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1. OPEN ANSWERS FROM LEARNING QUESTIONNAIRE AND 

UDDANNELSESZOOM 
 
 

Current study programme  
 

1. Please elaborate your current studies: Open text 

BSc Digital Design and Interactive Technologies Jeg har fået godkendt dispensation pga stress og angst - og studerer derfor på halv tid. 

BSc Data Science  

BSc Global Business Informatics  

BSc Software Development  

MSc Computer Science  

MSc Digital Design and Interactive Technologies  

MSc Digital Innovation and Management To fag på ITU og to valgfag på CBS 

MSc Games Jeg er på DADIU, som er organiseret af Filmskolen. Det er nok tættest på udveksling, men jeg har stadig eksamen på ITU om forløbet når det er afsluttet. 

MSc Software Design.  

 

 

Physical study environment 
 

2. Please note the classrooms at the educational institution, where you are unsatisfied with 
the indoor climate and what it regards 

Open text 

BSc Digital Design and Interactive Technologies  

BSc Data Science 

AUD 0 er altid kold og har ikke wifi. 5 sal er ulidelig om sommeren, eksamener der er dårlige fordi klimaet er dårligt 
 
Auditorium 1 og lokaler vi har øvelsestimer i. Der er altid meget koldt, så man sidder og fryser. 
 
The ventilation of the rooms are really bad. There is not enough air by the end of the lectures and I get tired faster and can not focus. 

BSc Global Business Informatics 

Der kan være meget indelukket på itu i lokalerne og man har sjældent mulighed for at åben et vindue etc. da det er automatiseret, det virker det knap så godt. 
 
Meget koldt, særligt i auditorier. 

BSc Software Development 

Alle sidepladser og undervisningslokaler 
 
Atrium, hvor alle bordere til at arbejde ved er. Der er for meget larm, dårlig wifi (generelt for hele bygningen) og der for varmt om sommeren.  
Der er ikke nok af andre lokaler hvor man kan sætte sig hen for at have stilhed til at arbejde i." 
 
aud 1 er fint 
 
AUD1. Meget lidt luft med så mange mennesker efter noget tid 
 
de mindre lokaler (Dem der er placeret tættest på trapperne) til gruppearbejde bliver hurtigt meget varme og luften bliver hurtigt dårligt. Vinduerne kan ikke åbnes særlig højt op. Ofte må 
man starte med at lufte kraftigt ud fordi der lugter i rummene. Samme gælder for skyboxene. 
 
Der kunne godt bruges for at lufte ud, da det kan blive lidt for varmt. Dette skyldes højst sandsynligt de mange computere der er, og udleder varme. 
 
Generelt koldt i alle lokale om efterår / vinter 
 
I vores skybox’ på itu 
 
Om sommeren er der fuldstændig ulideligt på de øverste etager. Det er svært at fokusere til eksamenerne - og jeg synes det er problematisk, når jeg har skriftlige eksamener der. 
 
Skyboxes bliver meget indelukket efter kort tid. 
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Stort set alle lokaler på nær AUD0 er der super dårlig luft, hvilket betyder jeg bliver træt og ikke kan arbejde ordentligt 
 
Temperatur og udluftning i diverse auditorier er under standard 
 
Øvelseslokalerne synes jeg har meget larm, og det gør det svært at koncentrere sig. Jeg synes at der mangler flere små grupperum, hvor man kan arbejde sammen i grupper af 4-6 personer. 
Auditoriums er jeg generelt meget tilfreds med. 

MSc Computer Science 

Auditorierne er gode. Men almindelige lokaler til gruppeundervisning er enten super kolde eller varme. Lysforholdene i almindelige lokaler er også tit kedeligt og næsten søvndøsende.  
Hvis mikrofonen til underviseren virker, så er lyd ok, men det kommer an på, hvor man sidder i lokalet, da højtalere ikke altid dækker det hele. Hvis mikrofonen ikke virker, så er det svært at  
følge med. Hvis gruppeundervisningen foretages i et lille lokale, som det fx. gør til avanceret speciale kurserne, så er der ikke problemer med lyd, men temperaturen svinger enormt, og vi er ofte nødt  
til at åbne vinduer gentagende gange i løbet af de 4 timers undervisning. Men det betyder også at støj udefra og de personer der sidder tæt på vinderne tager trøjer på. 

 
De fleste lokaler, især de mindre, har utrolig dårlig udluftning, hvilket medfører at man bliver træt og får hovedpine af at sidde mange i samme lokale i længere tid  
 
Hjørne lokalerne har generelt dårlig luftkvalitet, og vinduet kan ikke åbnes nok til at ændre på det. Derudover er der et generelt støjproblem på itu, pga. det store fællesrum  
 
In the big auditorium rooms, it becomes very hard to go to the toilet or up to the board due to the fact that you need to make all the people on the roll to stand up. The situation would have 
been much better if there was an exit path across the middle of the rows 

 
Skyboxes mangler udluftning. Alle andre lokaler føles ofte for kolde om vinteren og for varme om sommeren.  
 
Studie lokalerne ude i hvert hjørne af hver sal. sky boksene, og sådan set også undervisnings lokalerne. I disse loaler bliver der ret ofte indelukket og lidt tung luft som gør man bliver helt ør  
og døsig i hoved.... det kan være super svært at ændre temperaturen i sky boksene, så der kan bliver UTROLIG indelukket og ophedet. Det er super ærgerligt, da det oftes er disse steder 
hvor man som gruppe kan sætte sig og arbejde sammen, men det kan oftes være umuligt da der bliver så dårligt indemiljø 

 

MSc Digital Design and Interactive Technologies 

5A14-16 
 
Atrium og områderne udenfor lokalerne. Lyden er en katastrofe hvis man ikke kan få en boks. 
 
Generelle klasselokaler og deres slukkende lys og indelukkede luft 
 
Generelt er belysningen utilstrækkelig/dårlig. Det gælder både i auditorium og undervisningslokaler, 5.sal 
 
Indeklima i auditorier kan i løbet af dagen godt være meget indelukkede. Klasselokaler har flere vinduer som man kan åbne hvilket er en fordel. Små gruppelokaler på skolen har meget dårlig 
indeklima - her er der dog ikke undervisning. 
 
