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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  

BSc Data Science  

BSc Global Business Informatics  

BSc Software Development 

deltid med arbejde 
 
Jeg er i arbejde og læser et sidste fag ved siden af 

MSc Computer Science  

MSc Digital Design and Interactive Technologies Jeg læser på halv tid (50%) 

MSc Digital Innovation and Management  

MSc Games  

MSc Software Design. Dimitteret 

MSc Data Science  

 

 

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 

Auditorierne er meget kolde. Og man fryser meget let derinde. 

 

De fleste auditorer er super kolde og er på kanten til at man kræver en jakke om vinteren. De større undervisnings lokaler har et problem med lyd i forhold da mange ikke har mikrofoner. Har 
også enkle gange oplevet at der kan blive ret varmt inde i enkle skybokse rundt på itu 

 

Der er dårlig udluftning i skybokse og i lokalerne i dr-byen 

 

Der er generelt dårlig akustik på RLV. Både i undervisningslokalerne, auditorier og især på svalegangene, hvor det forventes at de studerende opholder sig ifm. gruppearbejde etc. (der er ikke 
plads nok andre steder til det antal studerende vi er) 

 

Det er meget indeni nogle lokaler, hvilket kan føre til hovedpine hen ad dagen 

 

grupperum i hjørnerne, kun meget lille vindue til udluftning, dårlig akkustik i klasselokaler hvilket gør man råber mere = støj 

 

I og for sig er lokalerne og omgivelserne gode, men der er for lidt plads, plus man har valgt at leje en længe ud til et ekternt firma, hvor pladsen kunne være brugt på studerende. Så er 
internettet stadig ikke det bedste 

 

Lokale 5A14-5A16 Lokalet egner sig ikke super godt til undervisning af et hold på vores størrelse (ca 37). 

 

Lokalerne er tip top men der er vitterligt PROPPET på ITU. Vi kan ikke være flere studerende, og ledelsen varsler større optag hele tiden! øv! 
 
Luften er alt andet end frisk, og der er ofte for koldt eller for varmt. Det virker desuden som om ingen af forelæserne har lært at bruge lys/lyd-betjeningen, hvilket tager tid fra undervisningen. 

BSc Data Science 

AUD3. Det støjer ad helveds til med ventilatoren. 

 

Der er for meget larm på ITU, og det er svært at undgå da der ikke er mange gruppelokaler. Forbedre evt rumklangen med kreative løsninger, fx lyddæmpende plader på siden af skybox 
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gruppelokalerne i auditoriet. 

 

I can't open the window at the library because of the security reason. Often there are very bad air which distrupts the study environment 

 

It's really cold in the Aud2. 

 

the lights in the auditoriums and the classrooms make my eyes hurt and give me headaches. I had to start wearing hats in class to protect my eyes a bit. the ventilation could be better. 

BSc Global Business Informatics 

Atmosfæren er ikke så varm, ITU kan godt være rimelig gold med beton, glas og manglende varm belysning 

 

Auditorierne er værst, men klasselokalerne er heller ikke godt. 

 

auditorierne kan blive ret kolde 

 

Bygningen er generelt ret kold og dårligt indrettet. Det er svært at finde et stille sted at læse 

 

Der er tit koldt. 

 

Det kan være lidt koldt i auditorierne. 

 

Det koldt og luften er indelukket 

 

Generelt koldt på skolen, ikke meget plads til gruppearbejde (specielt ikke hvis man ikke vil sidde i larm) 

 

Jeg er utilfreds med nogen  undervisningslokaler og auditorier, fordi de er for kolde eller for varme - dårlig udluftning. 

 

Nogle af de mindre møde/læselokaler er altid indelukket, så man bliver nødt til at have dør og vindue åbent for at sidde med sin gruppe og arbejde. De større forelæsningsale kan godt være 
ret kolde, men dem er vi sjældent i da vi er så få tilbage på min årgang af GBI. 

 

Skyboxes har et ret dårligt indeklima. Derudover er der mangel på lokaler, hvor der er ro til at fordybe sig på egen hånd eller i en lille gruppe. 

 

Temperatur er ujævn, men luften er udemærket 

 

Varmt og dårlig udluftning i både auditorier og klasselokaler 
 
Very hot in summers on higher floors. 

BSc Software Development 

Alle lokaler 

 

Alt som ikke er DR bygningen er gråt og kedeligt. Nogle fra min studiegruppe synes det er fedt med "bladerunner" temaet, men jeg så gerne lidt flere farver, planter mv. Det er meget 
personlig præference efter min mening. Der er desuden nogle gange lidt koldt. 

 

Aud 0 - der er virkelig koldt 

 

Aud0 er altid alt, alt for køligt 

 

AUD0, AUD1, AUD 2 Luften bliver ikke skiftet i løbet af en forelæsning. 

 

Der er absurd koldt i aud0 

 

Der er dårlig udluftning 

 

Der er meget koldt på hele uddannelsesinstitutionen. 

 

DR og skybokse 

 

For meget støj 
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Generalt er alle lokalerne  behagelige at være i. Der er plads, lys og en behagelig temperatur. 

 

I de fleste auditorier er der alt for koldt! Og i de fleste lokaler er der meget tæt luft 

 

Larmende, atrium 

 

Pt auditorium 0 og generelt øvelseslokalerne - auditorium 0, er enten for varmt eller for koldt (afhængig af hvor du sidder i lokalet) og øvelseslokalerne er generelt alt for varme og klamt 
indeklima, når mange er samlet 

 

På de øverste etager ude på gangene senere på dagen (omkring kl. 14) bliver luften utroligt tør. Jeg er endt med flere gange at blive nødt til at gå hjem fordi mine øjne sveg og løb i vand så 
meget at jeg ikke kunne fortsætte arbejdet. I alle klasse lokaler og specielt skyboxes, er udskiftningen af luft heller ikke super. Der bliver nødt til at være et vindue åben hvis man opholder sig 
derinde mere end en time. I klasselokaler bliver støjniveauet virkelig højt når der er mere end 10 mennesker. Det er utroligt svært at skulle koncentrere sig om at lave opgaver i den 
forbindelse. Der kan til tider være en del larm fra atrium hvis man sidder og arbejder på gangene. Det er dog ikke så slemt. 

 

Sky bokse, auditorier 
 
Skyboks sure sokker 

MSc Computer Science 

5A12-14 - lyset har ofte været i udu. 

 

Aud 0 er koldere end aud 2 (mine forelæsninger foregår i de to auditorier). 

