Holdningspapir om Skemalægning
Introduktion
I takt med at optaget på DTU stiger, er der opstået et problem med skemalægning og lokaleplads.
Dette har medført at DTU har indført aftenmodulet. Et modul med skemaplacering tirsdag aften
fra 18-22.

I korte træk



Undervisning på DTU skal ligge mandag-fredag fra 8-17.
Der skal indgås et samarbejde om hvilke kurser der hører til om aftenen, disse
beslutninger skal ligge hos de individuelle ISN’er.
Kurser, der ligger om aftenen, skal ikke være tunge kurser.



Der bør ikke være obligatorisk fremmøde for kurser.




Holdninger
Det at være studerende er et fuldtidsarbejde. Det er normeret til 45 timer om ugen at være
studerende på DTU. Dette indebærer forelæsninger, grupperegninger, afleveringer og selvstudie.
Det at være studerende betyder at man altid kan have fokus på sin indlæring, da der altid er noget man
er bagud på. Det betyder også at det meste af den fritid de studerende har ligger om aftenen. Når
man begynder at lægge kurser om aftenen, især obligatoriske kurser, så vender man op og ned på
de studerendes rutiner og deres privatliv. Transport er især et område hvor de studerende bliver
hårdt ramt af aftenundervisning, da offentlig transport ikke er godt tilgængeligt om aftenen.
Arbejdsmarkedet forventer at studerende er hele mennesker, dette inkluderer også at man har tid
til sine fritidsinteresser. Det er ikke kun de studerende der bliver påvirket af aftenmodulet.
Undervisere og hjælpelærere må også ændre i deres livsstil for at kunne undervise om aftenen.
Hvis aftenmodulet er til for at blive, det betyder at der skal indgås et samarbejde med DTU og
ISN’erne om hvilke kurser, der er passende at have om aftenen. Meget intensive laboratorie- og
værkstedskurser eller tunge teoretiske kurser er ikke passende om aftenen, da de kræver rigtig
meget af den enkelte studerende, og det er ikke optimalt at ligge så meget pres på de studerende
om aftenen. Gruppeorienterede kurser, der ikke stiller krav til at man nødvendigvis skal lave
opgaverne på den givne dag, er mere passende at ligge om aftenen, da det giver de studerende og
underviseren friheden og fleksibiliteten til at gøre det på deres egen måde. Det er også vigtigt at
understrege at der ikke bør være obligatorisk fremmøde på kurser om aftenen, faktisk bør der ikke
være obligatorisk fremmøde på nogle kurser.
Der skal stilles større krav til de kurser, der ligger om aftenen. Som minimum bør undervisningen
optages, så man kan se den senere. Ellers bør undervisningsmaterialet være tilgængeligt, så der
kan studeres og laves praktiske øvelser hjemmefra.

Hvornår er papiret skrevet: Juni 2022
Hvornår skal papiret revurderes: Juni 2024
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