Lokalerne, og i særdeleshed hjørnelokalerne, kan godt blive varme og indelukkede. Hvis man sidder tæt på glasfacaderne (på 1. sal) bliver der ret koldt. Om sommeren bliver der nogen gange 
med varmt i store dele af universitetet (men det er jo også næsten et drivhus med alle de glasfacader). 
 
Skyboxes er altid super indelukkede.  
 
Forelæsningslokalerne har det med at være ret kolde. I dette semester tænker jeg på Aud 2. 
 

Alle lokaler! Det er som et drivhus!! Man får hovedpine og der er generelt mangel på atbejdsområder 

 

Aud 0 

 

Auditorierne er typisk meget kolde, og man skal altid have en ekstra trøje med eller uldundertøj på, hvis man ikke skal fryse. 

 

Der er for generelt koldt i auditorierne 

 

Der er for koldt på i auditorierne og ved de enkelte borde rundt omkring på uni - dertil er der alt for indelukket i de rum, man kan booke. Der er generelt dårlig varme regulering på hele ITU - 
dvs. om vinteren er der utrolig koldt, mens der om sommeren er utrolig varmt. Derudover er der dårlig belysning i efteråret og om vinteren, da de store glasvinduer lukket mørket ind i hele 
bygningen - der er ikke nok lys indenfor om vinteren. 

 

Der er ikke mange ledige lokaler omkring ITU hvor man kan arbejde stille og roligt og lave gruppearbejde/projektarbejde. De få mødelokaler, som er til rådighed (som er fantastiske) er meget 
ofte booket, så det er svært at finde steder at sidde, hvor der er ro. Der er stort set altid larm omkring én hvis man ikke finder et lokale og må sætte sig et sted i de åbne områder i hallen på de 
forskellige etager. 

 

Der er koldt på hele institutionen fordi der er færre studenterne end normalt 

 

Der er utrolig koldt i forelæsningslokalerne. 
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Generel dårlig belysning (man er lidt for glad for lysstofrør) 

 

Generelt er lyset meget dårligt i auditorium 

 

I de store forelæsningssale samt i skybokse er der meget dårlig luft. Hvis man er i de rum i mere end 2 timer bliver man træt og kan få hovedpine. Lys er fint alle steder. Andre steder rundt på 
gangene er der meget larm fra atriumet, så det er svært at finde et sted, hvor man kan sidde og forberede sig ordenligt. 

 

Jeg er tilfreds med indeklimaet i auditorierne og klasselokalerne. Jeg er utilfreds med indeklimaet på gangene (alle etager) og i atrium fordi det er MEGET støjende.  Jeg er utilfreds med 
indeklimaet i Skyboksene fordi det hurtigt bliver lummert derinde. 

 

Jeg oplever generelt på uddannelsesstedet (alle lokaler), at temperaturen er for lav. Jeg oplever flere gange om ugen at både jeg og andre har jakker på indendørs til forelæsningerne, i 
øvelseslokalerne og ved bordende på samtlige etager der er i åben forbindelse med atrium. Dette oplever jeg både i efterårs og forårsperioden - dog mest i efterårsperioden. 

 

Luften er ofte tung og mindre lokaler lugter ofte. Måske fordi nogle studerende ikke er super hygiejniske. (Spil design studerende) 

 

Temperaturen er enten for høj eller for lav og luften trykket 

 

Temperaturen er et generelt problem på IT-universiteten. For koldt i vintermånederne og for varmt i sommeren. 

 

Vi mangler luft i auditorium, man bliver ret træt fordi der mangler ilt 
 

MSc Digital Innovation and Management 

A01 - Der er ISkoldt 

 

aud1 

 

Auditorierne 

 

Der er ingen vinduer i det auditorium vi sidder i. Nogen gange sidder vi i auditorium selvom vi skal lave gruppearbejde. Det giver ingen mening og lyd niveauet bliver ofte ALT for højt. 

 

Der er koldt i auditorierne og det larmer meget i midten hvor man må lave gruppearbejde fordi der ikke er mange gruppelokaler 

 

Det er meget koldt. 

 

Det for koldt, og der er dårlig udluftning 

 

Generelt synes jeg der er meget koldt i auditorie 1 hvor jeg har mine forelæsninger dette semester. 

 

Koldt 

 

Stort set alle lokaler - det føles ofte som om ITU har glemt, at man har brug for udluftning... 

 

temperaturen er slet ikke behagelig i forelæsningslokalerne. Iskoldt om efteråret og vinteren (jeg sidder ofte både med sweater og frakke på). Mødelokalerne har ikke ordentlig udluftning. 
Øvelseslokalerne har ikke ordentlig udluftning. I atrium og på gangene er der støjforurening 

 

There is poor ventilation, the temperature isn't controlled, and there is a lot of noise 
 
When dark outside, I found the illumination in the auditoriums to not help much with keeping focused (for instance, of dark in the auditorium it is difficult to keep a good the level of 
concentration at the lecture). Temperature, noise, and ventilation were just fine. 

MSc Games 

2f12 

 

De lokaler der bruges til forelæsning har dårlig ventilation og har støvede sæder, hvilket er skidt for min støv allergi. 

 

Det handler primært om at man ikke kan åbne vinduerne ret meget, så indeklimaet bliver dårligt da bygningen er høj. 
 
Dårlige luft og udluftningsforhold, alt for varmt om sommeren, trykkende til hverdag. 

MSc Software Design. 
Skybokse og de små gruppe rum i hjørnerne af bygningen har enormt dårlig udluftet. 

- Der er meget larm generelt på gangene.  
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- Generelt, meget koldt.  

- HVORFOR skal det være så svært at du finde ud af at tænde lyset?! 

 

Auditorierne er ofte meget kolde at sidde i. Derudover runger/giver ekko hvis en forelæser har mikrofon på. 

