SDU fælles kodeks for adfærd
Din adfærd gør en forskel

Det er alles ansvar at sikre et godt studiemiljø. Vi forventer, at du som studerende på SDU er med til at skabe et trygt og godt studiemiljø
for dig og dine medstuderende både på og uden for Campus. At bidrage til et trygt og rart studiemiljø for alle kræver, at vi hver især tager
ansvar for vores egen adfærd. Vi ønsker en omgangstone, hvor vi tør tale åbent om både ligheder og forskelligheder - på SDU udgør
ytringsfriheden en livsnerve.

Respektér
andres valg

Vis hensyn

• Skab rum til at alle frit kan vælge til og fra
• Respekter medstuderendes valg og fravalg
• Respekter medstuderendes ønsker til omgangsform
• Respekter et nej

• Tal hensynsfuldt til andre
• Undgå at tale negativt og nedsættende om andre
• Vær opmærksom på dine medstuderende

Vær
omsorgsfuld

• Mød dine medstuderende med gode intentioner

Sig fra

• Sig fra, hvis andre overtræder dine grænser

• Støt dine medstuderende, når de oplever modgang
• Vis interesse og spørg ind til dine medstuderende

• Sig det højt, hvis du oplever, at tonen bliver negativ og nedsættende

• Hold øje med andres signaler. Din opmærksomhed og komplimenter kan

Brug god
dømmekraft

være uønskede trods dine gode intentioner
• Det er ikke forbudt at indtage alkohol på universitetet. Men alkohol er ikke
en undskyldning for dårlig opførsel
• Vær særlig opmærksom, når du indgår i nye relationer

Giv plads til
forskellighed

• Bidrag til et miljø, hvor det er ok at fejle
• Vær nysgerrig på dine medstuderende, men respekter, at de ikke
nødvendigvis vil tale med dig om alle emner.

Har du oplevet krænkende adfærd eller diskrimination?
Vi er klar til at lytte og hjælpe.
Skriv til os på www.sdu.dk/spoc eller kontakt
SDU’s Studie- og trivselsvejledning på vejledning@sdu.dk
Læs også SDU’s kodeks for alkohol i studiestarten, disciplinære foranstaltninger
og erklæring om forskningsundervisnings- og ytringsfrihed på mitsdu.dk.