 

Der er dårlig udluftning og lyden bevæger sig dårligt så der er meget larm 

 

Der for meget larm og alt for varmt om sommeren 

 

Det er altid for koldt i auditoriumerne. Det er ofte ret mørkt i lokalerne, hvilket gør de studerende trætte 

 

Det er altid koldt i auditorierne, mange sidder med jakke på, jeg tager tøj på med forbehold for kulde i auditorierne. Bordene i auditorierne er så smalle at man ikke kan hvile håndleddene når 
man tager noter. Det resulterer i at jeg får kronisk ømhed i hænderne/håndleddene. Problemet ift. kulde har jeg og flere andre italesat for et par pr siden og løbende, der er indtil nu ikke 
blevet gjort noget ved det. 

 

Ekstremt larmende studiemiljø generelt på uddannelsen, og mange lokaler har dårlig ventilation. 

 

Lys ved tavle, larm fra andre lokaler (specielt i DR bygningen), “tung luft” medmindre man har vindue åbent (alle mindre undervisningslokaler) 

 

Mangler frisk luft 

 

Mostly the auditoriums (where lectures are held), the air is very thick. It makes you tired and makes it more difficult to pay attention over 2 hours 

 

Often crowded, small rooms, with poor ventilation, uncomfortable seating 

 

Støj i atrium 

 

Undervisningslokalerne er fine nok. Min største klage ligger hos langt de fleste borde som bruges til gruppearbejde. De er sat udenfor lokalerne, og jeg synes der er så meget støj at man 
næsten aldrig kan koncentrere sig om noget. Der kommer larm fra atrium, bordene omkring en, fra etagen over og under en. Det ville være rart med flere aflukkede grupperum, hvor man er 
fri for støj. 

 

Vi havde små 2 uger uden lys i klasselokalet. Ellers tilfreds 

MSc Digital Design and Interactive Technologies 

Auditorierne 

 

Auditorierne - alt for koldt!! 

 

Auditorierne er tit indelukkede da jeg primært har eftermiddagsundervisning og der derfor har været nogen inde i lokalerne før min undervisning. Derudover er der ofte koldt. I atrium er 
akustikken dårlig og det kan være svært at høre folk ordentligt fordi man kan høre alle i rummet der snakker. 

 

Auditorierne i stuen er iskolde. 
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Der er ikke nogle lokaler, hvor man kan lave gruppearbejde. Vi er derfor nødt til at sidde på gangene, hvor der altid er meget larm og forstyrrelser fra andre. Især hvis det ligger omkring 
frokosttid, hvor alle sidder og spiser samtidig. 

 

Der er ikke ret god luft i de små lokaler, og man kan hører hvis nogen sidder film  lokalet ved siden af. 

 

Der er meget støv når man sidder på gangene og skal lave gruppearbejde. Desuden har enkelte af vores undervisere insisteret på at der skal være åbnet for både døre og vinduer i lokalet pga. 
corona. Dette skaber dog gennemtræk og gør det svært at høre hvad underviseren siger da der kommer larm fra både gang og atriet. 

 

Det er ofte meget koldt i de forskellige auditoriums. 

 

Generelt falder ilt niveauet ret meget i lokalerne efter en time, så man bliver træt. Der er også problemer med temperaturen, mange studerende nævner at der er for koldt om vinteren og for 
varmt om sommeren. 

 

Generelt: om vinteren er der for koldt, om sommeren for varmt. Der er dårlig ventilation i de fleste lokaler, så luften bliver ualmindelig tung og trykkende. 

 

Gruppe-bordene 

 

I auditorierne er der enten virkelig koldt eller virkelig varmt. Det er ikke behageligt på nogen måde. I lokalerne på uni er det ellers fint. 

 

ITU er designet som et stort drivhus. Koldt om vinteren og meget varmt om sommeren. 

 

Jeg har tit lange dage herude 9-18 eksempelvis - når dagen er gået, har jeg det som om jeg er helt dehydreret, min hud er helt tør. Der er ofte MEGET koldt til forelæsningerne. Generelt 
dårlige forhold. 

 

Jeg synes generelt der er et dårligt indeklima og mangel på frisk luft på ITU. Der er ikke gode muligheder for udluftning. Nogle gange er der også virkelig koldt. I bygningen ved DR ruller 
gardinerne sommetider automatisk ned og det bliver for mørkt og vi har ikke mulighed for at rulle dem op igen. 

 

Jeg tror det er en generelt ting for mig, jeg fryser meget på ITU. Jeg synes alle de lokaler jeg befinder mig I er kolde og mørke. Borderne er placeret på nogle mærkelige måder, så man ikke 
altid kan se undervisningen eller høre underviseren. Samtidig gør belysningen derinde, det svært også at se. Jeg ved godt der er gardiner, men 50 mennesker i ét lokale kan ikke blive enige 
om, om gardinerne skal trækkes for eller til og som vinduerne skal være lukket eller åbne. 

 

Klasselokaler (indeklima) og gruppearbejdsborde på gangene (lyd, indeklima og pladsmangel) 

 

Klasselokaler. Triste og grå, dårligt lys. 

 

Meget koldt i de fleste klasselokaler/auditorier. "baggrundslyde" fra projektor mm. 
 
Meget tør luft så jeg ikke kan bruge kontaktlinser på studiet. 

MSc Digital Innovation and Management 

All classrooms (excluding Auditoriums) are like sitting in a grey cave. The lack of colour, and design of the classrooms, does nothing for my creativity and the uniform grey makes me tired. It is 
extremely noisy to work at the study-desks in the corridors as the noise bounces of everything in the open Atrium 

 

AUD0, der bliver meget hurtigt meget koldt. 

 

Auditorierne har været iskolde og uden wifi 

 

Auditorium er iskoldt 

 

Der er koldt i auditoriet. Der er dårligt internet, ironisk nok. 

 

Der er ofte for koldt i auditoriet og lyset er for skarpt 

 

Der er ofte meget koldt 

 

Der er smadder koldt i aud 0. 

 

Det er ofte meget koldt. Særligt i auditorierne. Derudover er der ofte dårlig luft i lokalerne 
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Dårlig udluftning 

 

Jeg synes til tider der er alt for koldt i Auditorium 0 og øvelseslokaler - siden studiestart har det generelt været for køligt til at sidde i t-shirt. 

 

Meget koldt i forelæsningssale. Meget varmt i undervisningslokaler. Meget beskidt og larmende og ukomfortable møbler til gruppearbejde. Utilstrækkelige toiletfohold og beskidte. 
 
Ofte for koldt og uden mulighed for tilpasning.  

MSc Games 

2F49 have no heating. And the pulgs have been a problem at the dr building. Also there are not many rooms at DR you can sit in for group work 

 

Det eneste jeg kan klantre dem for er for lidt mulighed for gruppelokaler, men det er et urealistisk problem at løse 

 

Generalt er indeklimaet i lokalerne på ITU og i DR bygningen meget indelukket 

 

More or less all. 