 

Auditorium 0 og 1 har dårlig akustik, dårlige siddepladser og kort afstand mellem rækkerne så knæene går på rækken foran. Derudover for aulaen Østtyskland til at ligne Willy Wonkas 
chokoladefabrik. 

 

Der er generelt et højt støjniveau på IT-universitetet, hvilket er forstyrrende i stortset alle læringssammenhænge. Det er ok i DR-byen. Der mangler dog en stille sal, hvor man kan sætte sig 
hen og fordybe sig i fagligt stof. 

 

Der er meget koldt i nogle lokaler 

 

Det føles generelt som om, man bliver overvåget op ITU. Der er for få aflukkede lokaler, hvor man kan have gruppearbejde. De fleste lokaler bliver brugt til undervisning og på læsesalen skal 
man være stille. 

 

det lille auditorium på 4. sal. Man kan tydeligt mærke hvor iltfattigt, der er, når man går ind i lokalet efter pausen 

 

dårlig udluftning i gruppelokaler 

 

Indeklimaet i de små arbejdsrum/grupperum i hjørnerne har kun et lille vindue. Det bliver meget hurtigt indelukket. 

 

its very cold in the building 

 

Mødelokaler og gruppelokaler. Luften skulle være mere frisk. 

 

Skybox - der er virkeligt dårlig ventilation 

 

Skybox'es har generelt stillestående varm luft. 

3. Please note why you are unsatisfied with the sanitary facilities: Opent text 

BSc Digital Design and Interactive Technologies 

Der er for få toiletter på etagerne. Især til pigetoiletterne er der lang kø når det er typisk på et tidspunkt, hvor mange har pause og da der kun er 2 til rådighed kan køen hurtigt hobe sig op. 

 

Ingen pissoir og kø ved toiletterne på grund af hvor lidt der er på etagerner. 

 

Nogle gange er der ikke toiletpapir eller ikke rent. 

 
Positivt - Mængde og tilgængelighed. Negativt - Sæder der er løse. Toiletpapirsholdere der ikke låses/sættes ordenlig fast. Nogle toiletter har luftørring, andre har papir. 

BSc Data Science 

Der er ingen udluftning, og med så mange studerende der anvender dem er det vanvittigt hvor klamme de kan blive 

 

Jeg har på det seneste oplevet, at flere toiletter har været stoppede og ulækre på en måde, der gjorde, at jeg ikke ville bruge dem. Lyset var også gået på det ene toilet, og nogle af 
loftbrædderne er fjernet. Jeg har oplevet stoppede toiletter i begge ITU bygninger både i weekenden og i hverdagen." 

 

Rent. Altid ledigt og inden for alle lokalers rækkevidde 

 

Some toilets on the 5th and 4th floor  are regularly running out of paper towels or soap and they do not get refilled for days sometimes. 

BSc Global Business Informatics 

Der er for få, og de er oftest ret ulækre. Også synes jeg godt der kunne være bevægelsessensitive amaturer osv. 

 

Rengøring, opfyldning af papir og sæbe, samt antal og placering 

BSc Software Development 

Der mangler flere toiletter på hver etage, da der kun er to i hver ende. 

 

Er ikke som sådan overvejende utilfreds. Men det sker at der mod slutningen af ugen mangler sæbe på toiletterne. 

 

Følgende er ud fra mine oplevelser før covid-19: Ofte har der manglet sæbe i de mest anvendte toiletter, således at jeg har benyttet dem på de øvre etager. Generelt synes jeg at  

toiletrummene er for små (man kan fx ikke stå derinde med en rygsæk på. 

 

Hvis nogen har været på toilettet for nyligt, vil toilettet ikke trække ud 
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ingen kønsneutrale toiletter 

 

kunne være rart med pissior på drenge toiletterne for at undgå kø på toilettet når 200 personer har 10 min til at gå på toilettet i en pause til en forlæsning 

 

Tit ikke rengjort så godt. 

 

Toiletterne er køns opdelt uden en reel grund, og det hjælper til et forældet billede af forskellene mellem kønene. Der er ikke plads til mennesker uden for det binære kønssystem 
medmindrede de identificere sig som handicappede. 

 

Toiletterne er ofte ret klamme. 

MSc Computer Science 

Der mangler sæbe flere steder og toiletpapirsholderne er ofte i stykker fordi folk ikke kan finde ud af at lade være med at tisse på brættet og gulvet 

 

Herretoiletterne er ofte urene med urin på gulvet. 

 

the toilets are often dirty and the water doesn't work 
 
There are no trashes in some of the toilets. The hand driers are automatic but in these corona times it would have been better to have the taps automatic so we don't need to touch them. 

MSc Digital Design and Interactive Technologies 

Alle toiletter lugter af tid og ser ikke særlige rene ud 

 

Du lugter oftest af urin og når vi kommer over middagstid, så undgår jeg helst at gå på toilettet på ITU. 

 

Meget unødvendig kønsopdeling 

 

på fjerde sal stopper det tit :-) 

MSc Digital Innovation and Management 

Antal, Placering, Rengøring 

 

De er ofte ikke specielt rene fra kl. 10.00 og resten af dagen, især ikke dem på 0.sal. Jeg synes også der er alt for få toiletter til antallet af elever og ansatte. Der er kun blevet optaget flere og 
flere studerende på uddannelsen siden ITU bygningen stod færdgibygget. Uden at vide det kan jeg ikke se at man har lavet flere toiletter. 

 

Det giver ingen mening at toiletterne er opdelt i køn. 

 

I think ITU does not have enough toilets and often they are not very clean 

 

Pissoir er en fed opfindelse og de findes både til mænd og kvinder 

 

Rengøring af toiletterne er meget dårlig. Der lugter ofte af urin. 

 

The toilets are sometimes dirty. 

 

Toiletterne er ofte beskidte eller overfyldt med papir, og det sker ofte at toilettet ikke kan skylle ud. 

