tages i brug, som mere eller mindre har gjort vores 
erfaring f.eks. med eksamensplanlægning ubrugelige fra semester til semester, fordi der sker så mange 
forskellige, uafhængige forandringer, at det er umuligt at forudse, hvad der f.eks. påvirker hinanden 
(planlægning af undervisning, lokalebooking, planlægning af eksamen etc.). Og så en konkret ting: jeg har 
fra studerende fået spørgsmål ang. den del af administrationen som udsteder studiekort (og åbner dem, så 
de giver adgang til diverse bygninger), og her har der generelt været dårlige erfaringer med kontakten, eller 
evt. dårlig kommunikation om hvor og hvem man kan henvende sig til som studerende. Jeg kender ikke 
direkte selv til problemet, men da det har været nævnt konsistent af flere studerende, er det hermed givet 
videre. 

Mine kolleger og jeg spilder vores tid med at skulle operere i Aurus. Systemet er meget lidt brugervenligt, 
omstændeligt, tidskrævende og medfører altid frustration. Desuden er det altid som minimum nødvendigt 
at kalde på en administrativ medarbejder for at få hjælp til at løse opgaven. Jeg ender som regel med helt 
at overlade opgaven til administrationen, når det efter kort tid kokser. Lad eksperterne komme til, og lad os 
andre gøre det vi er gode til, please. 

Mit kryds i "andre" administrative områder et trick-svar. Der er helt åbenlyst noget at tage fat på sikkert 
alle administrative områder. Men mit indblik i dette er så ukvalificeret, at jeg ikke ønsker at veje i 
statistikken. Det er kommet dertil, at min kontakt med det administrative minder om min relation til min 
tandlæge: Jeg elsker ham, når jeg har tandpine, men jeg tænker ikke med glæde på ham ellers i hverdagen. 
Dette er helt uretfærdigt over for de gode mennesker i administrationen, som gør deres bedste under 
vanskelige randbetingelser. 

Problemerne handler dels om at vi har fået administrative centre med egen ledelsessystem og 
succeskriterier, som samtidig gerne skulle være serviceorganer for forskning, uddannelse og de resterende 
kerneydelser. Dels handler det om at der er sket en sikkert tiltrængt funktionsopdeling, som imidlertid ikke 
tager hensyn til at mange aktiviteter på institut og afdelingsniveauerne faktisk har tværgående 
administrative behov. Her synes der ikke at være "administrative indgange" som faktisk er ansvarlig for 
opgaven (og ikke bare for deres egen funktion) 

På lokalt plant kunne man også inddrage personalet dem der arbejder på deres felt 

På mit institut betaler vi hvert år [et stort beløb] til et karriere-center. Jeg går forbi centret hver eneste dag, 
når jeg kommer, og når jeg går, og der er stort set aldrig nogen i centret - bortset fra de ansatte. Også her 
virker det som et helt fjollet sted at bruge penge, når vi nu ingen har. Karriere centret er i hvert fald ikke 
"need-to-have". 
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Relevansen af funktionen "Ledelsesrådgiver" på [campus udenfor Aarhus nævnt ved navn]. 

Sekretariatet, der aflønner undervisningsassistenter efter indberettet antal undervisningstimer. 

Sekretariatsstøtten til UDdannelseslederniveauet er utilstrækkelig hvis UL skal nå sin administrative 
forpligtelse inden for den normerede tid. 

Serviceniveauet for videnskabelige medarbejdere er lavt. Skal man f.eks. på feltkursus eller ekskursion med 
studerende må man selv sørge for alt: bestilling af transport, mad, overnatning. Der er ingen 
sekretariatshjælp og universitetets rejsebureau er ude af stand til at bestille andet end en rejse til f. eks. 
USA. 

Skemaplanlægning! At undervisere og studerende som udgangspunkt først kan forvente at vide hvor og 
hvornår de skal undervise i den uge, hvor semesteret starter, er intet mindre end horribelt! 

Som forskningsprogramleder finder jeg det meget frustrerende, at der ikke er administrativ understøttelse i 
form af en sekretær eller et sekretariat knyttet til en funktion, som bl.a. indebærer personaleansvar for 28 
juniorforskere og administration af ca. 50 forskere. Omkring 80 % af det rent administrative og praktiske 
arbejde må forskningsprogramlederen selv tage sig af. 

Som ny på AU, er der ikke meget velkomst. Det eneste var et pænt brev fra dekanen, men derefter har der 
egentlig kun været opgaver der skulle løses. Jeg vil foreslå at der findes en slags intro til ansættelsen. Jeg 
ved at jeg kun er adjungeret, men det kunne jo tænkes at jeg kunne finde på at søge om at blive tættere 
tilknyttet. Imidlertid er der ikke meget der inviterer til det når man er ny. Måske skulle man indføre nogle 
flotte og stolte traditioner. Jeg har min ph.d. fra [et udenlandsk universitet] og der var nogle stolte 
traditioner, der var meget synlige. Igen, jeg er kun adjungeret og ved derfor heller ikke hvordan de 
fastansatte har det og hvordan det fungerer for dem. 

Som også nævnt under "Økonomi", men jeg mener at huske at Indkøbsafdelingen er en separat afdeling -- 
bestående af 1-2 mand. Jeg savner klare retningslinjer for hvordan vi kan give feedback på produkter, 
producenter og leverandører. Desuden har den enkelte bruger sjældent mulighed for at tjekke hvilke priser 
leverandøren FAKTISK fakturerer os for (fordi fakturaer går direkte til indkøbsafdelingen) -- så det er svært 
at se om vi får tingene til den aftalte pris. 

Som skrevet før: Jeg tilhører en gruppe som er placeret udenfor 8000 C og foruden al kommunikation med 
samarbejdspartnere internt på AU samt med studerende så synes jeg kommunikationen er svær. Det er lige 
før jeg vil sige der er en OS og DEM kommunikation. Måske det bliver anderledes når/hvis vi flytter men jeg 
føler mig ikke rigtig som en del af AU rent kommunikationsmæssigt i hvert fald 

Spild af penge, væk med det. 

Timeregistreringen er håbløs (hvert år er der flere uger, hvor det ikke kan bruges og er meget besværligt - 
så det er nødvendigt at lavet et privatsystem, hvori tiderne indtastes for så senere at blive genindtastet i 
systemet. Afregningssystemet for rejser m.m. er besværlig og unødvendig kompliceret. (Det skema, som vi 
tidligere udfyldte og sendte ind sammen med bilag var meget enklere). 

Uddræningen af TAP'erne fra lokalmiljøerne er generelt en stor misforståelse, der har virket 
kontraproduktivt mht. kommunikation, effektivitet og trivsel i dagligdagen. Opløs TAP-centrene og få 
TAP'erne tilbage til lokalmiljøerne, hvor de hører til. 

Undervisnings- og læringsenhederne, som efterhånden tæller rigtig mange medarbejdere, men det er 
uklart, hvad de bidrager med. Det er for så vidt klart, at de skal bidrage til at opkvalificere på 
undervisningssiden, men den modtagne undervisning er ofte meget langt fra den virkelighed, vi befinder os 
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i. 

Universitetsbestyrelsen. 

Universitetsloven trænger til et kærligt eftersyn. New Public Management har ødelagt danske universiteter. 
Det gælder også Aarhus Universitet. 

Ved ikke om det hører til under administrative områder. Men jeg forstår slet ikke, hvordan 
forskningsprogramlederfunktionen fungerer. Og jeg forstår endnu mindre, hvordan nogle 
udvælges/ansættes til at varetage ledelsesfunktioner. Min nærmeste leder har ikke været igennem et 
ansættelsesforløb, men overtog bare pladsen, da den forrige fratrådte. Andre steder ville det være helt 
uhørt at man bliver leder uden at være igennem en ansættelsesprocedure, hvor der ses på, om man har 
lederkvalifikationer og de fornødne faglige kvalifikationer, samt hvor der er mulighed for at flere ansøgere 
kan søge stillingen og den bedst kvalificerede kan få stillingen. Og så er det mit indtryk, at det som menig 
medarbejder er nødvendigt at al kommunikation går igennem nærmeste leder, dvs. 
forskningsprogramlederen. Dvs. at institutlederen og andre i systemet reelt ikke aner, hvad der foregår i 
forskningsprogrammer/centre, og hvordan personaleledelsen foregår. 

Vi skal generelt være opmærksomme på "nice to have" og "need to have" funktioner. Økonomien kræver 
dette. Vi kan ikke nødvendigvis skaffe den inddækning der er krav om, så vi må reducere omkostningerne 
på områder der ligger udover vores kerneområder: forskning og undervisning. Så vi må hele tiden tænke på 
om der er brug for alle de ydelser der er i organisationen. F.eks. - havde vi brug for at opfinde et helt nyt 
alfabet???? Hvad i himlens navn er der kommet ud af de penge det har kostet? 

 

 After multiple years of employment as a young researcher, I found out only recently that we have a 
substantial group of people officially working on "talent development" - on the university and/or 
department level, I don't know. None of my young and talented coworkers have ever met them or received 
any form of support from them. My suggestion would be to either have these people actually do 
something, or get rid of the unit; my impression from meetings about the budget is that they're not cheap. 
(I just looked it up and we actually have multiple Vice-Deans for Talent Development...? What are those 
people doing all day?) 

I ticked this box to be able to write that we are into our third or fourth administrative reorganization. When 
resource persons come, go and shift, communication takes much more time. Extremely counterproductive 
to getting even simple jobs done. 

In general the academic staff should be regularly asked about what they find supportive and what not in 
their daily work. 

The allocation of funding currently puts a lot of stress on the teaching--teaching dollars appear to be being 
taxed to pay for a lot more than just teaching, also to support the many layers of administration. I am 
frightened by the question of which areas supporting us need an overhaul, because then taxes to support 
the overhaul will be charged. The biggest current problem is that resources are being diverted from the 
core interaction that supports the university--educating our students with research based teaching that 
enables them to get good jobs in Denmark and internationally and contribute productively to Denmark's 
economy. This interaction happens at the department level, and the departments need more resources to 
continue developing, updating and adapting our curriculum to the needs of Danish industry and Danish 
society. Every kroner you take out of the departments in the form of internal taxes makes it more difficult 
to fulfill our core mission in not only educating students, but giving them access to cutting edge research 
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which can enable them to continue being some of the best graduates in the world, and continue bringing 
Danish industry to the top. 