 

Oplever at luften i forelæsningslokaler ofte er dårlig og påvirker min støvallergi. 

MSc Software Design. 

A0 

 

Alt for varmt og indelukket i skyboxes 

 

Atrium er meget lyst og meget larmende - meget glas og stål 

 

Atrium. Alt er åbent, så lydniveauet er højt. 

 

AUD0 og skyboxes kan blive ret kolde pga ventilationen. Luften i skyboxene kan også godt blive lidt tung i længden. Selve atrium kan også blive meget lydt hvis der er mange mennesker. 

 

AUD0, 2A52 Koldt og dårlige stole, så at man får ondt i ryggen 

 

Aud0: nogle rækker er der møg varmt andre i starten er fucking kolde. Nogle gange virker internettet andre gange ikke 

 

De fleste - dårlig akustik. 

 

Der er alt for koldt om vinteren. 

 

Der er for få grupperum, hvor man kan arbejde uforstyrret. Hvis man arbejder udenfor grupperum (svalegang) bliver man let forstyrret af larm. 

 

Der er koldt i auditorierne. 

 

Der er koldt i undervisningslokalerne og det er frusterende at wifi ikke virker halvdelen af tiden 

 

Der er meget få områder stille områder på campus, hvor man kan få roen til at studere. 

 

Der er vanvittigt koldt 

 

Der mangler helt generelt gode gruppe rum og arbejdspladser. Uddannelsen indholder meget gruppearbejde og derfor er det vigtigt at uddannelsen kan tilbyde fysisk rum til gruppearbejde. 
Der er ikke nok grupperum. De fleste borde med arbejdspladser er på hver etage ud til et stort rum - atrium. Her er meget baggrundslarm pga de hårde overflader i bygningen , der er f.eks en 
del glas. Det giver dårlig akustik og jeg oplever øget træthed når jeg har arbejdet i bygningen en hel dag. Der kan være meget larm, især i pauserne imellem forelæsninger. Der ud over 
mangler bygningen arbejdspladser hvor man kan sidde skærmet og koncentreret. Hvilket egentlig er sjovt da IT faget har mange medarbejdere med let autisme. Måske skulle man tænke over 
at indrette arbejdspladser der er særligt velegnet til dem? Hvad der er nødvendigt for nogle, er godt for alle. Da jeg er på min afsluttende opgave kan jeg nu prioritere så jeg kan arbejde 
andetsteds det meste af tiden. 

 

Det er ikke et specifikt lokale, der er bare generelt meget dårlig akustik, og for få steder man kan sidde, hvis man skal fordybe sig - jeg bruger oftest KU eller biblioteker, hvis jeg skal studere, 
da det er svært at koncentrere sig. 

 

Ekstremt dårlig akustik. 
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Gruppebordene på gangen er udsat for enormt meget larm pga atriummet i midten, så sidder næsten aldrig og arbejder på ITU pga gener fra larm. 

 

Hjørnerummene til gruppe arbejde har meget ringe mulighed for at ventilere. Det er tilgengæld virkelig dejligt med det nyt lys der er blevet sat op ved bordene! 

 

I auditoriumerne er der meget koldt, så man skal sidde med jakke på indenfor.  Det er selvom, at det er varmt udenfor. 

 

In general all auditoriums at ITU are extremely cold. 

 

Indeklimaet i klasselokalerne (og enkelte gange auditorierne) er ofte indelukket. (Hjælper med åbne vinduer, men dette er for koldt i vintermånederne.) 

 

SKYBOKS - ekstrem dårlig udluftning! 

 

Stort set de fleste lokaler er for kolde. Særligt AUD0 (efter første time af forelæsningerne, bliver der pludseligt meget koldt) 

 

The building is overcrowded at many days. The classrooms are very poorly ventilated, the air is often stale which sometimes causes headaches. The classrooms often are dimmed very much 
because otherwise no-one can read the projector, but this is very tiring 

MSc Data Science  

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

BSc Digital Design and Interactive Technologies 

de er sku bare ret tit klamme 

 

Der er for lidt toiletter 

 

Der er ikke nogle pissoir på ITU  og dette kan skabe problemer til fredagsbar 

 

Der er ofte virkelig klamt på toiletterne, der ligger papir udover det hele, og papir-dispenserne er flere steder i stykker således, at de vælter ned over en. 

 

Der er tit kø på kvinde toiletterne og man skal derfor rende rundt på andre etager for at komme til et toilet hurtigst muligt. 

 

Der er tit meget beskidt og ulækkert på gulvene. 
 
For få toiletter. Ofte lugter de og er ulækre med papir på gulvet, generelt beskidte. Der mangler også steder på toilettet hvor man kan hænge/stille sin skoletaske (+ jakke). 

BSc Data Science 

For få og for ringe 

 

The toilets are usually disgusting with people peeing beside the toilet or looking unwelcoming, this is however mostly the students fault in my eyes as they do not clean up/ use the toilet as 
intended 

 

There's not a single urinal in the male toilets, which makes it common to have to wait to pee, which I have rarely experienced before in places with urinals. 

BSc Global Business Informatics 

Antal 

 

beskidte 

 

De er rene og der er mange 

 

De trænger til en renovering!! 

 

Der er alt for ofte beskidt på toiletterne og så er der simpelthen for langt imellem dem 

 

Der er ofte nogle af toiletterne der er i stykker. Rengøringen er ikke altid så grundig 

 

Der kunne godt være kønsneutrale toiletter. De er også ofte beskidte og i dårlig stand. 

 

Det ville være en god idé med pissoirs på herre toilettet - specielt til festerne. 

 

Toiletterne er altid ulækre halvvejs inde og til sidst på skoledagen. Der er ikke en finger at sætte på dem om morgenen, og rengøringspersonalet fortjener al ros for at kunne ryde sådan et 
svineri op.. 
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Rengøring i løbet af dagen vil være bedre 

 

Ventilationen er dårlig. Toiletterne hænger bemærkelsesværdigt lavt på væggen? og der er ingen vinduer. Herretoiletterne mangler pissoir. 

BSc Software Development 

Adgang til kønsneutrale toiletter 

 

Der er for få toiletter 

 

Der er ikke et eneste kønsneutralt toilet på hele skolen, hvilket skaber ubehag for mig som ikke-binær person. Desuden er udluftningen ringe på mange af toiletterne. 

 

i et progressivt uddannelsesmiljø burde der være unisex toiletter 

 

Mange gange er der mangel på toiletter, og så er der også nogle på ITU der ikke kan finde ud af, at holde toilettet rent efter brug... 

