DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
KØBENHAVNSUNIVERSITET

ALKOHOL- OG ADFÆRDSPOLITIK PÅ DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
Besluttet på et udvidet ledermøde den 19. marts 2009

Nedenstående regler er minimumsregler og er ikke tænkt som en
begrænsning i institutternes forskellige tilgang til og opfattelser af
studiestarten. Der er alene tale om sikring af nogle helt grundlæggende
fælles principper. Reglerne gælder ved afholdelse af studieintroduktionen og
ved andre fester, der afholdes på studierne, som programsatte aktiviteter, der
ikke har privat karakter. Reglerne gælder uanset om aktiviteten finder sted
på Campus eller i lejede/lånte lokaler, som for eksempel hytter. Reglerne er
et supplement til KU´s regelsamling 43.06 om kvalitetssikring af ruskurser
afholdt som eksternat (”hytteture” og lignende).

STUDIE- OG EKSAMENSKONTORET

ØSTER FARIMAGSGADE 5
1353 KØBENHAVN K.

Tutorernes virke
Indledningsvist skal det understreges, at dekanen og studielederne ønsker at
fremhæve, at tutorernes bidrag til studieintroduktionen er helt uundværlig
og udgør en fundamental grundpille i en vellykket studieintroduktion.
Tutorerne skal udvise ansvarsfuldhed og tolerance over for alle nye
studerende. Tutorerne skal være bevidste om, at de repræsenterer
studielederne og universitetet.
Der skal være en passende udskiftning blandt tutorerne. Endvidere bør der
være en passende balance mellem antallet af tutorer og nye studerende,
således at tutorerne ikke er overtallige.

Alkoholpolitik
I forbindelse med studieintroduktionen er det ikke tilladt for tutorerne at
drikke alkohol før efter kl. 17, idet tutorerne er på arbejde. Reglen gælder
under hele studieintroduktionen, herunder også på hytteturen. På hytteturen
skal tutorgruppen desuden sikre sig, at der efter kl. 17.00 altid er mindst en
ædru tutorer, som kan køre bil i tilfælde af for eksempel tilskadekomst.
Hverken tutorer eller russere må drikke alkohol før eller under faglige,
programsatte aktiviteter i studieintroduktionen, heller ikke på hytteturen.
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For så vidt angår fredagsbarer/lukkede fester gælder de regler, som til hver
en tid er fastsat for brug af Kommunen.
Fester og adfærd generelt
Der skal være en passende balance mellem antallet af fester og
studieintroduktionens faglige indhold.
Nye studerende må under ingen omstændigheder udsættes for aktiviteter,
herunder optagelsesprøver, der kan virke grænseoverskridende eller
stødende for den enkelte.
Tutorerne må ikke opfordre nye studerende til at drikke. Hverken direkte
eller ved planlægning af aktiviteter/lege, der forudsætter indtagelse af
alkohol, såsom ølstafet.

Ansvarsfordeling i forbindelse med afvikling af studiestarten
Det er studielederen, som har det overordnede ansvar for
studieintroduktionen.
I
KU´s
regelsamling
43.06
(http://www.ku.dk/regel/8/4306.html) er der en beskrivelse
af
studielederens mulighed for at uddelegere ansvaret (kompetencen) for
ruskurser afholdt som eksternat (”hytteture” og lignende). Disse
muligheder for uddelegering gælder tilsvarende ved planlægningen af de
øvrige dele af studieintroduktionen.

Forsikringsforhold, herunder hærværk, førstehjælp og sygdom
I forbindelse med at en studerende ansættes som tutor, skal den studerende
oplyses om forsikringsforhold (bilag 1).
Studielederen har pligt til at sikre, at der i hver tutorgruppe er mindst to
tutorer, der er kyndige i førstehjælp.
Hvis der konstateres hærværk, har universitetet sanktionsmuligheder i
henhold til universitets ordensregler (regelsamling nr. 15.01 om disciplinære
foranstaltninger overfor studerende ved Københavns Universitetet).
Sanktionerne er mundtlige og skriftlige irettesættelser, samt i grove tilfælde
politianmeldelse og bortvisning fra universitetet. En bortvisning kan ske for
en periode eller for bestandigt.
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Bilag 1. Overordnede grundprincipper vedrørende forsikringsforhold
Københavns Universitetet er selvforsikrer, hvilket betyder at universitetet
ikke har tegnet forsikring, men selv afholder udgifter i forbindelse med
skader.
Tutorerne skal sikre sig studielederens forhåndsgodkendelse af alle
aktiviteter, der involverer en udgift eller bare en mulig udgift. Hvis tutorerne
eksempelvis uden forhåndsgodkendelse låner en privat bil i forbindelse med
en hyttetur, dækker universitetets selvforsikring ikke.
Ligeledes skal tutorerne være opmærksomme på, at selvforsikringen kun
dækker skader begået som led i tutorarbejdet, og kun hvis det er tale om et
hændeligt uheld eller simpel uagtsomhed. Universitetets selvforsikring
dækker således ikke skader på ting eller personer, der er sket forsætligt eller
ved grov uagtsomhed, herunder skader forårsaget i fuldskab eller som følge
af dumdristighed eller kådhed. Dette gælder for skade på egne, universitets
eller tredjemands ejendele.
Universitets selvforsikring omfatter kun tutorerne, og altså ikke de nye
studerende. Hvis nye studerende forvolder skade på ting eller andre, skal de
via deres egen forsikring erstatte skaden. Det skal understreges, at hvis en
studerende ikke selv har tegnet en ansvarsforsikring, hæfter de personligt.
Studielederne bør derfor ved studiestarten opfordre alle studerende til at
tegne en forsikring, hvis de ikke allerede har gjort dette. I den forbindelse
henledes opmærksomheden på, at studerende via deres faglige
organisationer kan tegne forsikringer på særligt fordelagtige vilkår.
Universitetets selvforsikring dækker hverken tutorernes eller de nye
studerendes personlige ejendele. Når en hyttetur arrangeres, skal man derfor
ved bestilling af såvel bus som hytte sikre sig, at busselskabet og
hytteudlejeren har tegnet en forsikring. I tilfælde af skade på ting eller
andre, vil det så blive en sag mellem bussens/hyttens forsikring og den
skadelidte.

Hvis der sker skade, skal tutorerne kontakte studielederen. Studielederen
tager herefter stilling til, om skaden er omfattet af arbejdsgiveransvaret og
dermed selvforsikringen.
Hærværk er ulovligt og skadevolderen er erstatningsansvarlig overfor
skadelidte. Ved hærværk på universitetets ejendom er tutorerne pligtige til at
oplyse navnet på skadevolderen til studielederen, hvis de har kendskab til
hvem skadevolder er.
Ved fester som afholdes i universitetets lokaler, har den ansvarlige, jf.
Kommunes regler det overordnede ansvar for festens forløb, herunder også
for hærværk.
Hvis det bliver nødvendigt for universitetet at udbedre skade, og der ikke er
oplysninger om hvem der er ansvarlig for skaden, bliver omkostningerne
trukket fra det budget, som det pågældende institut har lagt for
studieintroduktion på instituttet. Det kan betyde, at planlagte aktiviteter
ændres eller spares væk, eller at planlagte nyanskaffelser aflyses.