The Board of the University could use a check-up, in particular its role in the economic mess. Individually 
they are highly regarded professionals, but I have gotten the impression they have failed somehow in 
controlling things 

The ratio of teachers/researchers to administrative staff has gone done over the years and this must be 
reversed. So back to the fundamentals. It is necessary to have administrative and support functions but 
they tend to grow without limit if not properly managed. 

When a new employee comes to Aarhus University, he or she should be shown around and introduced to 
the present employees so that he/she has a general recognization of the employees. Or maybe it is nice to 
have a brochure so that he/she can get the information about who can be contacted for a specific issue 
(administrative level). 

 

Teknisk-administrativt personale 

 Jeg har afkrydset "andre", fordi jeg generelt savner en bedre sammenhæng i ydelserne mellem de enkelte 
vicedirektørområder, mellem front og back- office i de enkelte vicedirektørområder og mellem 
vicedirektørområderne og de faglige miljøer, som de skal understøtte. Således har det i visse VD-områder 
været opfattelsen, at de har skullet definere de ydelser, som de mener at skulle tilbyde institutterne som 
følge af den afskedigelsesrunde, som har givet færre hænder til at løse opgaverne. Her har en del VD-
områder valgt IKKE at gå i dialog med institutterne om opgavetype samt en prioritering af de valgte 
opgaver. Igen (som ved [vicedirektørområde i front-office nævnt ved navn og hovedområde]) er der 
tilgangen den, at der er fokus på, hvem gør hvad i fm en given opgave (og det skal helst være "de andre", 
der laver mest), i stedet for at tage udgangspunkt i: 1. hvilke opgaver skal løses fremover 2. hvordan skal de 
prioriteres 3. hvordan samarbejder vi bedst muligt, så vi får opgaverne i mål til rette tid og i bedst mulige 
kvalitet. Det kan overvejes, om den nuværende opdeling af funktionerne mellem front og back office er 
optimal. Det opleves ofte, at samarbejdet mellem front og back ikke fungerer tilfredsstillende (fx på it-
området), hvorfor instituttet påtager sig den koordinerende funktion mellem front og back for at sikre en 
målorienteret fremdrift i sagerne. Hvis man vælger at ændre på ressourcefordelingen (årsværk) mellem 
front og back, således at front får flere årsværk, vil det dog have store økonomiske konsekvenser for 
institutterne, da institutterne betaler i fuldt omfang til front. Nøgletal for institutternes bidrag til front bør 
derfor genovervejes. Derudover er det begrænsende for de enkelte funktionschefer, at de skal orientere sig 
både mod deres vicedirektør og mod de faglige miljøer (ofte via dekanatet). Funktionschefen har ofte en 
god indsigt i, hvad institutterne efterspørger, men har en vicedirektør det? Vi har aldrig været i dialog med 
en vicedirektør, og det er min opfattelse, at han/hun har kun meget ringe vide om, hvordan hverdagen er 
på et institut. 

Generelt bør arbejdsopgaver gennemgås i forhold til, hvad skal ligge på institut og administrativt center. 
Der ligger stadig økonomi, studie og HR opgaver på institut, giver det mening? 

Administration tager uforholdsmæssigt meget tid -Tidsregistrering -Møder -Papirnusseri Kontrol frem for 
tillid er dårlig karma 

Alumne-kontakten. Virker "løsrevet" fra det øvrige AU. Skal det prioriteres eller ikke. 

AU Viden fungerer parallelt med videnudvekslingsarbejdet på hovedområderne, og jeg oplever en 



 632 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

manglende forståelse for arbejdsdelingen i forhold til hovedområderne. Jeg har således oplevet, at AU 
Viden sender information ud til samarbejdspartnere uden for AU om konkret arbejde på hovedområdet 
uden at vi inddrages eller bare orienteres. Her mener jeg, at AU Viden i højere grad skal respektere at 
detailkendskabet ligger på hovedområderne. 

Au viden. Virker som en rodebutik af opgaver. Ulogisk at EVU ikke er en del af studier, og hvorfor er TTO 
ikke en del af området? 

AU's strategi om "sammenhængende administration" er varm luft. Der er brug for formulerede mål om 
hvilke administrative praksisser, der skal forbedres (og hvilke der skal fjernes). AU bør foretage en 
systematisk kortlægning udefra-ind af brugernes (VIP og stud) behov og forventninger til de services vi 
tilbyder. Resultatet skal anvendes som input (business cases) til prioritering af administrative 
forandringsprojekter. For at gennemføre forandringerne bør AU styrke projektorganiseringen (vi er lysår 
bagefter andre serviceorienterede organisationer på dette område). Den nuværende organisering af 
administrationen er "traditionel" og fremmer silo-tænkning, hvis ikke der samtidig er en stærk 
projektorganisering til at sikre sammenhængen på tværs. 

CEI - det rolle virker ufokuseret og luftkastel-agtigt. 

Center for entreprenørskab og innovation burde have et AU tjek for resultater/output. Der er 35 ansatte, 
men umuligt at vurdere, hvad der reelt laves. Intet er rigtig beskrevet herom. 

DA AU Viden blev skabt, havde jeg en opfattelse af de især skulle stå for teknologioverførsel, 
myndighedsbetjening og vidensspredning til den generelle befolkning. Det er min opfattelse, at disse to 
opgaver ikke løses i AU Viden i sin nuværende form. Det står mig uklart, om andre enheder er trådt til med 
løsninger af dette. I så fald bør det tydeligere italesættes, hvad AU videns opgaver er. Pt. ser jeg to opgaver 
hos AU Viden - library og efter-videreuddannelse. Set fra min stol kunne efter-videreuddannelse lige så 
godt ligge hos AU Studier, og AU Library kunne f.eks. placeres i Au Forskning og Talent. Så kunne man spare 
en vicedirektør. 

De sidste to spørgsmål (hvor stor en andel af min tid jeg bruger på hhv. institut/VIP og på interne 
anliggender) samt dette spørgsmål, mener jeg ikke har udtømmende svarkategorier. Jeg er bekymret for, 
hvordan mine og de øvrige respondenters svar vil kunne fortolkes. Mht. det første spørgsmål, så går langt 
størstedelen af min tid med at arbejde for AU-niveauet. Mht. det seneste spørgsmål, så hverken kan eller 
vil jeg pege på andre administrative enheder, der trænger til et 'særligt eftersyn'. Det har jeg som menig 
medarbejder ikke tilstrækkelig med indsigt til at gøre på et redeligt grundlag. Og så er vi ovre i det, der 
hurtigt kan ende med mudderkastning på baggrund af hvad jeg lige tilfældigvis har hørt eller oplevet selv. 

Dekansekretariatet på [hovedområde nævnt ved navn]. Enheden er vel en del af VIP-søjlen, men opererer 
meget på fx kommunikationsområdet. Det ville være hensigtsmæssigt med større åbenhed og dialog med 
netop kommunikationsenheden på ST. Kunne man forestille sig at den del af dekansekretariatet der 
primært arbejder med kommunikation ganske enkelt blev indlemmet i ST KOM? Det ville give stor mening, 
men det virker som om der er personrelaterede forhold der spænder ben for den ideelle løsning. 

Der er for megen uduelig ledelse i alle afdelinger og på alle niveauer. Desværre virker mange ledende 
stillinger til at være besat af AC'ere blot fordi folk er AC'ere, ikke fordi de er kvalificerede. 

Det er ikke de administrative områder den er gal med, det er derimod topledelsen som har fejlet og 
desværre stadigvæk bliver ved med at fejle. Der mangler i den grad en rød tråd/strategi for hvad man vil, 
hvor man er på vej hen og hvordan tingene skal gøres. Det nytter ikke noget at træffe beslutninger som 
praksis ikke kan lade sig gøre, eller at medarbejderne bliver kørt fuldstændig i sænk for at prøve at opnå 
disse. Desværre er det gået ud over arbejdsmiljøet som bliver værre og værre, jeg vil anbefale at man 
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prøver at stoppe op, se væk fra helikopterperspektivet og prøve at se tingene nedefra og op, i stedet for 
oppe fra og ned hele tiden, der er mange gode tiltag som bliver kvalt, når alting bliver trukket ned over 
hovedet på folk, uden de har reelt har en mulighed for at påvirke beslutningerne. 

Det fysiske miljø på AU, dvs. bygninger, indretning og funktionalitet. 

Det gjorde jeg ovenfor 

Det vil være fint med en generel evaluering/opfølgning på samtlige områder efter omstruktureringen. 

Forskningsstøtte - forhold til dekan- og institutsekretariater AU Viden (overvej at placere EVU og karriere i 
Studier, udskille AU library og nedlægge Viden) Dekansekretariaternes rolle ift. AU adm.(opsplitning af drift 
og policystøtte - er det smart?) 

Generelt er det mit indtryk, at det kan være en udfordring at finde hjælp til spørgsmål, der lige er udover 
almindelige spørgsmål. Mange på AU er tilbøjelige til at sige "det er ikke min opgave" - jeg har sjældent 
oplevet nogen der siger: "ved du hvad, det prøver jeg at finde ud af, så vi ved det til en anden gang". Det er 
nok et kommunikationsproblem, men også at tage ansvar for at folk får hjælp, jeg savner. Nogen gange 
også at få kommunikation helt ned til os på gulvet, der står overfor de studerende, der er langt op til 
beslutningstagerne. 

Generelt er opfattelsen, at der bliver lavet rigtig meget administration for administrationens skyld, og det 
er institutterne der skal finansierer det. En anden anke er alle helpdesk -anordningerne - det kan godt være 
at det giver mening for den afdeling der skal varetage funktionerne, men som medarbejder er det meget 
generende ikke at kunne få kontakt til en medarbejder (det er ikke særlig serviceorienteret). 