 

På toiletterne 

 

Tit lidt ulækre 

 

Toiletterne er meget pæne og rene, men der mangler altid sæbe og sprit 

MSc Computer Science 

Herretoiletterne bliver rigtig hurtigt ulækre i løbet af dagen. Jeg har dårligt lyst til at røre toiletbrættet for at slå det op, hvis klokken er over 10:00 

 

Man kan ofte komme ud for fyldte skraldespande på toiletterne, når man når eftermiddag/sen eftermiddag 

 

Rene og med store båse 
 
Toiletterne er ofte beskidte og gulvene flyder med vand 

MSc Digital Design and Interactive Technologies 

Der er ALTID kø på pigetoilettet. 

 

Der er for få toiletter, de er beskidte, vandhanerne fungerer ikke til vandflasker, plader i loftet er væk/spejle sidder løst og lignende, dårlig lugt/udluftning 

 

Der er for få. 

 

Der er ikke nok toiletter og så er de tit dårligt luftede ud 

 

Der er ikke nok toiletter, der er ikke steder at gøre af sin taske, jakke mm. Hvis man bruger menstruationskop og den skal skiftes og skylles, er man nødt til at bruge handikaptoilettet eller eller 
det ene dametoilet i stueetagen. Eller gå op på en af de andre etager. 

 

Der er mange toiletter, men der måtte gerne være adgang til 2 toiletter til både mænd og kvinder i begge ender af gangene på ITU og ikke kun handicap i den ene ende. 

 

særlig rengøring, alle toiletter på nederste etage har ikke papir kun blæsere 

MSc Digital Innovation and Management 

De er aldrig i orden. Man sidder i babystilling 

 

Der er for få og de er ofte meget beskidte 

 

der er ikke  så mange toiletter - de er ofte beskidte 

 

Få og beskidte. 

 

Ikke rent 

 

Jeg kunne godt bruge flere toiletter 
 
Sjældne rene, og mangel på pissoirer som kunne tage lidt af problemerne. Bruger ofte handikap toiletter da de bliver mindre brugt dog på bekostning af dem der skal bruge dem 

MSc Games the number of toilets 

MSc Software Design. 

De fleste toiletter er ret ulækre, specielt på de nedre etager. Jeg skal ofte kigge flere toiletter igennem forskellige steder i bygning for at finde et der ikke er ulækre. Desuden er de dårligt 
indrettede, så man ikke kan side ordenligt på wc´et fordi en papirkasse rækker ind over wcét 
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Der er for få toiletter fx. når der er pause i undervisningen. 

 

Der mangler kønsneutrale toiletter. Det er et meget ægte problem for mange transpersoner. Please få det ordnet. 

 

Det mangler skraldespænde på damernes 

 

Few toilets 

 

Fjern håndtøre og mere papir 

 

Har aldrig oplevet dårligere og mere uhumske toiletfaciliteter end på itu, hvis man ser bort fra ""alment"" offentlige toiletter. Flere uger efter fester ligger der ølkrus på toiletter. Det lugter 
konstant af indtørret urin og der mangler toiletpapir flere steder. De har nok sparet det væk, fordi ingen lyster at lave nr. 2 alligevel. Har ej heller aldrig tilfældigt stødt på et toilet der blev 
rengjort, hvilket nok indikerer at de kun rengøres én gang om dagen. Alt for lidt. 

 

many of the bathrooms are damp and the floors are almost always wet which is gross 

 

Når man er høj, er der virkelig langt ned når man skal sætte sig på dem. Derudover er de ikke rengjort pænt, der er altid enten klistret på gulvet eller toiletpapir på gulvet. Dørene på handicap 
toiletterne er er ret tunge så det er svært selv at åbne dem, måske gør dem automatiske med en knap man kan trykke på (find inspiration på ikea i tåstrup handicap toilet ved resturan) 

 
Varmeblæserne, som man skal “stikke hænderne ned i” er enormt uhygiejniske. Og der er intet papir som alternativ, så man er nødsaget til at bruge toiletpapir til at tørre hænder. Derudover 
kunne det være smart med pissoir på herretoiletterne. 

MSc Data Science  

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

Open text 

BSc Digital Design and Interactive Technologies grupperum og mgl mulighed for afspritning -- fungerede godt i start corona men nu er det langt fra lle lokaler der har en sprit man kan bruge 

BSc Data Science Fællesarealerne og grupperummene 

BSc Global Business Informatics 

De køkkener der er placeret på hver etage og er klamme og beskidte 

 

Køkkenerne på etagerne bliver der ikke fjerne service fra ofte nok. 

BSc Software Development 
Gulvene er gennerelt ret beskidte, fx på gangene, det er irreterende hvis man ikke ønsker at gå i sko hele dagen. Jeg foretrækker enten at gå barfodet eller i strømpesokker, men det er lidt 
klamt når gulvene er som de er. Jeg tror ikke det er sundt at gå med svedige sko på hele dagen. 

MSc Computer Science  

MSc Digital Design and Interactive Technologies Jeg er overordnet tilfreds, men der kan godt ligge skrald og være klistret på bordene rundt omkring som bruges til gruppearbejde 

MSc Digital Innovation and Management 

Ofte er de kun overfladisk tørt over med tør klud. Bruger tit sprit for at gøre borde rene. Især fordi de også bliver brugt til at spise madpakker da kantinen ser ned på en hvis spiser sin 
madpakke der, eller tager bestik for at spise andet sted 

 

Snavsede gulve, borde, og stole 

MSc Games 

The dr kitchen sink 

 

Usikker på rengøringstandard i fælleskøkken ved DR bygningen lokaler. 

MSc Software Design. Der ku godt blive gjort bedre rent.. 

MSc Data Science  

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

Open text 

BSc Digital Design and Interactive Technologies 

De store lokaler, hvor DDIT har holdundervisning. Der er dårlig plads, og de fungerer dårligt at forelæsnings-delen 

 

De studerende (især DDIT) mangler generelt værksteder til at udfolde og udforske deres faglige kompetencer. Værkstedet med 3D print og laser cutter er for småt til antallet af studerende, 
Der mangler et værksted hvor der kan arbejdes med elektriske komponenter (og loddes). Og frem for alt mangler der et dedikeret område hvor der kan arbejdes med kreative design 
processer, såsom sketching, prototyping OG fornuftig opbevaring af disse medier mellem undervisningsgangene. 

 

Der er pladsmangel på ITU. Vi har ofte øvelser i lokaler hvor der ikke er plads/stole nok til os alle. Udover dette har ITU ikke faciliteter til at støtte os design studrende. Der mangler 
studiepladser, borde og gruppe lokaler især! 