 

Toiletterne på 4. sal er altid stoppede. Der er hul i loftet på toilettet på stueetagen + toiletpapirholderne er aldrig låst, hvilket betyder, at de falder åbent hele tiden. Det er både larmende og 
irriterende, at de ikke holder toiletpapiret ordentligt. For kvinder, er der ingen toiletter, hvor der er en håndvask inde på toilettet. Hvis man prøver at være lidt bæredygtig, og derfor bruger 
en menstruationskop, så er det super upraktisk, at der ikke er vaske i båsene. Man kan bruge handicaptoiletterne, men der er så lang afstand mellem vask og toilet, at det praktisk talt er 
umuligt. 
 
Urene 

MSc Games 

De kunne godt være renere, eller gøres rene oftere 
 
Toiletterne hænger ret langt nede og her er mange studerende, så de bliver ofte brugt hvilket gør det ret klamt at gå ind på dem, specielt efter frokost. FM på ITU er dog gode til at være 
hurtigt ude og fikse dem og vaskene, når noget går galt. 

MSc Software Design. 

Der bliver ikke skiftet sæbe, for ofte ikke papir til at tørre hænder efter håndvask, rengøringen virker sjusket. 

 

Der er for få toiletter på stueetagen, men de er overvejende rene. 

 

Der er meget få toiletter ved de store forelæsningssale. 
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Dårlig rengøring. Flere af dem virker ikke ordentligt. 

 

I think the school is doing a shit job regarding to COVID-19. We are still going to class where 150 people are put together in a room and I think that is fucked up and I do not feel save from the 
virus in that situation. Also the information from the school could be much better - for example they did not send out a email or anything to students about the new mask rules. 

 

Jeg fornemmer egentlig, at rengøringen er rimelig god, men der er ikke særlig mange toiletter i enkelte områder af universitetet, og de bliver derfor ret klamme mod slutningen af dagen. 

 

Meget små / dårlig udluftning / rengøring kunne være oftere 

 

Toilets and tables to study at outside skyboxes are often dirty 
 
Toiletterne på 4. Sal trækker ikke rigtigt ud. Vi har nævnt det. Det har været sådan længe nu. 

4. Please note places at the educational institution where you experience unsatisfying 
cleaning: 

Opent text 

BSc Digital Design and Interactive Technologies 

Corona regngørring af bordene kunne være bedre. Vi kan selv gøre det, men det er langt fra alle der husker det  

 

overfalder - det ligner bare snavset bliver kørt rundt ikek gjort rent 

BSc Data Science limited spaces during the day, especially exam periods 

BSc Global Business Informatics 

Borde, stole, gulv 

 

Kunne være bedre. Især bordene på gangen. De er tit beskidte når man tørrer dem af, selvom man ikke kan se det da de er sorte. 

BSc Software Development Har set nogle af lokalerne ikke bliver støvsuget. 

MSc Computer Science  

MSc Digital Design and Interactive Technologies 

Der måtte gerne sprittes mere af her under corona 

 

Klasselokaler og gruppeborde 

MSc Digital Innovation and Management Ikke hoverholdt afstandskrav eller ordenligt rengøring 

MSc Games The course laboratory (Game Lab) could be cleaner (at least the previous semester!). 

MSc Software Design. 

Bordene på fællesarialerne bliver rengjort med en beskidt gulvmoppe, så hvis man tager en våd klud/vådserviet og tører dem af bliver kluden sort af skidt. 

 

Grupperum 

 

It's not terrible. But during covid19 it should be better. 

 

Jeg kunne dog godt bruge, at der var løbende rengøring i løbet af dagen, så man kunne se at der bliver gjort mere rent ift. Corona 

 

Unclean study tables 

5. Please note the classrooms at the educational institution that you do not find suited to the 
purpose and why: 

Opent text 

BSc Digital Design and Interactive Technologies 

5A14-16 

 

Der er et mis-match mellem de borde vi har og typen af kontorstole. Der er altid problemer med 2 personer ved siden af hinanden pga størrelsen af understellet på stolene. 5.sal 

 

Der mangler strømkabler. Stolene i auditorierne er rigtig ubehagelige at sidde på og når man har flere timers forelæsninger kan man hurtigt få rygsmerter. Jeg er ret lille og har svært ved at 
læne mig ordentlig tilbage mens jeg skriver på min computer da bordene er for langt væk fra sædet og jeg kan dermed ikke have støtte til min ryg. 

 

I et af de lokaler, vi får undervisning i, er bordene positioneret/stillet op til gruppearbejde; man sidder derfor og må dreje ryggen i ubehagelige stillinger i længere tid for at kunne se 
underviseren. 

 

ITU har ikke størrelsen til at alle sidde i eks. auditorium - desværre ender vores studieretning oftest med at sidde i et ""almindeligt"" lokale og har forelæsning. mindre idealt alle skal forstås 
som linjer/klasser 

 

undervisning i et stort lokale - vi er 60 mennesker og bordene står dårligt ift. at kunne se og høre underviser 



 
 
 Learning Barometer 2020 

8 
 
 

BSc Data Science  

BSc Global Business Informatics 

Auditoriumerne er få små til nogle hold - og de fleste klasselokaler kan også blive for små. 

 

Forelæsninger i klasselokaler (IKKE auditorier) finder nogle gange sted pga. kapacitetsbegrænsninger. Der er langt fra optimalt at have forelæsninger i disse. F.eks. står underviseren lige foran 
lærred til projektoren, når de styrer deres computer. Det er sværere at følge med fordi rækkerne ikke stiger i højde, ligesom de gør i auditorierne. 

BSc Software Development 

""Klasselokalerne"" er for lange og har meget bare lige borde, de er uegnet til de store hold som skal bruge dem da de fylder hele længden. 

Der er for få gruppelokaler i forhold til mængden af gruppearbejde. 

 

Der er for få rum man kan sidde i, og gruppearbejde ender oftest på gangen hvor der er meget støj. 

 

Det er mere generelt. Vi er for mange i for små lokaler. 

MSc Computer Science 

der er lokaler hvor man kan komme til at sidde lang bagud, og så er det svært at både høre og se undervisningen.  

 

De store forelæsnings sale er dog ret gode! 

 

Det kan være svært at finde et sted at arbejde i grupper. Grupperne er ofte alt for store til at man kan side om et normalt bord. Samtidig er mange af bordene alt for lave, så man får ondt i 
ryggen af at side ved dem. Dette er specielt er problem ved de borde der er ude på gangene foran lokalerne, som oftes tages i brug. 