Generelt mangler BO og FO at kommunikere på tværs af VD-områder men også inden for samme VD-
område. Institutsekretariatslederne bliver ofte selv bedt om at kontakte en anden enhed for at få løst 
spørgsmålet - der er ikke ret mange, der siger "det er ikke lige mig, MEN det finder jeg ud af og vender 
tilbage". Der opleves generelt manglende forretningsforståelse. AU's kerneopgaver er altså uddannelser og 
forskning. Vi bruger rigtig mange ressourcer på akkrediteringer - men hvad får vi ud af dem. Vores danske 
studerende vælger i hvert fald ikke uddannelse efter akkreditering men efter interesse og hvor de vil flytte 
hen. Har vi så mange internationale studerende, der vælger AU på grund af akkrediteringerne? Næppe nok 
til at pengene kommer igen via STÅ! 

Generelt mangler universitetet projektmodenhed. Der er alt for lidt fokus på, at projekter skal have tid, 
ressourcer og indsigt. Projekter skal kunne træffe / indhente beslutninger på alle nødvendige niveauer. Jeg 
har flere gange været ude for, at der på øverste niveau ikke har været villighed til at træffe upopulære 
beslutninger på tværs af hovedområder. Det betyder, at projekterne må bøje deres løsninger, så de kan 
rumme, at hovedområderne hver for sig kan fortsætte med arbejdet, som de altid har gjort. Resultatet er 
komplekse løsninger, som er dyre at holde kørende - og uhensigtsmæssige på den lange bane. Hvem skal 
træffe beslutninger på tværs af hovedområder? Og ved man, om dette faktisk er sket? Det kunne være 
interessant at se på. 

Generelt oplever jeg et behov for større datakvalitet på AU, herunder controlling af data. Jeg ser et behov 
for større faglig forståelse hos medarbejderne og ledelsesmæssig prioritering hos lederne i forhold til at se 
data ind i en større sammenhæng og som fundament for øvrige aktiviteter på AU. Det lyder banalt, men det 
er ikke desto mindre et behov, som pt. ikke varetages tilstrækkeligt kvalificeret på AU. 

Generelt synes jeg, at den vision der er lagt for mere tværgående samarbejde i forskningsmiljøet ligeledes 
bør udstrækkes til fælles administrationen. Der er stor fokus på projekt- og porteføljestyring i de enkelte 
vicedirektørområder, men viljen/evnen til at trække på viden/ressourcer i andre VD-områder er mangelfuld 
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eller i så fald ikke tydelig i det daglige. 

Generelt: Der er mange omstændelige processer, som optager rigtigt mange medarbejderes tid - fx AURUS. 
Var det ikke nemmere, at nogle få medarbejdere (eksperter på området) tog sig af disse administrative 
opgaver, fremfor at alle sidder og roder med det - og ikke kan finde hoved og hale i det? 

HR Servicemindedness. I stedet for at sende aben videre, når en bruger henvender sig, så må man prøve at 
løse problemet, så brugeren får en oplevelse af, at medarbejderen tager sig af problemet, selvom det ikke 
lige er vedkommendes specifikke ansvarsområde. 

HR-løn kunne godt strømlines noget mere, da der p.t. er alt for mange beregninger, vi skal foretage os 
(f.eks. ifm. barselsorlov uden løn, løntilskud o. lign.). Større automatisering af løndelene. Tydeligere 
grænseflader mellem de forskellige administrationsenheder - hvem gør hvad. 

I mine øjne mangler der et tværgående blik på Universitetet. Vores institutionsakkreditering er en oplagt 
mulighed for at inddrage medarbejdere (VIP/TAP) og brugere i at sætte klare kvalitetsmål og for at sikre en 
samlet dynamisk kvalitetsledelse og- udvikling. 

Indkøb trænger til et særligt eftersyn 

Intet kendskab 

Jeg er ikke tilstrækkelig inde i området. Alt trænger vel til løbende gennemsyn. 

Jeg finder ikke, at der er enkeltstående administrative områder, der særligt trænger til eftersyn. Alle har vel 
- om ikke andet i besparelsessammenhæng - været igennem nøje overvejelser om, hvordan det fungerer i 
eget område. Vi har helt klart høstet fordele af det 'tvungne' samarbejde i vicedir. området - men jeg 
savner dog også fortsat forståelse for, at vi ikke arbejder på en småkagefabrik, hvor alle vaniljekransene 
bare helst skal være ens i størrelse og passe ind i kagedåserne. Sådan er det ganske enkelt ikke med 
studerende, som er mit arbejdsområde. Der er meget store faglige forskelle mellem hovedområderne - og 
fred med det, det er godt. Men det bevirker, at man ikke bare kan forvente, at vi laver 90-10 på alt vedr. 
studerende - for det nytter ikke. Vi kan sikkert godt gøre det - men jeg tror bestemt kun det vil gavne 
enkelte meget rigide administratorer - og bestemt ikke de meget vigtige 'kunder' - de studerende. Der er 
helt klart meget, der skal tænkes ens og systemer, der skal 'bestemme' hvordan vi skal gøre - men vi skal 
passe på, at det ikke bliver systemer og ensretning uden mening for de studerende. Lad os også fortsat 
have lov til at være glade for at være lige netop på det HO, som vi nu er på. Det betyder faktisk noget for 
mange af os, at vi lige præcis arbejder på ST eller BSS osv. - og ikke helt så meget, at vi er i et vicedir. 
område?! 

Jeg har afkrydset andre, da jeg ikke har berøringsflade op i systemet, og derfor mangler indsigt. Men 
personligt syntes jeg man skal overveje hvad dyre ekspertpaneler/undersøgelser koster i forhold til 
udbytte. Mange gange kunne opgaverne løses billigere med flere "indianere og færre høvdinge". Og hvis 
opgaverne bliver i nærområdet, kan de helt klart løses mere smidigt, end vi nu ofte ser, hvor sager kører fra 
den ene medarbejders computer til den anden, fordi de der skal håndtere opgaverne(eksempelvis 
regninger der skal betales)ikke kender nok til opgaven og derfor ikke vil tage ansvar. Jeg sidder ikke selv i en 
stilling hvor jeg har direkte kontakt udenfor vores institut, men kan jo mærke mine kollegaers frustrationer 

Jeg har ikke direkte kendskab til andre administrative områder og kan derfor ikke pege direkte på disse. Det 
er dog mit umiddelbare indtryk, at den økonomiske model generelt stiller de samme interne krav til de 
administrative enheder på tværs af hovedområder. I praksis synes jeg, at en professionel administration 
skulle have råderum for at give de services til hovedområderne, der er behov for. P.t. bliver der brugt 
ufattelige ressourcer på at afdække behov og formulere services til enkelte hovedområder. Dette skal 
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forhandles og aftales med hovedområderne, der ender med forskellige konstellationer efter mindste 
fællesnævners princip. En samlet administration ville kunne tilbyde nicheydelser på tværs og dermed sikre 
reel service til alle - og ville ikke se sig nødsaget til at nægte service (som man i princippet har tid og 
mulighed for at levere) blot fordi rekvirenten tilhører et hovedområde, der ikke har en aftale om denne 
type service. En samlet administration ville stadig kunne målrettes forskellige behov hos de enkelte 
hovedområder - men en gnidningsfri økonomisk finansiering af administrationen kunne åbne for effektiv og 
fleksibel service = professionel, offentlig administration! 

Jeg har ikke kendskab nok til de enkelte afdelinger til at vide, om de trænger til særligt eftersyn 

Jeg har ikke nok faglig indsigt i andre områder end mit eget, og mener derfor spørgsmålet er irrelevant 

Jeg har ikke sat krydser, da jeg synes, spørgsmålet er for udefineret. Jeg synes ikke, at bestemte områder 
trænger til et eftersyn, mere end andre. Derimod synes jeg, at man løbende med fordel kan give alle 
områder (vip som tap et eftersyn), ikke fordi der er noget galt, men fordi det er god skik 

Jeg har ikke tilstrækkelig indsigt til at svare på dette punkt! 

Jeg har overhovedet ingen indsigt i området og kan derfor ikke besvare spørgsmålene. 

Jeg kunne ikke se et felt, hvor man kunne krydse 'ved ikke' af, og derfor valgte jeg i stedet at gøre det på 
denne måde. 

Jeg kunne ønske at LEAN konceptet blev generelt udrullet og ikke kun i HR spm det er tilfældet nu. Giver 
ikke mening at kun et led i kæden har tankegangen og ideologien. 

Jeg mener, at den kunstige konstruktion med et nationalt center for kultur og læring på Arts er helt 
overflødig. Funktionen varetager ingen opgaver, som ikke kan løses billigere og bedre andre steder og er 
sat på en umulig opgave. 

Jeg oplever, at alle mine kolleger i administrationen på AU, som jeg regelmæssigt samarbejder med, fx IT, 
Økonomi, Studier, Planlægning, gør en kæmpe indsats for at få AU til at hænge sammen under de vilkår der 
nu er budt dem. Alle kæmper dagligt for at levere den bedste service til de studerende og deres kolleger på 
AU, men vi modarbejdes af dårlig ledelse og for mange ledere, som ikke inddrager deres medarbejder, og 
ikke mindst en dårlig ledelsesstruktur, som skaber et vanvittigt krydspres på fx. funktionschefer og 
vicedirektører og samtidig skaber uklarhed omkring hvem og hvordan beslutninger skal tages, som igen 
skaber rum for intriger og studehandler uden åbenhed eller medarbejderinddragelse. 

Jeg synes det er problematisk at vores adm. personale ikke mere er tilknyttet de faglige sektioner. Det 
skaber en masse frustration, både for dem og de øvrige medarbejdere. Alene det at man ikke hører 
sammen mere i hverdagen er mærkeligt for alle. At mange sekretærer nu har ledere der sidder i Århus og 
ikke i nærmiljøet er dybt problematisk, ikke mindst på det personlige plan. Det har skabt en masse dårlig 
karma, som er helt unødvendig. Det er som om at ledelsen ikke har forstået, at det daglige gode kollegiale 
klima er det der bærer dagligdagens udfordringer igennem. Nu bliver det bare til frustrationer. Når man 
flytter ansvaret væk fra de enkelte afdelinger og skaber afstand, mister folk tillid og ejerskab. Det er meget 
problematisk efter min mening. 