 

Ergonomisk er det ikke særlig rart at sidde ved borde og stole på gangen. Det kan gøre ondt at sidde der i flere timer. 
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Forelæsning I store klasselokaler giver ikke mening medmindre der er labratorie øvelser 

 

klasselokaer bliver burgt med forelæsning øjemed - det fungerer ikke og nogle undervisere må burge mikrofon men man kan stadig ikke se tavlen og lyset en gåde hvordan man tænder det 
ordenligt 

 

Når vi laver gruppearbejde i øvelsestimerne i programmering, er det ikke optimalt at sidde på rækker i lokalet. 

 

Projektarbejde Physical computing Dimia  Etc Mangler egnede lokaler som også er tilgængelige efter forelæsning 

 

Stolene er dårlige for ryggen, specielt forelæsningslokalerne, hvor jeg ofte for svært ondt i ryg og nakke. Der mangler desuden tusher til whiteboards i de mindre lokaler. 

 

Vi har mange normale undervisningslokaler der bliver brugt til forelæsninger. Det fungerer ikke så godt. 

BSc Data Science 

Klasselokaler bruges til forelæsning. Det gør det vanskeligt at se slides 

 

Nogle gange bruger vi "fællesalen". Det er dårligste "undervisningslokale" jeg nogensinde har set. Det Man kan komme ind fra begge sider af bygningen og bliver nogle gange brugt til 
fremlæggelse af projektør. Ideen er meget god men lokalet er forfærdeligt. Det er overhovedet ikke egent til at studerende står tæt op ad hinanden da der er intet akustik dæmpende 
overhovedet. 

 

The classrooms,especially for the exercise sessions, are very often too small for all the students. Often it's hard to hear the professor all the way in the back. 

BSc Global Business Informatics 

2A12-14 og 4A12-14, vi er for mange og man kan ikke høre bede bagved. Skulle have været i et aud lokale 

 

Almindelige øvelseslokaler bliver brugt til forelæsninger fordi der ikke er nok auditoriums 

 

Generelt dobbelt lokaler til forlæsninger eller exercises mindre velegnet da der ofte ikke er plads til alle og ikke alle i lokalet kan se tavlen- man kan ikke få samme hjælp fra TA’s eller gå i 
dybden med øvelser og fremlæggelser når vi alle sidder i samme lokale 

 

They are very standard. I have problems with my back, and sitting for long times makes it extremely difficult to focus and have the right sitting position. There is a complete lack of care about 
the health of the bodies in relation to posture, and pre& post-injury. I know it is up to me to take care of myself and my problems, but things like ergonomy are wildly popular in offices, but 
disregarded in ITU. 

BSc Software Development 

2A.12-14 og andre store opgave-regne rum. Der er ikke strøm til flere af bordene. Hvis man ikke kommer i god tid og får en god plads, kan det være man ikke kan få strøm. 

 

Aud 1 er for småt til at hele vores årgang kan være der på en gang. Derfor har vi forelæsning i to hold. Det synes jeg er spild af ressourcer 

 

Det er især til study lab, jeg oplever at lokalet er aaaalt for småt. 

 

Det er itu og vi har flere wifi problemer end s-togene 

 

For larmende til afslappet gruppe arbejde 

 

ikke altid plads til alle de studerende. Manglende stikkontakter 

 

Klasselokaler er ikke rare at opholde sig i. Selv når der er TA sessions hvor jeg har brug for hjælp gentagne gange, foretrækker jeg at være ude på gangene idet luftkvaliteten er dårlig og 
støjniveauet bliver meget højt når et lokale er bare halvt fyldt op. 

 

Lokalerne til øvelsestimer er ofte for store. Derfor er vi mange mennesker samlet og det kan larme virkelig meget. 

MSc Computer Science 

3A18, tror jeg det er. Tavlerne i siden af lokalet kan man dårligt se, hvis man ikke sidder helt ud til vinduerne og i midten af lokalet. Lokalerne i DR er også dårlige i forhold til tavler. Som 
studerende er man placeret alt for tæt på den meget lange tavle, sådan at man ikke kan se hvad der står på hele tavlen. 

 

Der er for få lokaler til gruppebarbejde 

 

Der er ikke auditorier nok. De "flade" undervisningslokaler er ikke gode at have forelæsning i. Her tænker jeg især på de store lokaler som 5A14-16 

 

lack of markets is often the case 

 

Mængden af gruppe arbejde er fuldstændig ude af proportion i forhold til steder beregnet til dette. Næsten alle lokaler er udstyret med klassiske border og stole, hvilket skaber en dårlig 
arbejdsatmosfære. 
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MSc Digital Design and Interactive Technologies 

At vi kan miste internet på ITU på de øverste sale eller havde langtsom internet er til grin, når vi er IT universitetet. Samt når lærer ikke kan finde ud af at sætte ting op til stor skærmen/lyd 
eller at det bare ikke virker. 

 

Der er ikke nok benplads i flere auditorier, så ens knæ rammer rækken foran hvis man er høj 

 

Der er ikke nok forelæsningslokaler/auditorier. ender oftest i et alm. klasse lokale hvor man ikke kan samt høre forelæsningen 

 

ITU har ikke et design studie, hvilket er en stor fejl - når et helt fakultet handler om design. De nuværende muligheder er dertil ringe. De labs, som ITU tilbyder kan kun bruges ganske kort tid 
og kræver papirs bookinger, hvilket er helt fjollet. De bør være åbne 24/7 og være tilgængelige hele tiden - der kunne så være kurser de forskellige labs, som kørte hver uge, uden sign Up. Det 
vil være en god start. 

 

Klasselokalerne er meget komprimerede. Det er svært at lave opgaver i grupper i undervisningen, grundet pladsmangel 

 

Mangel på plads og stik til strøm i ITU i DR byen 

 

Ofte er lokalerne for små til at kunne arbejde i grupper, hvilket gør vi alle går ud på gangene, hvor der ikke er plads nok heller og akustikken er dårlig. 

MSc Digital Innovation and Management 

Bygningen lader ikke WI-FI gå igennem væggene. 

 

Møblementet er irriterende i forlæsningssalen. Meget dårlig funktionalitet til at sidde og skrive. 

 

Wifi virker ikke og det influerer vores muligheder for at deltage i forelæsningerne 

MSc Games 

Either the room is too big or too small. The equipment is let's say "temperamental". 

 

I DR bygning er der flere rum uden nok stikkontakter til at bruge 

 

The classrooms are rented from company so some classrooms have too few outlets for computers. There are too few classrooms as well and it is almost impossible to find a room for a group 
to study/have a meeting in. 

 

There are not enough outlets. 

MSc Software Design. 

Auditorium, her er borderne for langt fra sædet så man sidder i dårlig ergonomisk stillinger. Klasselokalerne, er ofte ALT for små til personerne der skal være i lokalerne. 