 

I flere lokaler er bordene indrettet så de udgør små ""øer"", men det betyder også at næsten alle ved bordet sidder skævt i forhold til underviseren. 

MSc Digital Design and Interactive Technologies 
De store undervisningslokaler der bruges til øvelsestimer fungerer ikke særlig godt. Har blandt andet oplevet at to hold skulle holde præsentation i hver sin ende af lokalet på samme tid, men 
skydedøren imellem kunne ikke lukkes. Det var enormt forstyrrende at man kunne høre lyd fra den anden præsentation samtidig. Desuden er det svært at følge med på skærmen, når man 
sidder bagerst i lokalet. 

MSc Digital Innovation and Management 

Der er ingen lokaler som er velegnet til den mængde gruppearbejde som øvelsestimer fx kræver. Man mangler et rum der kan bærer 30 minutters præsentation for derefter at være 
grupperum også. Det dur ikke at grupperum er gangene. 

 

Det er meget koldt. 

 

For mørke og intetsigende rum, med meget ubehageligt unaturligt lys. 

 

it is nearly always a problem to have sufficiently audible presenters (ie. microphones) in the auditoriums and large rooms (eg. 3A12-14). Often, projectors were a complicated matter. And this 
would happen every single week in the same room with the same teachers. There should be better protocol and instructions for proactively dealing with these problems because it destroys 
student participation/motivation rates. 

 

lokaler hvor stole også skal fungere som skriveborde 

 

Oftest virker nettet, projektoren, lyset, lyden, etc. ikke, hvilket er skæmmende for undervisningen. 

MSc Games 

2f12, vi mangler stikkontakter til at kunne få strøm på computeren. 

 

De er ikke særligt velegnede til alt det projektarbejde vi foretager os. 

 

Der er meget gruppe baseret arbejde, men ikke plads til gruppearbejde. Hvor der er plads er der utroligt støjende. Ikke et godt lærings eller læsnings miljø. 

 

Typisk har mange af dem været for små, hvilket har gjort man har siddet ret tæt op og ned af hinanden (pre corona). Under corona har det så også givet problemer. Generelt mangler der 
plads på ITU, men nu hvor DR bygningen er blevet en del af universitetet kan det være det hjælper på det. Har generelt haft hjemmeundervisning, når jeg ikke har arbejdet på det 
projektforløb jeg er på dette semester. 

 

Vi har ikke nogen adgang til strøm i vores klasse til at oplade vores bærbare. 

MSc Software Design. 

De er ofte for små. 

 

Der har ofte ikke været plads nok i lokalerne fordi vi skal sidde med en tom stol mellem hver person. Så er det svært at få plads til 150 mennesker på en gang, når der ikke er siddepladser nok. 
Generelt er undervisningslokalerne små, i forhold til når man er et stort hold der skal have undervisning, så er det tit svært at få plads til alle.  

Det er også svært generelt at finde et ledigt lokale til at lave gruppearbejde, da alle lokaler hele tiden er fuld booket og man så skal sidde ude på gangen og lave arbejde, hvor det larmer en 
hel del. 

 

Too small for the amount of students 

6. Please note the study areas at the educational institution that you do not find suited to the Opent text 
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purpose and why: 

BSc Digital Design and Interactive Technologies 

de er egnede, men der er alt for få af dem 

 

Der er ikke nok 

 

Der er ikke nok lokaler og gangene er super larmende 

 

Der er ikke nok lokaler til gruppearbejde. Man skal oftest sidde på gangen hvor der er meget larm. 

 

Der er ikke nok plads 

 

Det er frustrerende, at ikke-speciale-skrivende studerende ikke må benytte læsesalen/biblioteket til at læse. Det kan være svært at finde ro ved gruppebordene på de forskellige sale. 

 

Det er meget svært at arbejde ved bordene på gangene, da der er utrolig meget støj fra atrium og så åbent at man nemt bliver distraheret. Man har dog sjældent mulighed for at sidde andre 
steder. Alle skybokse er bookede før man når derovre, og hjørnelokalerne er ligeledes optagede. Det ville være rart hvis man havde flere små grupperum og studiepladser, der var mere 
afskærmede og lydisolerede. Ligeledes kunne det være fedt med en større læsesal, der ikke kun kunne bruges af specialestuderende. 

 

Det kan af og til være svært at finde god plads til gruppe arbejde 

 

for få rum til gruppearbejde. man kan ikke booke et rum på forhånd dvs. jeg skal cykle 30 min ud til uni for at finde ud af, at der ikke er et lokale til gruppearbejde. 

 

Gruppearbejde kan for det meste kun foregå i atrium eller på gangene (da der sjælendt er ledige lokaler eller skybokse), og der er meget larm og rumklang. 

 

Grupperummene er for små. Og der er for få. Specielt nu med begrænset antal per rum. 

Værkstederne skal opprioriteres. De nuværende er helt utilstrækkelige til det niveau som ITU gerne vil bryste sig med. 

 

Meget af det arbejde vi laver er gruppearbejde, og der er meget få steder, hvor man kan arbejde sammen mere end 4 mennesker på campus. Hertil skal det nævnes at vi ofte er mere end 4 
personer i projekt/gruppearbejde, og det er derfor svært at finde plads til at arbejde sammen på universitetet. Dertil har mange rum/pladser ikke dedikerede skærme, hvilket er virkelig 
ærgerligt, da man ofte skal vise sin gruppe noget på en skærm når man arbejder med it. Det kan være svært på en lille laptopskærm. Ellers er der ikke problemer med rummene/pladserne, 
men der er bare alt alt alt for få af dem. ITU har ikke plads til alle deres studerende, og det kan man mærke dagligt. Heldigvis har fjernundervisning løst dette, men det har skabt andre 
problemer. 

 

Selve auditoriummet (det åbne midterrum) er stort, og der kommer hurtigt meget larm, når der er mange der laver gruppearbejde på etagerne. 