Jeg vil gerne kunne svare "Ved Ikke" Jeg har ingen ide om hvilke Adm. omr. der trænger til et særligt 
eftersyn. 

Kan ikke udtale mig da jeg ikke har kendskab til områderne. 

Konstruktionen med vicedirektørområder og teams har gjort det svært at løse opgaver på tværs. Der er for 
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meget silo-tænkning og for lidt plads til generalister. Det er også fatalt, når administrationen bliver isoleret 
fra VIP og studerende. 

Ledelsen, Bestyrelsen har oparbejdet et 3 cifret millionbeløb i underskud, denne regning sendte man til 
medarbejdere og institutter (hovedsagligt). Kan det virkelig være rigtigt at de selv samme personer 
(ledelse/bestyrelse) stadig sidder trykt i deres stole? 

Lønkontoret At de "tvinger" medarbejdere over på NY LØN, men nu over et år efter stadigt har fejl i 
pensionsindbetalingerne, selv om de blev gjort opmærksom på det gentagne gange. (der indbetales både 
for lidt og til forkert selskab) 

Nogle af faldgruberne ved AU opdelingen, med de mange vicedirektør søjler, er incitament til 
suboptimering, fremfor helhedsorientering, ved fx opbygning af parallelle opgaveporteføljer og 
medarbejderkompetencer i flere søjler. En fornuftig tilrettelæggelse af procesejerskaber og 
procestilrettelæggelse med helheden i fokus på tværs af AU, mhp. at understøtte AUs kerneydelser 
(forskning, undervisning, talentudvikling mv.) proaktivt, fremfor reaktivt, har vist sig at have vanskelige kår i 
praksis. Fremfor for fokus på konkrete administrative områder (repræsenteret ved listen på forrige side) er 
der nok mere ræson i og bedre potentiale ved et særligt eftersyn på de tværgående forhold. 

Rekruttering! I forbindelse med centraliseringen er der mange ting, som det lyder som om at vi kan få hjælp 
til, men som rent faktisk bare er varm luft. F.eks. kommunikation og rekruttering på institutterne. Der 
findes rigtig mange aktiviteter indenfor international rekruttering - men det virker som om at man forsøger 
at rekruttere til Universitet og ikke til fagene - og det vinder vi altså ikke på. Kommende studerende 
beslutter sig først for et fag, og derefter vurderer de, om universitet er det rette. Altså lad 
rekrutteringsarbejdet fokusere på fagene og fagets benchmarkings og så på universitet som 2. prioritet. Det 
vil sige, at man skal hjælpe institutterne i deres rekrutteringsarbejde. Og med det mener jeg også at udføre 
arbejdet - lave foldere, hjælpe med god indhold til web osv. - Det er ikke nok bare at give gode råd, der skal 
også noget arbejdskraft til. 

Rengøringen kunne være bedre og mere grundig 

Samspillet mellem vicedirektørområderne, ho-administrationerne og dekansekretariaterne er uklart. 
Hvordan aftaler de opgaverne og opgavedeling? Hvordan afstemmes forventninger? 

Selvom AIAS primært er eksternt finansieret er der også en hvis AU finansiering og derudover trækker den 
mange administrative ressourcer. Hele projektet virker som et prestige projekt fra den tidligere rektor og 
da han nu er væk og projektet tilsyneladende ikke er kommet helt så stærkt fra start som først antaget kan 
det overvejes om det er værd at bruge så mange penge og ressourcer på. 

Som TAP med et specifikt fagområde er det uforståeligt at man skal bruge store mængder tid på udførelse 
af administrative opgaver som ligger langt fra ens kompetencer. (intern og ekstern fakturering f. eks.) 

Store dele af det administrative system er blevet upersonlig....Hvilket har givet et pres nedefra 
desværre....Systemet fik sin støtte og styrke ovenfra, men efter sparrerunde og fyringer er denne 
opbakning/styrke brudt. Og systemet ser ud til at være tæt på sammenbrud grundet manglende tillid. 

Topledelsen har gennem fusionsperioden og organisationsstrukturændringer taget beslutninger i et omfang 
og hastighed, der har gjort det meget vanskeligt for os, der skal føre beslutningerne ud i livet. Forhold der 
har betydet mere sygefravær end vanlig, hvilket igen bidrager til en negativ spiral med mange frustrationer. 

Vicedirektørområdet AU viden mangler i oversigten, hvor kun Technology transfer nævnes. Der ønskes en 
højere grad af gennemsigtighed i antal ansatte og arbejdsopgaver af dette vicedirektørområde, som ikke 
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kan findes på AUs hjemmeside. En stærkere kobling mellem forskning og innovation vil kunne klæde AU 
meget bedre på de krav der stilles nationalt og internationalt. 

Vicedirektørområdet AU Viden. Hensigtsmæssigheden i en særlig geografisk placering og organisatorisk 
tilknytning med forbindelse til nuværende/tidligere prorektor bør analyseres. Sammenhængen til resten af 
organisationen kunne være bedre. 

 

 

Studerende 
[Institut nævnt ved navn]. 
Der er en fejl på mit eksamensbevis som instituttet nægter at rette.  
Der står således på mit bevis at jeg har været i gang med min uddannelse siden 2008 selvom jeg først 
startede i 2009, og dette gør det sværere for mig at få ansættelser fordi jeg kommer til at fremstå som en 
der ikke kan tage mig sammen. Fra instituttets side har jeg fået at vide at det desværre ikke kan rettes, og 
det finder jeg dybt urimeligt. 

[Institut nævnt ved navn]’s administration har haft væsentlige problemer med kalenderplanlægning. 
Derudover er vi en del studerende, der er utilfredse med, at undervisere booker størstedelen af de 
studerendes fælles grupperum (Flere undervisere har fortalt, at de ikke må dette) 

[Institut nævnt ved navn]-Århus integration er skidt. 
Svært at finde relevant information angående [institut nævnt ved navn].  
For meget bestemmelse fra Århus, og for megen fokus på Århus. 
Skulle engang have fat i administration på [afdeling nævnt ved navn] og fik fat i nogen fra Århus som ikke 
vidste noget... Der skal mere fokus på dette. 

Administrationsgangene er uigennemskuelige og det er svært at finde ud af hvem der træffer beslutninger 
om hvad.  
Som studerende oplever man derfor ofte at løbe panden mod en mur, når man gerne vil starte projekter 
eller gerne vil gøre noget for studiemiljøet. 

Alle printere i [sted nævnt ved navn] skal ikke gå i stå op til en eksamensperiode! 

At udenlandske lærere bliver indført ordentligt i karaktersystem, studieordning osv. (hvis det er ind under 
her) 

Datoer for eksaminer kommer ud for sent. 

De enkelte områder er ikke problemet. Problemet er at man nogle gange kan blive sendt rundt mellem de 
enkelte områder uden at nogen ved hvem der har ansvar for problemet eller fordi ingen ønsker at de 
fremover får ansvaret for den type problemer. 
Hvis et enkelt område trænger til gennemsyn, så er det de informationer, der ligger på hjemmesiden. Den 
burde en gang for alle kunne guide de studerende rundt på campus med det problemer, der nu måtte 
være. Der kan være vidt forskellige informationer om det samme emne og tilmed kan der bruges forskellige 
ord for emnet, hvilke gør det endnu mere uoverskueligt. 
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De forkerte TAP'er er blevet fyret. Folk der ikke kan lede eller overskue situationer er blevet sat i 
lederstillinger.  
Det virker som om man kommer af med undervisere og skærer ned på det studierelevante arbejde for 
studerende på [hovedområde nævnt ved navn] og i stedet bruger pengene på administration. 
Øget kontrol med midler (AURUS osv.) øger tiden brugt på administration, giver ekstra bøvl og nedsætter 
lysten til at gøre en ekstra indsats. Uden at der i øvrigt bruges færre midler. 

Dekan [Navn på dekan]: 
[Dekan] har desværre haft en tendens til at udøve enevælde og overtage studienævnets proces og vil have 
sin mening igennem uden hensyntagen til manglende argumentation og  beslutningsgrundlag. 
Fokusere på enkeltsager som får stor negativ betydning for studiemiljøet 

Dem der planlægger eksamener bør gøre mere så tiderne kommer op mere end to uger før de sker 

den afd. der har med kontakt til studerende at gøre. Et simpelt kursus i at have med mennesker at gøre 
kunne være en start. 

Der bør være større gennemsigtighed i demokratiet på AU. Få studerende ved hvad hvilke organer gør eller 
hvad valgene handler om, og der er derfor lav valgdeltagelse. 

Der er alt for mange besværlige papirer der skal udfyldes, hvis man f.eks. skal til udlandet. Det burde være 
muligt at stramme op, så der bliver mindre arbejde for både os studerende og administrationen - der i 
øvrigt gør et godt arbejde og er søde mennesker. 

Der er et problem med, at man skal vente forholdsvist længe inden karakteren for en skriftlig eksamen 
bliver opgivet. 
1,5 måned er meget lang tid at skulle vente på en karakter også selvom der naturligvis skal være tid for 
underviseren at gennemgå besvarelserne for selv meget store hold.  
Her synes dog stadigvæk at være et problem med meget lange tidshorisonter men om problemet ligger hos 
den enkelte underviser der skal rette besvarelser eller på det rent administrative niveau ved jeg ikke. 
Hvorom alting er, så er der plads til forbedring. 

Der er så mange unødvendige fag som burde afskaffes på min uddannelse, men da vi er en meget lille 
uddannelse bliver vi som oftest [behandlet dårligt] (undskyld udtrykket), det er den generelle holdning til 
vores fag, at vi ikke er vigtige. Vi har langt fra nok undervisere, der er måske 2 eller 3 undervisere til hele 
mit fag, det er altså bare ikke nok. osv. osv. 