 

De dobbelte klasselokaler egner sig ikke til forelæsninger, hvilket de i mange tilfælde bliver benyttet til. Det er svært t se noget og følge med når man sidder længere væk end de forreste 4 
rækker. Der mangler generelt plads på universitetet. Dette gælder også grupperum, mv. (De grupperum vi har er gode, men der er for få.) 

 

Der er ikke wifi i vores lokale, selvom vi ofte skal bruge det 

 

i alle aud er der alt for langt mellem borderne og stolene, man sidder så ubehageligt, enten kommer man hjem med hovedpine fordi man spænder så meget i skulderene fordi man skal sidde 
helt ude på kanten af sædet for at nå ens computer. Ellers så skal man sidde med computeren i skødet 

 

Internet fungerer aldrig 

 

Inventaret er dårligt udvalgt. Stole fylder for meget til at kunne bruges uden at komme i kambolage med nabostole. 

 

Man sidder ikke godt i audiotorierne. Man skal sidde og strække armene for at nå computeren på bordet 

 

SHould be more group rooms given the many group works that are mandatory 

 

there are often workshops/exercises planned in rooms that do not have enough seats for the entire class 

 

Unstable internet connection in the entire building 

MSc Data Science Når vi skal bruge et klasselokale i stedet for et auditorium til forelæsningerne, hvilket er det meste af tiden. 

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

Open text 

BSc Digital Design and Interactive Technologies 

Bordene rundt på etagerne er der altid meget larm da de ligger ud til atrium 

 

Der er for få pladser at opholde sig. 
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Der er forelæsninger i “flade” lokaler designet til mere praktisk undervisning 

 

Der er ikke nok plads 

 

Der er ikke nok plads til de studerende! I samtlige kurser er vi i projektgrupper af mellem 4-6 personer, men der findes sjældent ledige studiepladser, hvor man kan sidde mere end 4 personer 
samlet. Universitetet bryster sig på gruppearbejde (hvilket er en god ting!), men der er ikke plads til det. 

 

Der er ikke nok siddepladser på uni til at lave gruppearbejde efter forelæsninger. 

 

Der er ikke ordentlige rum til kreative fag og projekter generelt 

 

Der mangler plads. Det er ofte at der ikke er plads til at sidde og lave gruppearbejde. Ofte er alle lokaler booket - samt dem der er i DR-Byen. Vi har nogle gange være nødsaget til at finde 
plads på KUA. Der burde prioriteres mere plads til de studerende, fremfor at leje lokaler ud til eksterne virksomheder. 

 

Jeg synes, der mangler lokaler til at lave gruppearbejde, hvor der kan være mere stille end fx bordene, der vender ud mod atrium. Jeg savner også stille steder at læse/arbejde på egen hånd. 

 

Man kan kun arbejde på gangen og i et par få skybokse. Det er et yderst støjende og forstyrrende studiemiljø. 

 

Se foregående kommentar og desuden mangles der desperat nok og egnede grupperum. Bordene på svalegangene er ikke egnet til grupper på over 4 personer, hvilket flertallet af 
arbejdsgrupperne ofte er. 

 

Stolene er dårlige for ryggen, specielt forelæsningslokalerne, hvor jeg ofte for svært ondt i ryg og nakke. Der mangler desuden tusher til whiteboards i de mindre lokaler. 

 

Vi har ikke nok plads - de er ingen plads til at studere længere... at sidde ved et bord på gangen larmer alt for meget - der sker alt for meget man kan umuligt arbejde fokuseret i gruppe 

BSc Data Science 

De fleste pladser er ved gruppebordene i atrium. Det er ikke videre behageligt at arbejde ved dem i længere tid 

 

The classroom for StudyLab is too small. 

BSc Global Business Informatics 

De adskillige sorte borde der står hele vejen rundt på hver etage kan kun benyttes optimalt af 4 mand. Havde de nu haft ben i stedet for langsider i hver ende, så havde man kunne være op til 
6 personer minimum 

 

Der er bare ikke nok lokaler til formålet 

 

Der er for få fælles / studiearealer til antallet af elever. 

 

Der er ikke en læsesal - det savner jeg. Kunne være fedt med flere grupperum 

 

Der er ikke helt nok grupperum, og læsesalen er kun forbeholdt specialestuderende! det synes jeg er dårligt. Generelt er pladsen træng på ITU. Desuden er bordene for små til stolene / 
Stolene er for store til bordene i klasselokalerne. Alle ved det, alle er enige, jeg forstår ikke hvorfor der ikke indkøbes større borde. 

 

Der er ikke nok plads til det nuværende antal af elever 

 

Der er ikke nok! Vi er for mange studerende på for lidt plads som det er lige nu. Det er ikke altid muligt at leje et lokale at lave gruppearbejde i, og gangene fyldes hurtigt op 

 

Der er virkelig mangel på dem! Det er fint at sidde på gangen ud mod atrium, men der er meget larm og mange som går forbi en. Kunne virkelig godt bruge noget læsesal for alle studerende 
eller grupperum. 

 

Der mangler lokaler til studiearbejde, man er tvunget til at sidde i gangene hvor der ofte er meget larm. Der findes inden læsesale til BA studerende 

 

Gangarealer, hvor man kan sidde og lave gruppearbejde. Der er meget larm og bordene er kun velegnede til 4 mennesker og ikke større studiegrupper 

 

Ikke nok plads til eleverne i analog og generelt på gangene. Det er ikke tiltrængt at arbejde i atrium 

 

Jeg synes godt, at der kan være flere stille zoner på ITU udover læsesalen :) 

BSc Software Development 

90% af tiden er skærmene i de forskellige lokaler defekte, og man kan ikke connecte til dem 

 

De åbne læringsområder er der for få af, de bliver fyldt mega hurtigt. Auditorierne er fine, men ret frustrerende, når man skal opdeles i to hold fordi ét af dem er for lille. 
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De åbne studiegange er så larmende at jeg oftest ikke kan koncentrere mig om det jeg skal lave, og oftest er det utilgængeligt at få et lokale eller en skybox. 

 

Der er ikke pladser nok. Man kan ikke altid finde et sted at sidde med sin gruppe. Der er nok på papiret pladser nok, hvis alle border på ITU bliver fyldt ud med enkelte individer der sidder side 
om side 

 

For meget støj 

 

Få grupperum, bliver lumre 

 

Mange lokaler med rækker af borde-stole, som burde være mere gruppe-arbejds orienterede 

 

Meget larm i atrium skaber dårlig omgivelser til at arbejde fokuseret. 