BSc Data Science 

Der er ikke nok plads, skybox er altid booket af personale og TA, og mangel på bordplads generelt (før corona) 

 

desks dislocated in an open office area are exposed to a surrounding noise, which is a disturbing factor, highly contributing to a lack of concentration and in general as a suitable environment 
to study. 

 

ITU doesn’t have enough private space for people to focus on studying. Especially, when we do programming, we need a quite space to go into deep work.  Since the the study relies a lot on 
individual’s effort and concentration, I really think it’s a bullshit that ITU keep market itself with a lot of group work and  seems so fun.  To be good at programming, it takes time to practice 
and memorize things. Not just sitting in a open area and chat with fellow students and we will be good at programming. The open studying area is the key reason that a lot of people are not 
really learning as efficient as they should be. It will lead to the failure that Denmark can produce enough IT specialist. I really don’t like to do my studying work at ITU, instead I usually go to 
KUA. ITU should rend space from KUA, since KUA has so much space. 

 

Når størstedelen af studiepladserne er at finde i det samme store 'rum' afgiver det selvfølgelig en masse støj.. helt fra 1. til 5. sal. Enten skal man have et par ANC høretelefoner eller være 
heldig at få et af de små lokaler man kan sidde alene i, hvis man vil undgå støjen fra atrium 

BSc Global Business Informatics 

Der er en generel mangel (i hvert fald før corona) på pladser til at lave gruppearbejde på ITU. Det var ofte slet ikke muligt at finde et bord eller lokale. Skærmene ved mange af borderne 
virkede ikke eller havde ødelagte stik, så de ikke kan bruges. Det gør det sværere at samarbejde i dokumenter. 

 

Der er ikke et tilknyttet læsesal på ITU. Der er kun en lille specialelæsesal, hvilket ikke er så behjælpelig for os, som er i gang med vores BA. 

 

Der er ikke nok pladser til at lave gruppearbejde 

 

Pladserne på gangene - der er simpelhen for meget larm til at koncentere sig. Lyden bliver værre fordi der er sådan åben i midten 

BSc Software Development 

Atrium 

 

De øvelseslokaler vi har synes jeg er for store til at man kan have 20 2-3mands grupper der skal snakke sammen og kunne høre hinanden. Jeg undgår ofte øvelseslokaler netop på grund af den 
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larm, men jeg synes ikke der er mange gode alternativer. De borde der er ude på gangen har også meget larm, hvis der sker noget i atrium. Generelt er støj bare et problem på ITU, auditorium 
undtaget. 

 

Der er alt for få. 

 

Der er bare ikke plads nok til alle studerende. Når man sidder ude på gangene er der ekstremt lydt, og det er svært at få lavet noget i grupper, og langt det meste arbejde på ITU er jo 
gruppearbejde. De små hjørnelokaler er bedst at sidde i, men hvis man kommer senere end kl 8, er de alle taget. 

 

Der er ikke nok grupperum. Bordene på gangene kan selvfølgelig benyttes, men der er ikke plads til alle når vi arbejder i større grupper (hvilket vi ofte gør). Derudover er der meget larm ude 
på gangene. Læsesalen er opdelt i to; en del hvor man godt må tale lavt sammen og en mindre afdeling hvor der skal være helt stille. Det kan være svært få plads på den helt stille del da en 
stor del af bordene er forbeholdt specifikke studerende. Derudover må jeg indrømme jeg ikke helt forstår konceptet med at man gerne må tale sammen på en læsesal. Det er utrolig 
forstyrrende når folk sidder og taler. Som studerende med særlige udfordringer i forhold til at blive forstyrret (ADHD) finder jeg det ærgeligt at der ikke ikke mulighed for at få tildelt et lokale 
til at arbejde i. 

 

Der er simpelthen ikke nok plads til den mængde af studerende, som har (havde) deres daglige gang på universitetet. De skybokse der er tilgængelige, hvor man kan få arbejdsro - er faktisk 
ikke tilgængelige. De kan bookes af lærere online. Ansatte elever (teaching assistants) kan også gøre brug af denne booking-feature. Gennemsnitseleverne skal til gengæld stå tidligt op, og stå 
i kø 7:30 for at få et lokale. 

 

Der kan forekomme larm og uro når man skal sidde og fokusere ude i atrium. 

 

Det larmer ekstremt meget når man sidder ud til atrium. 

 

Gangpladserne som ansees som studiepladser er ikke oplagte at side og koncentrere sig ved 

 

Gruppearbejde foregår ikke i aflukkede rum. 

 

ITU er ikke så stort, og grupperum bliver optaget hver dag og meget hurtigt, derfor ender man ofte på gangen hvor der er meget støj, men størstedelen af bordene er. 

 

Meget lille studylab med dårlige siddemuligheder. Ikke nok lokaler til gruppearbejde, hvor der ikke er larm fra atrium, og hvor man kan sidde flere sammen 

 

Som nævnt, dårlig luft så man bliver træt og får hovedpine 

 

There is a lot of ambient noise and traffic at most commonly available seating, this makes it really hard to focus. Group study rooms and other seating in the room category is however fine - 
but am missing silent(ish) areas 

MSc Computer Science 

Borde er for lave både i klasserne og på gangene. Der er for meget lyd fra andre på gangene, så nogle lyddæmpende skillevægge kunne være en god idé. De meget få direkte rum der er 
tilgængelige for enden af gangene er kedelige at opholde sig i, og har samme problem hvad angår borde. Man skal være heldig, hvis man kan få fat i en skybox, som nok er det eneste sted, 
hvor man kan arbejde som gruppe. 

 

De nye lokaler i dr bygningen kan der være svært at få strøm. Der er aldrig grupperum nok til at kunne arbejde i 

 

Der er for få grupperum på universitetet, og de få grupperum der er mangler tit skærme/projektorer. 

 

Der er for lidt mulighed for at få ro til at lave gruppearbejde 

 

Der er ikke nok lokaler, så man må ofte sidde ved er bord på gangen (hvis der er nogen ledige) og de er ikke altid egnede enten på grund af antal personer, der er plads til, de opgaver man 
skal udføre eller blot fordi det var bedre med et rum for at få ro. 