Der følges absolut ikke op på de kursusevalueringer som de studerende foretager! Dette er sket gentagne 
gange gennem mit studieforløb hvor flere studerende har været utilfredse med et kursus. Helt slemt bliver 
det når kursusevalueringerne aldrig offentliggøres! Hvad skal de så bruges til? 
Alt dette skaber en ligegyldig tilgang til de studerende og deres ord. Dernæst bliver uddannelserne aldrig 
bedre hvis ikke man ser på hvad brugerne mener! 

Der skal kigges på alt det webbaserede kommunikation mellem studerende og au. Der må kunne laves et 
system hvor man når man melder sig til et fag, automatisk bliver tilknyttet fagets mappe på fx aula, hvor 
der ligger de dokumenter der skal bruges.  
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Desuden ville det være en ide at kigge på kursuskataloget og få det opdateret, så der står alt det man skal 
vide for at kunne tage et fag. 
Herudover kunne det være en god ide at kigge på hvordan eksamensplanlægninger fungere, det kan ikke 
passe at vi på [hovedområde nævnt ved navn] på AU ikke kan få eksamensdatoer i bedre tid, der må kunne 
optimeres således at man allerede ved hvornår eksamensdatoen er når man tilmelder sig faget, man ved jo 
godt hvor mange der er tilmeldt, dette mener jeg kunne betyde at der var færre der frameldte sig eksamen 
for tæt på eksamenstidspunktet. 

Det er dybt kritisabelt at der på mit studie ([studie nævnt ved navn]) er så lidt undervisning. Det er min 
overbevisning, at der skæres på undervisningstimer på bekostning af forskning, der alligevel ikke rigtig 
bruges til noget (sidste er forelæseres egne udtalelser). Man kunne i stedet uddanne dygtigere 
[studerende] for færre penge. For det er min (og langt de fleste af de, jeg taler med) overbevisning, at vi får 
enormt meget ud af forelæsninger, og meget mindre ud af at læse otte timer dagligt - også selvom man har 
en læsegruppe. 

Det er min erfaring, at nogle mindre studier er mindre godt administrativt organiseret sammenlignet med 
større studier. 

Det faglige niveau er for lavt på AU. Det er simpelthen blevet for nemt at komme igennem studiet. Værdien 
af min bachelor bliver forringet af at hvem som helst kan få en. Værdien af min fremtidige kandidat 
forringes af at alle kan få en. 
AU, eller noget som helst andet universitet for den sags skyld, skal ikke være en uddannelsesfabrik der 
spytter arbejderbier ud til arbejdsmarkedet. Det skal være et sted for højere lærdom. Det skal være et sted 
der udfordrer konventionel visdom, det skal være et sted med debat, nysgerrighed og antiautoritæritet 
som piller alt fra hinanden for at finde nye og spændende måder at sætte det sammen på igen. 
Som et alternativ kan man lave en ændring i den måde vi bruger vores uddannelser på - sørg for at en 
Bachelor er nok til at få 90% af "akademiske" jobs i dag, og derefter øg adgangskravene for en kandidat 
voldsomt. Derudover så genindfør Kvote 2 som den var før ændringerne i midt 2000'erne så "skæve" 
personligheder også kan komme ind igen, og ikke kun dem som følger "skinnerne" fra folkeskolen, gennem 
gymnasiet til universitetet. 

Det kan fremstå "rodet" at tilmelding til valgfag, ligger inden tilmelding af [fag nævnt ved navn] - hvilke kan 
have den konsekvens, at man ikke bliver optaget på [fag nævnt ved navn] og dermed står uden deltagelse 
på et givent modul. At der er meldt ud at det kan være hensigtsmæssigt, at tilmelde sig flere fag - og 
efterfølgende afmelde tænker jeg giver uhensigtsmæssig meget administrativ arbejde - og en usikkerhed 
for os studerende! 
Generelt har jeg og medstuderende oplevet denne proces enormt "stressende" og frustrerende, idet der er 
meldt forskellige ting ud, forskellige steder vi skal tilmelde/søge viden osv.  
Jeg ved ikke hvilket administrativt område, står for den del. 

Det virker generelt temmelig firkantet, som om at de administrativt ansatte føler at de skal følge alle regler 
uden at tænke over hvad der er smartest i de enkelte tilfælde. og uden at de har overblik over reglerne. 

Det virker meget svært for studievejledningen at komme med konkrete og direkte svar på hvad der kan 
lade sig gøre og hvad der ikke kan i områder hvor der måske/måske ikke skal søges dispensation eller 
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lignende pga. specielle krav eller ønsker der ligger uden for de almindelige kasser. Det virker ikke som om 
de kan gå til nogen og spørge om hvordan praksis er/har været for at give en indikator. 

Dispensations ansøgning til forlænget tid til eksamen, er blevet langt mere besværlig. Da jeg startede på 
BA, ansøgte jeg en gang med dokumentation fra RSC for [sygdom] og fik 25 % ekstra tid på fremtidige 
skriftelige eksaminer på [uddannelse nævnt ved navn], så skulle jeg bare informere planlægningskontoret 
en gang. 
Hvorfor skal der bruges så mange ressourcer nu. Jeg skal sætte en person fra RSC til at underskrive en nyt 
dateret dokument, som henviser til samme udredning i 2009, og så skal der bruges næsten 2 måneder på 
der er en som skal behandle min sag fra AU, og så får jeg sendt svar med posten, som derefter bliver sendt 
til planlægningskontoret. Hvis man først er blevet udredt må man kunne lave nogle faste procedure til 
almindelige eksaminer på under 10 timer, eller noget i den stil, så der ikke, hver gang skal så mange 
indover. 

Eksamenskontoret (hvis det altså er dem der tager sig af eksamenstilmeldinger). Det sker ofte for både mig 
og mine studiekammerater, at vores eksamenstilmelding bliver afvist ved en fejl. 
Det kunne også gøre det lettere for de studerende hvis eksamensplanerne blev offentliggjort tidligere end 
de gør. 
Det er sket for mig, at min karakter først blev offentliggjort 6 måneder efter min eksamen. Det kunne godt 
gøres bedre. 

Eksamenskontoret på [Hovedområde nævnt ved navn]. Det er ALT for sent vi får eksamensdatoer - man 
kunne måske ændre på tilmeldingsdatoer til eksamen, så vi kan få eksamensdatoer umiddelbart efter 
semesterstart - det burde altså være muligt! 

Eksamensplaner og koordinering. Synes vi ved alt for sent hvornår eksamen ligger. 

Eksamensplanlægning 

Eksamensplanlægning. 
Dem som har lavet dette spørgeskema, da jeg har haft mange kommentarer til spørgsmål, uden at kunne 
give dem. og nu kan jeg ikke huske de fleste af dem. 
Et af dem var: Jeg antager at studieleder er det samme som studieansvarlig. 

Eksamensplanlægning: Man bør ikke gå og frygte, at ens eksamener falder oven i hinanden. [Institut nævnt 
ved navn] er god til at give eksamenstidspunkter i god tid, [institut nævnt ved navn] har ligeledes været god 
til at planlægge fremadrettet. Selve [del af universitet nævnt ved navn] er elendig til det. Eksamensdatoer 
kommer op nogle gange lige op til læseperioden. Når man så kender de andre eksamener, og kontakter 
planlægningskontoret, så får man svaret: "Vi kan ikke garantere og tage hensyn til, at de ikke falder oven i 
hinanden. Tak for henvendelsen og held og lykke med eksamenerne!" 

Eksamensplanlægningen på AU har jeg oplevet som meget forvirret og sent ude med datoer osv. Der er 
sket flere alvorlige fejl for mine medstuderende 

En samlet skemaordning for mit studie ([studie nævnt ved navn]) savnes stærkt. Derudover savnes der også 
en klarere formidling af skemaændringer. 
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Er måske under 'studieadministration', men SU-kontoret! Ingen ved noget eller kan hjælpe med noget - 
nogen burde uddanne dem noget bedre i SU-reglerne. 

Er studerende på langdistance (fra udlandet), der er tilsyneladende ingen forståelse herfor og absolut ingen 
fleksibilitet. 

Fakultetet [hovedområde nævnt ved navn] sammenslutning er et skrækscenarie af en sammenslutning. 
Studerende på andre [universiteter] skriver om AU sammenlægningen som "worst case". Tænke lige over at 
man har haft nogen af de skarpeste hoveder til rådighed og sparring, indenfor både kommunikation, 
forandringsledelse, organisation. Men ingen af dem er blevet taget med på råd. 

Flere mundtlige eksamener og løbende afleveringer, som indgår i den samlede eksamenskarakter 

Fremdriftsreformen er den dårligste ide i verden 
Det vil skabe en elite; en elite af de, der består ALT gennem HELE deres studie (dvs. ikke ret mange, men da 
alligevel en 10 procent), og dem, der har rige forældre til at betale for sig. De gode studerende; dem, der 
rent faktisk knokler røven ud af bukserne, og virkelig gør deres bedste på deres studie, men alligevel ikke 
består ALT, ryger ud. At studere er et fuldtidsarbejde, fortæller I os når vi starter, men hvordan i alverden 
skal vi så kunne arbejde så meget ved siden af, at vi kan klare os når I tager vores økonomiske grundlag fra 
os? Det er forrykt! 

Fælles lokalplan! 
Det er for dumt at have en time fra 8 til 10 ved [sted nævnt ved navn] og en time fra 10 til 12 i [sted nævnt 
ved navn]! 
Lige som det er for dumt med første time 8-10 og anden 16-18! 
Det er upædagogisk, udidaktisk og upraktisk! 
Fælles plan, fælles administration fælles (bedre løsning). 