 

Næsten alle studiepladser er på gange til lokaler. Dette kan være super forstyrrende, når folk går forbi 

 

ofte sidder man ude på gangene i atrium, hvor der er meget lydt - jeg bliver generelt meget distraheret af at være omgivet af mange mennesker, så jeg føler der lidt mangler nogle 
steder/afkroge, hvor man kan sidde og studere, som er afskærmet fra hele atrium. Det er ikke altid muligt at finde en sky-boks eller et lokale, at være i 

MSc Computer Science 

Alt alt alt for få. 

 

De borde der er på alle etager, er beregnet til 4 personer. SWU studerende er dog oftest flere end 4 personer i grupper, hvorfor disse studiepladser er utroligt dårlige at sidde ved 

 

de der er er velegnet, men vi er for mange studerende til for lidt plads 

 

Der er bare en mærkelig tendens til at bore er for lave, og stole slet ikke passer, dvs. ved et to mands bor kan der ikke være to stole under 

 

Der er ikke nok plads til gruppearbejde. Der findes ikke studiepladser. 

 

Der er slet ikke nok grupperum og studiepladser på uddannelsesinstitutionen, når man tager mængden af gruppearbejde i betragtning. Der er ofte helt fyldt. 

 

Der er slet, slet ikke plads nok på ITU længere. Der er alt for mange studerende til den mængde plads vi har. Hvis man kommer senere end kl. 9 er det nogle dage totalt umuligt at finde et 
bord. Mine grupper og jeg har før måtte benytte os af at gå over på KUs campus for at finde et sted at sidde! 

 

Der mangler plads til det gruppearbejde, som vi har rigtig meget af 

 

Det larmer alt alt alt alt for meget i det store rum/atrium, hvor 90% af studiepladserne er 

 

Gruppe arbejde med flere mennesker er ofte bedst i rum med whiteboards, men på itu laver man primært gruppe arbejde på gangen 

 

It-universitetet har ikke længere nok grupperum og arbejdspladser til alle de studerende, der er blevet optaget. Og læsesalen er kun åben for specialestuderende 

 

Meget få muligheder for at arbejde i grupper uden at sidde ude i atrium og den larm der følger med. 

 

The TVs in the small rooms never work 

MSc Digital Design and Interactive Technologies 

Akustikken er ikke særlig god til gruppebordene, og det kan ofte være svært at finde ledige abejdsborde 

 

Atrium er utrolig støjfyldt og det er svært at få lokaler til gruppearbejde 

 

Der er alt for få aflukkede gruppelokaler. Derudover der de fleste lavet til fire siddepladser med minimal bordplads. Det gør det svært hvis man er flere end fire eller hvis man har andet en en 
enkelt laptop pr. person der kræverbordplads. Men fedt der er skærme der (for det meste) virker. Derudover er reservationssystemet bundkorrupt! TA's og undervisere reserverer uden at 
stille spørgsmålstegn om nødvendighed som så efterlader dem der følger regler om at man skal ahve BRUG for en skybox aldrig at ahve mulighed for at reservere en. 

 

Der er for få lukkede rum til gruppearbejde, det fleste pladser er i et stort åbent rum med mange forstyrrelser og larm. 

 

Der er for meget larm på ITU. Og det er svært at få et stille lokale til gruppearbejde 

 

Der er generelt for lidt plads til at bygge og opbevare prototyper i forhold til hvor meget dette fylder i mit studie. 
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Der er ikke noget galt med lokalerne, der er bare ikke nok 

 

Der er ikke nok 

 

Der er meget få grupperum og der er aldrig plads på læsesalen. 

 

Der er slet ikke nok plads til gruppearbejde ved DR bygningen. Der står endda en microovn på et af bordene. Det er generelt ofte svært at finde en plads til gruppearbejde og at booke et 
lokale. Jeg har ikke været inde i speciale-læsesalen endnu, men jeg har hørt at man må snakke derinde, så der mangler en læsesal hvor man ikke må snakke og folk er stille. Man kan ikke så 
godt læse ved bordene rundt omkring på ITU fordi det larmer så meget og der er dårlig akustik. 

 

Der mangler flere rum man kan lave gruppe arbejde i, så man ikke skal sidde på en larmende gang 

 

Der mangler plads til gruppearbejde efter der er blevet optaget så mange nye studerende. Man kan ikke længere mødes på campus, fordi der højst sandsynligt ikke er plads. Derudover er 
internetforbindelsen elendig - så man kan ikke arbejde koncentreret fordi man skal koble af og på wifi hele tiden (hvis man overhovedet kan komme på) 

 

Der mangler somme sider siddepladser rundt omkring på uni i takt med, at alle har gruppearbejde eller øvelsestimer. 

 

For få enkelt pladser hvis du som ene studerende vælger at blive og læse. (Dem der er, er reserveret til speciale skrivende studerende) Alle borde er kun beregnet til 4 personer hvilket gør det 
svært at lave gruppe arbejde når man er 5 eller 6 i en gruppe. 

 

Gangarealerne grundet meget støj 

 

Gruppearbejdspladser 

 

Gruppebordene er ofte beregnet til 4 menneker. Vi er næsten altid 5 i en gruppe 

 

Grupperum er ofte optagede. Studiepladser på alle etagers gangareal er beregnet til grupper af 4 og vi er ofte flere i en gruppe, samtidig er der meget larm især 1 gang i timen når de store 
forelæsningslokaler i stueetagen åbnes og 2-300 elever har pause. 

 

Ingen steder med ro til koncentration 

 

Jeg bliver altså nødt til at kommentere på den idiotiske idé, det har været, at primære pladser til gruppearbejde vitterligt ligger på gang ud til en hall hvor alt lyd og støj runger opad. Sidder 
man og læser for sig selv, bliver man nødt til at siden med noise cancelling høretelefoner. Arbejder man i gruppe, skal man tale højere hver gang, der er pause i de store auditorier. Samtidig 
skal du op før fanden får sko på, og ofre din førstefødte for at få lov til at booke et grupperum. #FirstWorldProblems 

 

Jeg syntes bare ikke der er plads nok til folk når vi skal lave gruppe arbejde, det larmer meget i atrium og derfor på gangene, der burde være flere lokaler til rådighed. 

 

Man kan aldrig finde et sted at sidde og arbejde når man har gruppe arbejde, hvilket er meget af tiden. Det er lidt mærkeligt at der ønskes at optages flere studerende, når det ikke har føltes 
som om der er plads til de eksisterende, især hvis man skal arbejde i rolige forhold, og ikke ønsker larm fra Atrium, skal man over i DR-byen, hvis man ikke har booket en skyboks fra tidligt om 
morgenen eller før - gennem undervisere... Det er lidt frustrerende 

 

Mangel på lokaler til gruppearbejde. 