 

der er MEGET få grupperum og studie områder hvor man kan sidde sammen som gruppe uforstyrret. Der er mange borde rundt om på universitetet, men grundet den åbne bygning, kan det 
oftes være helt umuligt at studere og snakke sammen som gruppe, da larmen fra alle de andre sale ikke er til at overdøve. De få grupperum der er, er som førhen nævnt, dårlige ifht 
indeklima, men der er også så få af dem ifht studerende, at det kan være en umulig opgave at få fingrene i et af disse rum, hvis ikke man vil være på skolen inden kl. 7 om morgenen, hvor de 
oftest allerede er optaget. 

 

Der er overhovedet ikke kapacitet til den nuværende mængde studerende. Lydniveauet i atrium er for højt til at man kan sidde og arbejde på gangen. Der er lokaler, men der er så få at man 
skal være på universitetet kvart i otte senest for at have et lokale at sidde i 

 

Der er på ingen måde nok lokaler til gruppearbejde, specielt i betragtning af hvor meget gruppearbejde der forventes af os. 

 

Der er rigeligt med borde til at sidde og studere ved. Men de er designet således at man max kan sidde 4 ved bordet (før corona afstand). Men når som reelt skal være 5+ i en gruppe. Så er 
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der altid en der skal sidde ude for enden af borde hvor der ikke er plads til benene. 

 

Det er bordene der er på hver etage i atrium. Der er kun plads til at sidde fire ved hvert bord, men man arbejder som oftest i grupper der er større end fire personer. Der er ligeledes alt for 
meget støj i atrium, når der sidder mange ved disse borde og arbejder. 

 

Det er meget larm ved de fleste studiepladser 

 

For the first, the number of skyboxes is very low and you have to book very early in the morning in order to get a room. For the second, the monitors at the study tables around the floors 
have been removed and this is not suited for group activities such as coding together, showing group members our work, explaining something. In general monitors and/or projectors are 
needed in group work. 

 

Grupperum langs facader er uden ventilation, hvilket tvinger en til at åbne dør og vinduer hvilket medfører støj og kunde/træk. Sidder pladser på alle etager mod atrium, er udsat for støj 
genere fra det store fælles område. WIFI er af blandet kvalitet, og i perioder er kablet net det bedste, men man har valgt at fjerne en del Ethernet tilslutninger i borde m.v." 

 

Insufficient number of them — the space problem at ITU 

 

Mangler skærme og aflukkede områder til deling af informationer og møder og generelt pair programming. 

 

Not enough space. Some of the space is uncomfortable (open space, not suitable for group work) 

MSc Digital Design and Interactive Technologies 

Akustikken ved bordene på etagerne giver dårlige arbejdsforhold. Derudover er der generelt for få pladser til det antal studerende, der optages på ITU 

 

Alle - der er enten for få grupperum og slet ingen læsesal 

 

Alle åbne studiepladser er stort set ubrugelige til gruppearbejde. 

 

Borde på gangene hvor der ofte er meget larm. Nødsaget til at sidde her da der oftest mangler aflukkede lokaler 

 

Der er dårlig wifi forbindelse, hvilket gør det næsten er umuligt at lave gruppearbejde på campus. Jeg synes ikke det bliver taget alvorligt nok. Der kunne også godt mangle steder til 
fordybelse, da stort set alle bore er lige midt på en gang. 

 

Der er for meget støj til at man kan lave gruppearbejde ordenligt. 

 

Der er ikke nogle decideret grupperum, hvilket gør det lidt svært at finde sig til rette 

 

Der er ikke nok 

 

Der er ikke nok gruppelokaler i forhold til den mængde studerende der skal bruge dem 

 

Der er simpelthen for få pladser/rum hvor man kan sidde i grupper. Ved bordene langs atrium er der ofte meget støj. Som konsekvens af manglende grupperum, hvor man kan sidde 
uforstyrret er flere af mine grupper begyndt at arbejde andre steder end på ITU. 

 

Der mangler generelt lokaler til gruppearbejde (lidt underligt for en uddannelse, der bryster sig af gruppe- og projektarbejde). 

 

For lidt plads og der kunne godt være flere lukkede rum til eksempelvis gruppearbejde 

 

Gruppeborde er fordelt på gangene, så der er meget støj fra det store åbne rum i midten af bygningen. 

 

ITU går meget(!) op i gruppearbejde, men der er kun 5-10 grupperum og man skal være på skolen inden kl 8 om morgenen for at få fat i et. Så kan man i stedet sidde ved et bord på gange, 
hvor der er en masse larm - her kunne det også være optimalt hvis det blev lidt nemmere at få fat i et whiteboard på gangen. Afslutningsvist er det også svært at få et bord på gangen i 
eksamensperioden, fordi ALLE laver gruppearbejde. Går ud fra at ITU allerede er obs på problemet, men at det er svært at løse grundet mange studerende og få kvadratmeter.. 

 

Vi bliver ofte sat i relativt store studiegrupper, men de grupperum der er til rådighed egner sig ikke til at man er mere end 4 personer i dem. Vi har ofte brug for fx en tavle, men der er næsten 
altid optaget i de grupperum, der indeholder en tavle. Når vi laver projekter har vi altid en masse fysiske artefakter af forskellig karakter - det har vi ikke noget sted at opbevare medmindre 
det er småt nok til at have i et skab (hvis altså nogen fra gruppen har et skab på ITU). 

MSc Digital Innovation and Management 

De er velegnede - der er bare alt for få! 

 

Der er for få grupperum og de arbejdspladser er udsat for meget larm og støj 
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Der er ikke nok grupperum. Mange af bordene til gruppearbejde står på de forskellige etager i det store rum midten i ITU hvor lydkvaliteten er super dårlig (man kan høre folk fra alle etager). 
Man bliver træt i hovedet af at arbejde der på grund af lydkvaliteten og det er ofte også lidt mørkt i vinterhalvåret. Derudover er der bare køligt på ITU om vinteren. Jeg læser ofte i vores 
lokaler i DR byen eller på KUA. Der er lyset og lydkvaliteten meget bedre. 