Generelt er systemet alt, alt for bureaukratisk fastlåst. Det nytter ikke at forsøge at ensrettet alt. Ens for 
alle er træls for de fleste. 
Noget så basalt som at acceptere at der er geografisk adskilte enheder fra den centrale del af universitet 
ved [sted nævnt ved navn], og som derfor har andre behov eller samme behov bare et andet sted, synes 
ikke at falde ledelsen ind. 
Eksempelvis virker det omsonst at studerende på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn] skal aflevere 
eksamensopgaver til en studentermedhjælper i [sted nævnt ved navn], for at AU derefter kan sende 
opgaverne retur til lektorerne på [sted uden for Aarhus nævnt ved navn], hvilket i flere tilfælde skulle have 
taget op i mod 14 dage. Det giver ikke tid nok til at rette opgaverne, hvilket medfører at karakteren 
kommer efter deadline for tilmelding til reeksamen, som betyder mere krakilsk bureaukrati der skal omgås 
manuelt gennem sekretærer, der har bedre ting at tage sig til.  
Der synes at være meget bureaukrati for bureaukratiets skyld, som igen og igen spænder ben for 
studerende og forhindre dem i at tage deres uddannelse. 

Generelt vejledningen omkring hvilke retninger man skal vælge(valgfag, udlandssemester osv.) har været 
utrolig ringe på [semester] ([uddannelse nævnt ved navn]) 
Orientering om valgfag har der intet været om. 
Hjælp til at komme på udlandssemester på [semester] har været MEGET begrænset. 
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Generelt sidder man med følelsen af, at man blot skal igennem så hurtigt som overhovedet muligt, så 
universitetet kan tjene nogle penge. 

Generelt: mindre administration, mere demokrati. 

Har ikke tidligere anset det som en administrativ opgave men vil nu inkludere det sociale miljø. Er det 
virkelig universitetsledelsens opgave at gå ind og begrænse de studerendes muligheder for at lære deres 
medstuderende at kende gennem fredagsbarer og lignende? Jeg forstår simpelthen ikke denne besættelse 
med at diktere de studerendes ageren socialt, når man samtidig i den grad lader dem stå tilbage i uvished i 
så mange af de faglige processer og fortæller os at vi er ansvarlige for vores eget studie i stort set alle andre 
henseender. Er det alderdommens bitterhed der er slået ind? Er det det samme der sker når en boldklub i 
Risskov skal begrænse antallet af kampe en søndag fordi naboerne synes det larmer en smule? Eller når 
liebhavere ved kysten tuder over opsættelsen af en badebro år efter år? Gør det virkelig så ondt at se 
ungdommens glæde udfolde sig mens muligheden for det stadig eksisterer, inden vi skal ud og langsomt 
ophobe den bitterhed i os som så tydeligt gennemsyrer beslutningstagerne på AU? Lad nu vær med at 
ødelægge det sociale miljø... please! 

Har oplevet at Studie vejlederen taler ned til [studerende fra uddannelse nævnt ved navn], da vejleder selv 
er tidligere [studerende fra uddannelse nævnt ved navn].  
 
Dette opleves ligeledes ved uddannelseskonferencer, hvor personer kommer og spørger ind til [studie 
nævnt ved navn], hvorefter de bliver "overbevist" om at det er et dårligt valg og at de nok bør om tænke 
det. 

Hele administrationssystemet på [institut nævnt ved navn] hvor der generelt er stor usikkerhed på alt der 
foregår, og hvor der samtidig er dårlig håndtering af nye studieordninger og feedback til forelæsere (fra de 
studerende) 

Hjemmesiden [hovedområdes hjemmeside nævnt] er rodet og uoverskuelig at finde rundt på. 
Det er besværligt med flere platforme til dokumenter, timeplaner mm. for hvert semester. 

hjemmesider 

Hvordan kan det være, at vi som studerende i maj måned 2014 får at vide, at vores skriftlige eksamener 
bliver digitaliseret med øjeblikkelig virkning? Digitaliseringen er i mine øjne en kæmpe sejr for mange fag, 
men for en studerende, som har sat sig op til, at skulle sidde og skrive på gennemslagspapir i 4 timer, er det 
bare ikke optimalt, at der en måned før eksamenens afholdelse bliver lavet om på formen. Måske er vi igen 
tilbage til kommunikationskanalerne og måden hvorpå nyheder bliver offentliggjort på. Der er noget der 
ikke virker. 

Igen med [sygdom], er information for nye studerende alt for dårlig, fordi det kan tage op mod 1,5 måned 
at komme igennem til nogle som ved noget, pga. dette kan jeg ikke sige hvor der skal gøre noget, fordi jeg 
ikke er blevet informeret på nogen specifik måde om disse hjælpeorganer, men fandt først efter 1,5 måned 
en person, som kunne hjælpe mig, hvorefter at de kunne hjælpe mig, dog tager det en måned at komme 
igennem testning, hvorefter dispensationsfristen er overskredet. 
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Information omkring fag og muligheder på studiet har været dårlig kommunikeret. 

Intern kommunikation. Jeg har nu studeret på AU i fire år, og det er stadig ikke lykkes mig a gennemskue, 
hvor jeg skal finde hvilke oplysninger. Særligt beslutninger som træffes uden for mit studie kender jeg ikke 
til, og jeg ved ikke hvor de bliver offentliggjort. 

Intranet og hjemmeside. Vi har alt for mange forskellige platforme; eks: 
Timeplaner (undervisningsplaner) 
Selvbetjening - og Stads selvbetjening (eks. tilmelding) 
WiseFlow / andet nu udskiftet system 
Blackboard 
Kursuskatalog 
SafeCom (print) 
Studieportalen 
 
Kan man ikke forestille sig færre systemer, hvor mere blev samlet - 1: hjemmeside med generel info 2: en 
studieportal, hvor al kommunikation, undervisningsmateriale, kursuskatalog, tilmelding til eksamen og 
undervisning samt elektronisk eksamensaflevering kan foregå? 
 
Eller i det mindste arbejde mod at SAMLE frem for at finde på flere og flere portaler, hvor man lige skal 
huske at tjekke. Det er desværre blevet noget rod, og man kan aldrig finde det, man har brug for - hvilket 
betyder flere mails til personalet, hvilket er spild af ressourcer for alle. 

INVENTAR og læsepladser/sale ! Der er alt for få pladser til at sidde og studere (på [institut nævnt ved 
navn]), især når der kommer studerende fra andre institutter og bruger vores læsepladser, fordi der heller 
ikke er tilstrækkeligt antal på deres eget institut. I tillæg er de borde/stole der er til rådighed meget gamle 
og slidte samt helt utroligt uegnede til at læse ved ! Der er tilmed blevet fjernet borde i bygningerne, for at 
gøre plads til "barborde" UDEN stole.. Det giver for mig ingen mening når der i forvejen ikke var borde/stole 
pladser nok ... 

Jeg døjede med Studenter Studievejledningen 1 år. Jeg underrettede GRUNDIGT den pågældende 
studievejleder på tidspunktet omkring min situation ca. hver 3 måned(Da den virkede håbløs). 
[Vedkommende] forsikrede mig løbende om at det var i orden at tage 1 år påny 2.år igen og at jeg blot 
skulle tilmelde mig over KOT igen ved årets ende. 
Undervejs da enden på året nærmede sig fik jeg af vide af en kandidat studerende jeg mødte i 
Fredagsbaren at han havde hørt at man kunne tage en genvej uden om KOT da man allerede var indskrevet 
på Universitetet, jeg spurgte studievejlederen om dette hvorefter [vedkommende] henviste mig til 
studieadministrationen. 
Her gik det vanvittigt galt, her fik jeg af vide at universitetet ikke ville optage mig igennem KOT og der skulle 
søges særlig dispensation og selv her var der ingen garanti. 
Herefter kontaktede jeg studievejlederen, som sagde at [vedkommende] lige skulle ringe lidt rundt. Kort tid 
efter sendte [vedkommende] en mail hvori [vedkommende] fortalte min situation var mere kompliceret 
end tidligere antaget. Dette på trods af jeg har udleveret samtlige detaljer om min situation til 
[vedkommende]. 
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Herefter henviste [vedkommende] mig til specialkonsulent/studienævnssekretær som fortalt mig jeg 
kommet det rette sted hen, men at jeg skulle være kommet meget MEGET før. 

Jeg er ikke sikker på, hvilken administrationsform, følgende hører under: 
 
Overgangen fra bachelor til kandidat har været meget omfattende for mig, da der ikke på forhånd er nogen 
som helst model for, hvordan en studieplan kunne se ud. Der ligger stor arbejdskraft i selv at sammensætte 
sin studieplan fra bunden, og man har ingen forudsætninger for at vide, om man eksempelvis har 
overlappende undervisning. Det er svært at gøre et forsøg på at studere på normeret tid, og den vanskellige 
studieplanlægning har givet mig mange overvejelser om at forlænge mit studie, så det kan lade sig at gøre 
at tage alle kurserne. At have, i det mindste, et eksempel på, hvordan man kan tage hele sin kandidat på en 
fornuftig måde, ville have været en stor hjælp for mig. 

Jeg er ikke sikker på, hvilket område der længere er ansvarlig for udveksling, men det burde i hvert fald 
kunne gøres nemmere at lave en ITT i udlandet. Jeg blev sendt fra sted til sted (studiecenteret og 
internationalt center osv.) og ingen lød til at have særligt meget styr på, hvad jeg skulle gøre eller at have 
lyst til at hjælpe med at forstå ansøgningsprocessen. 

Jeg har flere gange oplevet at eksamensadministrationen på mit institut har været uimødekommende, 
udvist tydelig modstræben mod éns henvendelser, samt været direkte uhøflig i svar på henvendelser. Selv 
efter at have fået nødvendig dispensation fra Studienævnet (som i øvrigt altid har været imødekommende 
og behageligt at kommunikere med) har jeg oplevet tilfælde, hvor eksamensadministrationen kun 
modvilligt, og desuden akkompagneret af uvenlig kommunikation, har reageret på mine henvendelser. Om 
den pågældende administration er overbebyrdet, deres arbejdsgange er unødvendigt omstændelige, eller 
om der ligger andet til grund herfor, vil jeg mene den trænger til et grundigt eftersyn, for medarbejdere 
såvel som studerendes skyld 

Jeg mener, at universitetsledelsen bør blande sig uden om ting, der fint kan administreres på de enkelte 
fakulteter eller institutter. 
Bl.a. synes jeg den nuværende 'fællesløsning' for IT-systemer (mails, studieportaler indkøb af styresystemer 
osv.) er unødvendigt uniform, dyr og ufleksibel. Hvorfor kan studerende ikke sende mails fra egen 
mailklient? og hvorfor må jeg ikke identificere mig med mit institut? 