 

Meget larm og dårlig akkustik på gangene på ITU 

 

Miljøet omkring arbejdsbordene på gangene på de forskellige etager er yderst støjende og svært at arbejde koncentreret i. 

 

Nå man ofte er 5 man på studiet er 4 mans borer idiotiske. at der er få møde lokaler og ellers skal man sidde på gangende hvor man kan hører hele universisetetet. 

 

Svært at booke grupperum (der er få). Gruppeborde på gangene er for små til større grupper end 4 og man sidder dårligt ved dem. 

MSc Digital Innovation and Management 

Der er alt for få grupperum 

 

Der er for få og de er ofte optaget. På fællesarealer larmer det for meget og stolene er dårlige at sidde på 

 

der er for små og for få klasserum samt grupperum 

 

Der er ikke nogen grupperum som sådan. Og læsesalen er for speciale studerende?! 
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Der er ingen læsesal 

 

Det er ofte svært at finde plads til gruppearbejde, særligt steder hvor der er ro. 

 

Dårlige muligheder for lokale/siddepladser til gruppearbejde 

 

Gruppearbejdsborde er placeret i meget støjende omgivelser, og der er ikke nok lokaler til formålet. 

 

Grupperum er svære at tilgå 

 

Ikke nok plads 

 

ITU's lokaler og rum til gruppearbejde er ikke tilsvarende hvor mange elever der går der 

 

jeg tror ikke engang at der er en læsesal 

 

Problemer med WI-FI 

 

Små og få pladser til at studere som individ og gruppe, i ro og mag. Man er ofte tvunget til at sidde på en travl gang, med meget larm fra et fyldt atrium i stueetagen. Dette gør man er 
nødsaget til at søge andetsteds. ITU har lokaler i DR byen som egner sig meget bedre til dette, det tilbud oplever jeg dog som sjældent brug. Måske da man skal væk fra campus. Desværre har 
man ikke været i stand til at finde en løsning på "hoved campus", hvor langt de fleste holder til. 

MSc Games 

Der er for få steder folk kan side og have gruppe arbejde i DR bygningen  

Der er for få steder at lade op sine computere i lokalerne i DR bygningen  

Der er for få lokaler til gruppe arbejde på ITU og borderene udenfor lokalerne er placeret i for meget larm og forstyrrelse 

 

Studiepladser ude på gangene i hovedbygningen kan det godt være forstyrrende fordi man kan høre alt hvad der foregår, især når der er events eller der er folk der pauser fra forelæsninger 
og kommer ud i atrium og snakker. 

 

There are not enough. 

 

There is not enough room/very crowded. It's very noisy. 

MSc Software Design. 

Borde i atrium og på balkongerne, meget larm. Nogle skyboxes er for kolde. 

 

De fleste studiepladser er på gangene, og som skrevet tidligere, er der alt for meget larm og dårlig akustik til at kunne koncentrere sig. Skyboxes er fine, og det er de små grupperum også, 
men der er ikke nok rolige studiepladser. 

 

De åbne studierum/arbejdspladser på de forskellige etager har et meget højt støjniveau da der er åbent til hele bygningen og torvet på stueetagen. I forlængelse af det er der ikke nok 
muligheder for at booke et stille lokale da de meget ofte er fuldt bookede. 

 

Der er for få af dem, i forhold til studerende 

 

Der er for få dedikerede læseområder på campus. 

 

Der mangler grupperum. Bordene på gangene er sindssygt forstyrrende at sidde ved, fordi der konstant går mennesker forbi og fordi der ofte er larm fra atrium når auditorierne har pause. 

 

Der mangler lokaler med ro. De fleste studiepladser findes i attriumet hvor larmen nemt breder sig 

 

Det kan ind imellem være umuligt at få et lukket rum til projekter, og generelt at arbejde i fred. Man skal sidde ved borde på gangene, men det er vanvittig forstyrrende, og man kan slet ikke 
koncentrerer sig. Derfor foretrækker jeg ofte at være så lidt på skolen, som overhovedet muligt. Dårlig atmosfære. Larm og meget ukoncentreret miljø. Hertil har jeg stort set altid problemer 
med wifi - som gør det svært at arbejde! Vi går på en IT-uddannelse - pinligt! 

 

dårlig akustik 

 

For få lukkede lokaler 

 

For meget open plan/kontor/arbejdsplads tankegang. Svært at finde rum der opfordrer til fordybelse og akademia. 
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hvis man kan finde en plads hvor man kan du studere sammen så vil det være rart 

 

Mange af arbejdsstationerne er på svalegangen, hvor der er meget larm. Det er svært at koncentrere sig når der er meget larm 

 

Se forrige kommentar. Der mangler gode relevante arbejdspladser til gruppearbejde og selvstudie 

 

Se svar fra indeklima spørgsmålet. Skal dog siges at jeg synes det er fedt at der er så mange steder man kan sidde som gruppe og arbejde, ville bare ønske det ikke larmede sådan! 

 

Studiepladserne der er placeret på gangene på hver etage er ofte generet af støj fra atriummet i stueetagen, og ofte er der mange forstyrrelser, når studerende og undervisere passerer på 
gangene. 

 

there are too few 

 

Too few places 

 

Udover de fritsvævende mødelokaler er det svært at finde gode steder at arbejde på skolen. Arbejdsbordene på alle etager langs den store hal i midten virker mest som frokostborde eller 
borde, man sætter sig ved for at fordrive tiden mellem to møder. Jeg har flere gange med min gruppe måtte gå over på KU, fordi der er meget bedre at arbejde. 

 

We need more group rooms 

MSc Data Science 

It is extremely noisy at the tables along the corridors of the atrium. You constantly lose focus. 

 

Lokalerne er ikke som sådan uegnede, men der er for få! 

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

BSc Digital Design and Interactive Technologies 
De er meget vedligeholdelsesarbejde - jeg undres over gulvvask skal foregå kl 9 når alle er til stede. Mange andre steder, forgår rengøringen tidligere om morgenen. Det ville være bedst det 
var før kl 8. Herudover er der konstant støj pga borremaskiner og andre ting - det er utroligt forstyrrende og her den sidste månedstid har de skiftet spots ud i loften hvilket betyder man skal 
passe på man ikke falder over en ledning i myldretiden hvor man alligevel er ved at blive løbet ned 

BSc Data Science Er nogle gange nogle ledninger der hænger i adskillige uger. Kan ikke huske hvor de er 

BSc Global Business Informatics  

BSc Software Development 
 

 

MSc Computer Science  

MSc Digital Design and Interactive Technologies  

MSc Digital Innovation and Management Oftest er der dårlig WiFi???! Det er en IT uddannelse. Det er et nøglepunkt 

MSc Games  

MSc Software Design.  

MSc Data Science  

 

 