 

Der er meget larm, hvis man skal lave gruppearbejde på gangene og det er svært at finde grupperum 

 

Der er slet ikke nok lokaler til gruppearbejde. Man bliver nødt til at sidde på gangen hvor der er ekstremt meget støj og forbipasserende. 

 

Der mangler flere mindre lokaler, hvor man som gruppe kan sidde. Det store atrium larmer helt grotesk meget 

 

Der mangler ordentlige faciliteter til grupperum. For det første kan man ikke booke dem, hvilket jeg synes er super ærgerligt. Skærmene virker sjældent. Hvis der er white boards er der 
sjældent markers derinde, eller andet udstyr mangler. I skyboxes er der super dårligt indeklima. De må grupperum er alt for små til standardgrupper på 4-5 personer, og det er også ofte der 
AV udstyr ikke virker. Derudover er læsesalen ikke lækker overhovedet. Og jeg synes, at det er ærgerligt, at den kun er sat af til specialestuderende" 

 

Der mangler plads. Mange fag er baseret på gruppearbejde, hvilket er meget svært, når man ikke kan finde et sted at sidde. Der står ofte en masse lokaler ledige/tomme. Lav gerne en oversigt 
over lokaler, som ikke bruges til undervisning. 

 

Der mangler stille områder til løsning alene. Dog gode gruppemuligveder 

 

det larmer meget i midten hvor man må lave gruppearbejde fordi der ikke er mange gruppelokaler 

 

Gangarealer er ikke grupperum. Det er yderst forstyrrende og umuligt at fokusere i gruppearbejde mens man sidder i et gangareal hvor folk går til og fra undervisning, holder pause osv. 

 

I think there is a lack of actual study areas that isn't just in some great hall with lots of noise. 

 

Læsesalen er alt for lidt prioriteret, og når der er specialestuderende har de fortrinsret, hvilket jeg synes er forkert, da dette gør det sværere at finde et roligt og stille sted at sidde og læse. 

 

Mangel på plads og gruppe baseret aktivitet 

 

The educational institution is very open and there is a lot of noise when studying on the different floors. Should be more roms for group work since there is a lot of group work at ITU. the 
skyboxes are often fully-booked. 

 

There are not enough study rooms or areas for group work. There is barely any privacy and very few places to find a quiet table, as most of the study tables are in the main halls. 

 

There's too little space for doing individual work like (e.g. reading) at the campus where it's quiet and easy to focus. This also goes for the group work - it's hard to find a place where it's quiet 
so you can focus. 

 

Vi har en generel mangel på plads/lokaler til fokuseret gruppearbejde. Bordene på etagerne ud til atrium er ikke velegnet til fokuseret gruppearbejde pga. støj-gener. 

MSc Games 

Der er ikke særlig mange af dem 

 

Der er meget støj atriummet og det er nemt at blive distraheret når man sidder på gangene. Der er ikke ret mange lokaler, så oftest sidder man bare på gangen med sin gruppe. Der er kun 
plads til 4 ved et bord, men hvis man er 6 i en gruppe så er der to uheldige der sidder ubehageligt." 

 

Som sagt er rummene for små og et par af auditorierne, hvor der er plads til flere, har til tider dårlig lyd. Det er forsøgt løst med mikrofoner i lokalerne, og det fungerer da også meget godt 
når underviserne ellers gider bruge dem. 

 

Too many students relative to the work and study areas available. 

MSc Software Design. 

bordene på gangen - larm og upraktisk til gruppearbejde. 

 

Der er for få gruppe rum 

 

Der er slet ikke nok rolige områder hvor man kan arbejde i grupper. Der er meget larm. 

 

Der mangler bare grupperum. 

 

Der mangler en stille læsesal, hvor man kan arbejde individuelt. 
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Der mangler flere lukkede rum hvor man kan arbejde i grupper. Der er altid optaget i de få lukkede grupperum og det kan være forstyrrende at sidde ved bordene ude på gangene og arbejde. 
Nogle af grupperummene som der så er, er meget små. 

 

Der mangler stillezoner / stillerum , hvor der er plads til fordybelse. 

 

Det er slet ikke læsepladser nok. især ikke til gruppearbejde, da alle lokaler hele tiden er booket og man skal sidde på gangen hvor det larmer en hel del. især også til individuel læsning, er det 
meget svært at finde et stille sted at sidde. 

 

Dårlig akustik og mangel på pladser 

 

Gruppelokaler. De skulle have en meget god mikrofon i midt af bordet. Så andre fra gruppe som mødes  hjemmefra, de ikke har svært med at høre alt som siges i lokalet. 

 

ITU har en forfærdelig akustik i aulaen, hvortil mange siddepladser er tilstødende, hvilket resulterer i, at jeg bliver eksponeret for unødig larm hvilket forringer min koncentration. 

 

Mange af studiepladserne ligger ud til atrium, hvilket skaber meget larm.  Lokaler egnet til at studere er ofte booket. og internettet er som regel dårligt hvilket påvirker studiearbejdet." 

 

small tables, without computer facilities 

 

Too small 

7. Please note, where and what safety risks you experience at the educational institution: Open text 

BSc Digital Design and Interactive Technologies  

BSc Data Science  

BSc Global Business Informatics  

BSc Software Development 

Again. The school is doing a shit job regarding covid19, so I don't fell safe from the virus there. 

 

For lidt håndsprit (hvorfor er der intet på køkkenerne? 

 

ikke sikkerhedsrisici, men skærmene i de små lukkede grupperum på 4. sal virker nærmest aldrig ordentligt. 

MSc Computer Science Forleden var der ved at gå ild i en mikroovn i et af køkkenerne 

MSc Digital Design and Interactive Technologies  

MSc Digital Innovation and Management Ved nærmest alle borde i gangarealerne har der stået computer skærme som ikke virker med ledninger liggende på gulvet. 

MSc Games Stikdåserne i gulvet i lokalerne i DR-bygningen er nemme at falde i/over. 

MSc Software Design.  

 

 