Jeg synes det kunne være rart med noget bedre information generelt. Det er ofte man først finder ud af 
tingene, som man måske kunne have gjort noget ved, når det er for sent. 

Jeg synes udvekslingskoordinationen bør ses på. Man føler ikke, man får særlig meget hjælp og vejledning 
og er ofte nød til at dobbelt tjekke alt (både ved hjemmeuniversitetet og udvekslingsuniversitet) for at være 
sikker på det rent faktisk er i orden. Måske der bør ansættes flere koordinatorer, så arbejdsbyrden lettes, 
og der bedre kan tages hånd om de studerende. 

Jeg syntes at der bør være bedre muligheder for at indhente fag eller komme hurtigere igennem studiet 
ved at tage fag sommerferien, som jeg ser det lige nu er det meget svært hvis ikke umuligt at indhente 
særlig mange point hvis man først er kommet bagefter, især hvis det drejer sig om mere end et fag. Der er 
desuden også meget begrænsede muligheder, eller ingen oplysninger om hvordan man kan komme 
hurtigere igennem sine studier. 
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Jeg ved ikke hvad det passer under, men det jeg primært oplever som et problem ved AU's administration, 
er eksamensplanlægning, og -offentliggørelse. Vi får først kendskab til vores eksamensdatoer meget sent, 
hvilket gør f.eks. ferieplanlægning meget svært. 

Jeg ved ikke hvilket administrativt område det går under, men jeg har tit problemer med 
eksamenstilmeldingen. Det bliver altid fikset, men det ville være rart, hvis jeg slap for at skulle skrive en 
mail til dem først.  
Det ville være rart hvis man fik eksamensdatoerne noget før. En uge før eksamensperioden er ikke meget! 

Jeg ved ikke hvor ansvaret ligger og om AU overhovedet kan tage sagen i egen hånd, men 
studiereformen/fremdriftsreformen bør kraftigt revurderes! 

Jeg ville gerne have et felt hvor jeg kunne gøre opmærksom på at jeg intet forhold har til de administrative 
områder. Jeg sender kun en mail om eksamenstilmeldinger engang imellem, og der får jeg altid god hjælp. 
tilsvarende fungere det fint med udvikling af bachelor- og kandidatkontrakter. 
Derimod virker ansøgning om optagelse på kandidatSTUDIER meget dårlig. 
Det er svært at logge på det trådløse netværk. 
Jeg vidste ikke der var så meget administration. 

Jeres hjemmeside fungere vel også som et administrativt organ, og aldrig har jeg oplevet en så rodet 
hjemmeside! jeg kan aldrig finde noget som helst, uden at bruge alt for mange timer på det. Få styr på det 
rod! 

Klageinstansen for eksamens- og undervisningsklager er helt til grin på AU. Tydelige problemer med 
undervisning og eksamensformuleringer bliver håndteret som et personligt angreb og ikke for den faglige 
kritik som er essensen. Man læser kritikken som man ønsker og hvis man ikke forstår den skriftligt 
fremsendte kritik, fejes den ind under bordet, i stedet for at indkalde til et møde, hvor man kan forklare og 
uddybe kritikken. Når man endelig kommer igennem med en klage, er det ikke med en indrømmelse om at 
underviser har handlet uhensigtsmæssigt eller forkert, men pakkes ind i en kommunikativ svada, som på 
ingen måde emmer af respekt for de aktive og engagerede studerende, som faktisk gør det fordi de går op i 
deres studie. 

kontakt i mellem fakulteter. 
Jeg har lavet projekt, hvor vi har brugt institutbilerne, men eftersom vi er tilknyttet en vejleder på [sted 
nævnt ved navn], har vi skulle tage til [sted nævnt ved navn], for at låne en bil, selvom at der har været en 
ledig bil på instituttet. Jeg synes ikke det giver megen mening at det ikke er muligt at låne biler fra et 
institut på campus, fordi ens vejleders daglige gang foregår et andet sted. Det skal siges at vi har samme 
vejleder til flere forelæsninger på campus. 

Kvalitetssikring i samarbejde med de studenterpolitiske organer 

Lad være med at sætte ledernes lønninger op når der samtidig bliver fyret en masse administrativ 
personale grundet mangel på penge. 

Ledelsen generelt, der bør være mere åbenhed omkring denne og dens beslutninger. Som studerende føler 
man sig frustreret over at der ikke er nogle der kan fortælle en hvordan det kommer til at være. Og 



 646 Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelser for medarbejdere og studerende 

underviserene bliver frustreret over at de ikke kan give de studerende svar da de heller ikke ved hvad det er 
der sker. Her er det ledelsen der har ansvar for at de rigtige personer ved tilstrækkeligt og sådan har det 
ikke virket, gennem de seneste år. 

Majoriteten af de studerende læser fagene, forhåbentlig med interesse, men med en dyb vægt på eksamen 
i stedet for indlæring. Det ville være spændende, hvis Aarhus som et forkants universitet faktisk forsøgte at 
lave et "hold" hvor der rent faktisk var fokus på indlæring og udvikling i stedet for karakterer.  
Når nu karakterer stadig er et element når man kommer ud efter universitetet så ville jeg finde det 
interessant at undersøge karakterer for elever der har haft undervisning af en professor der har faget for 
første år, i forhold til professorer der har haft et fag i en årrække. Det virker til at det er den generelle 
holdning (i hvert fald på [uddannelse nævnt ved navn]) at når man har en første års professor ligger 
gennemsnittet signifikant lavere end hvis man har de meget gamle. Med det både sagt at de meget gamle 
undervisere giver tåbeligt høje gennemsnit, mens de nye ikke kan finde niveauet og dermed giver for lave. 
Nu når karakterer skal eksistere synes jeg det virker underligt at ens gennemsnit er basseret på om man har 
været en årgang med mange nye undervisere eller ej.  
Eksempelvis ønskede jeg at blive optaget på et top universitet til kandidaten, men pga. to dårlige 
karakterer, hvor gennemsnittet af eksamenerne havde være 02 og -1, var det ikke muligt. 

Min kæphest: Jeg oplever, at jeg skal bruge tre forskellige internetportaler til at administrere mig selv - og 
alligevel må jeg konstatere, at underviserne bruger Facebook til at formidle informationer til de 
studerende! 
AU (og faktisk hele universitetssektoren) må komme ind i kampen med digital selvbetjening og lave en 
(fælles) platform, der dækker alle aspekter af en studerendes administration. Eksempelvis udfyldte jeg en 
digital ansøgning om meritstudie ved [andet universitet i Danmark] - den digitale løsning var fin, men 
efterfølgende fik jeg et brev (leveret med Post DK i min postkasse) med svaret. Den kunne jeg så scanne ind 
og videresende elektronisk til [andet universitet i Danmark]! 
Når jeg går ind og administrerer min kursustilmelding, så optræder der fag fra 2008??? 
I min bog er dette klare tegn på manglende ledelsesmæssig fokus på nye muligheder og direkte 
overadministration, der tyder på for mange ressourcer! 
Et andet eksempel er den elendige kommunikation: Jeg er [uddannelse nævnt ved navn] og arbejder med 
[emne]. Jeres sider er fyldt med "Hurra-ord" og selvros, men her flere år inde i studiet aner jeg stadig ikke, 
hvem der administrativt er den rette at henvende sig til i forskellige sammenhænge. 
Faktisk har I selv i spørgeskemaet lige leveret et typisk eksempel: Jeres spørgsmål forud for dette 
kommentarfelt tager udgangspunkt i den måde, som administrationen er indrettet på. Mit bud er, at de 
studerende er fløjtende ligeglade med, om administrationens HR- og kompetenceudvikling skal forbedres - 
I skal tage jeres udgangspunkt i de studerendes kontakt med administrationen - ikke i den organisatoriske 
og ledelsesmæssige struktur i administrationen. 

Muligheden for at få hjælp til udlandssemester er helt umuligt! Desuden er faggodkendelse så vigtig når 
man skal søge og få merit osv., det er hele eksistensgrundlaget for et udlandssemester at få merit, men det 
er helt elendigt organiseret. Desuden fik jeg at vide af dem at der lige er blevet fyret en [ansat] derfra og at 
der nu er endnu længere ventetid. 

Muligheden for studier i udlandet skal være bedre. Man bruger alt for lang tid på at finde ud af hvem man 
skal spørge, for der er ikke nogen der har et overblik over det hele. Der er alt for mange, der opgiver at tage 
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af sted pga. manglende vejledning. Der skal dog gives ros til Studieservice på [hovedområde nævnt ved 
navn], som er dem der har kunnet være mest hjælpsomme. 

Måske er der brug for ro? 

Organisering og information omkring eksamen er helt horribel. 
 
Det er næsten umuligt at planlægge ferie, andet end om sommeren, da eksamensplaner først kommer lige 
før det er aktuelt. Jeg tror ikke på, at censor først kender dato for eksamen, en uge før det er aktuelt? 
 
Det er nærmere reglen end undtagelsen, at resultaterne på en eksamen kommer for sent. Hvis man er 
usikker på resultatet og tænker at reeksamen er en mulighed, så er rart at få svar i god tid, så man kan 
forbedre sig og bestå. 
 
Jeg har selv gjort mit eksamensbord klar til reeksamen i [fag nævnt ved navn]. Censor kom 20 min før vi 
skulle starte - Det var ham som låste op til lokalerne. Starttidspunkt blevet ændre aftenen inden vi skulle 
op. Nu skulle vi møde ind en time før? 
 
Jeg har skrevet med flere fra administrationen, men det bliver ikke taget seriøst. "Det beklager vi meget!", 
men så gør da noget ved det!!! 

På vores uddannelse, [studie nævnt ved navn], har vi en form for elevråd. Der har været et enkelt møde 
som vi fik en invitation til få dage før eventet. Der kunne godt være mere struktur i det. 

registrering af fravær/fremmøde burde være muligt elektronisk. 

Samarbejde mellem institutterne til gode for de studerende skal forbedres. 

Samarbejdet med studenterhus fonden, hvis man ikke kan få kantiner med 10tusindvis af studerende som 
kundepotentiale til at kører rundt, hvorfor så overhovedet have samarbejde med dem. De koster dyrt for 
de frivillige studerende som gerne vil holde arrangementer i ex kantiner hvor alt forplejning skal kører 
gennem dem.  

Sammenhæng og ensartethed mellem Institutter. [Institut nævnt ved navn] virker ikke som en del af au 
hverken mht. fagligt niveau, i forhold til alle særreglerne og arbejdsbyrdemæssigt. 

Sekretærerne. Har jeg nævnt dem? Flere af dem. Og gerne en særlig sekretær tilknyttet hvert studie (ikke 
"studieklynge", men studie). 

Selve universitetsledelsen: Det er tankevækkende og bekymrende, at der i den nyligt overståede store 
sparerunde på AU kun er fyret personer, der varetager universitets kerneopgaver - dem, der sørger for, at 
jeg får min gode undervisning - samt personer, der varetager andre arbejdsopgaver på mit uni, på lavere 
niveau, dvs. dem, der får hverdagen til at fungere. 

Specialevejledningen - kontoret 

Sps er ikke særlig synlig eller let at få hjælp, fx til at få dispensation til eksamen 
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Stor manglende synlighed fra topledelsen - Dekanen. Jeg har aldrig hørt fra vedkomne, men ved at der er 
ret tydelig top-down styring. Hvor er mennesket bag? Synliggørelse. Det kunne være rart at føle AU som et 
fælles projekt mellem alle aktørerne, hvor alle lagene bliver medinddraget til et hvis niveau, og der bliver 
skabt tillid til at dekanen vil alle det bedste i de valg der bliver truffet. Det er IKKE min opfattelse nu, hvor 
det meget handler om økonomi og at leve op til de politiske svære krav der bliver sat, og som toppen 
diktere videre til lagende under der må føje. 
 
Kommentar til spørgsmål omkring administrationen: 
Jeg synes det er mærkeligt som studerende at skulle svare spørgsmål omkring/bedømme administrationen, 
da de er der for at få det hele til at klappe og derfor ikke er en synlig del af AU på trods af at de spiller en 
meget vigtig rolle for at få alt til at køre, så underviserne ikke bliver overbebyrdede. Det er ikke noget vi 
som studerende skal bedømme ude eller inde! 

Studienævnet kunne og i det hele taget de administrative områder på AU, der for eksempel har med 
dispensationer og eksamensafleveringer at gøre. Det er for dårligt, at vi i en tid, hvor teknologien 
dominerer mere og mere ikke må nøjes med at sende vores opgaver pr. mail men absolut også skal aflevere 
den i papirform. 

Studievejledning.. har oplevet studievejledere som inkompetente.. de har ikke kunnet svare på spørgsmål, 
som svar ikke lige var tilgængelige på nettet, men henviste bare videre til stud.adm.´s mail..eller 
kontor/sekretær.. 

Studievejledningen. Vi mangler "voksne" vejledere, som kender systemet, og som vi både kan diskutere fag-
planlægning, SU og betro os til. 

Studievejledningerne trænger til professionalisering 

SU kontoret. 
Det virker til at de er for få ansatte, til de opgaver de sidder med.  
Har haft meget dårlig oplevelse tidligere, hvor jeg har siddet i telefon-kø i over 1 time. Det er bare ikke ok. 
Kunne de ikke ringe tilbage til en så? Eller find et smartere telefonsystem måske! 

SU-kontoret har været udsat for besparelse? så det nu er umuligt at tale ansigt til ansigt med en 
medarbejder, desuden er kontoret nu fysik flyttet (væk). Det virker som om, man prøver at undgå 
personlige henvendelser fra de studerende. 

Syntes at det er spil af penge, i forhold til ITT, at vi skal sende de samme former og ansøgninger tre gange til 
samme person for at få de samme breve tilbage igen før vi kan få endeligt søgt vores ITT. 

Særligt for mit studie ([studie nævnt ved navn]) virker det til, at problemer mht. f.eks. planlægning af 
eksaminer, der ligger oveni undervisningen kunne løses meget simpelt (ved f.eks. at have en ekstra 
undervisningsdag i nogle uger) - men der gøres ikke noget ved det. 
Generelt er mit indtryk, at mange administrative vanskeligheder kunne løses ved bedre kommunikation - og 
ved i højere grad at lytte til anbefalinger fra de studerende (eks. fra Fagrådet) 
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Såsom lokalebookning. Sidste semester endte vi uden for [sted nævnt ved navn], selvom der var fin plads i 
lokalerne i det tidsrum, hvor vi havde brug for lokaler. 

Til dem har bestemt at næsten alle [studerende på uddannelse nævnt ved navn] skal ned på [sted nævnt 
ved navn]. Kan i stave til pladsmangel????? 

Tilrettelæggelse af undervisning: Jeg oplever MASSER af spildtimer. Hvorfor ikke tilrettelægge 
undervisningen med massiv, fokuseret teorigennemgang ligesom i sommerkurserne og således køre 
kurserne ét ad gangen. FOKUS, FOKUS, FOKUS. De kunne vel gennemføres på 1/3 af tiden ved at køre 
fuldtidsundervisning. Så havde man som studerende flere måneder til at udfolde sig mere ubunden og 
selvstændig og kreere motiverede projekter. Jeg bliver ikke dygtigere af en "to-timer-nu-og-to-timer-i-
næste-måned"-struktur. Vi når aldrig i dybden med noget!!! Eksperimentér i stedet med en fokuseret "nu-
tre-måneders-teori-og-dernæst-tre-måneders-programmering"-struktur, så man altid har stoffet klar i 
erindringen og rent faktisk når at opnå forståelse og resultater, inden man lægger det fra sig! 

Trivselsvejlederen skal mere i spil i "udsmidningssager". Så når en person for en advarsel om en mulig 
udsmidning inden denne sker, og kommer til obligatorisk samtale hos en trivselsvejleder. 

Universitetsledelsen 

Ved ikke om det er direkte administrativt område, men fx vil jeg gerne kunne benytte mig af læsesale 
forskellige steder på universitetet - men det er svært at få adgang flere steder og nu er det blevet næsten 
umuligt med forskellig kodelængder. 

Vi flytter [til sted nævnt ved navn] til sommer, jeg er i USA efter en praktik Periode, så vidt jeg husker var IT 
afdelingen ikke særlig studievenlig. Men hvor relevant er det når alt bliver ændret. 

 

- Administrative speed and efficiency is lacking  
- School website can be difficult to navigated 
- Should only have blackboard school wide. Ditch firstclass. 

Early access to the list of possible topics for thesis 

Funds for study-related fieldworks - There are many full-degree international students who do not get SU. 
Therefore, for many it is difficult to cover the expenses that are related to such a stay. 

I think the whole administration needs an overhaul in order to give a more efficient and easier service. 
Example: If somebody needs some help in order to fix any kind of problem, that person normally goes to 
the place A, from this place they send you to the place B and then to the place C... and finally you realize 
that people from the place A should be able to fix your problem... I think administration needs MUCH more 
coordination between different departments. 

I, as an international students, hit many boundaries when coming here. I believe it took me about two 
months to get access to all the relevant services. A time which is way too long. Very few things happened 
automatically, and obvious things, as e.g. just being added to the departments mailing list took a way too 
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long time. 
 
But the most inconvenience is the apparent inability to determine exam dates well in advance. It is in my 
view totally unacceptable that one knows the dates only 3 weeks in advance, whereas e.g. in my old 
university the dates were given with at least 3 months notice. It is a great obstacle, especially for 
international students who might wish to travel to their homes, or find a job during holidays. 

The exam administration during exam period. Usually it is ambiguously written on the board where to go, 
and it happened that we didn't know where to go one hour before the exam. 

The exam scheduling is far from perfect. It looks like it's not really well synchronized and no one knows 
anything until the very last moment. Our class is to have two oral exams, to which two ten-day-long dates 
have been established, and we were told that the exact schedule of who has the exam when will be 
announced only 6 days before the exam. So some students will have the exam 6 days from the 
announcement, some 16 days later, and apparently even though the schedule is already made, for none of 
the courses we cannot receive any information and have to wait till the very last minute to make any 
further plans for after the exams since the spread is of 10 days. 

The people planning the courses in each quarter. 
1 ECTS point is equal to 30h of work. I still have not determined how you expect to get 15 ECTS in 8 weeks.  
56h/week is well above the normal 37,5.  
Also, us international students need to have jobs so we can eat and have a roof. 
Something most danish people take for granted, and it seems that this school administration thinks the 
same... 
I tried to tell the people at Netto to forward the bill to AU, as they are taking all of my time in a week. 
They said they can't do that. So I went home hungry, drank some water, and went to sleep hungry, hoping 
it will eventually get better.  
In the end it didn't so I had to choose between working, thus.. eating but study only for 2 exams, or study 
for 3 exams and go hungry for 2 weeks.... 

Whoever decided that courses should be only 7-weeks-long should reconsider.  
Majority of the courses have extremely large demand for individual (after class/assignments) work that it is 
practically impossible to do it all - students are forced either to do assignments just to do them or to learn 
the logic/theory behind the subject matter. 
Some lecturers seem like they do not want to teach anyone - they either are disorganized, unprepared, or 
speak extremely quietly, or in some cases simply cannot teach. In cases where a 7 week long course is too 
much for one lecturer and another one comes, it seems that they have no idea what the other one was 
doing. 
In some courses, [projects] often have little to do with what is being taught. In some cases, said projects 
have unreasonably high expectations/requirements. 
Course should be restructured so that they have a normal time-span - e.g. a semester. In addition, more 
time should be spend on teaching than just giving a small, boring, and hard to understand lecture and 
handing down assignments.  
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