
Projektoversigt med ”appetizers” for Inspirationsdagen 3. maj 2016 

Øget studieintensitet 

HE: Særlige forløb for talentfulde medicinstuderende (møder ikke op) v. Rune Dall og Kristjar Skajaa  

På baggrund af gode erfaringer med det ekstracurriculære kirurgiske talentudviklingsprogram ”Dream 

Team”, undersøgte dette projekt muligheden for oprettelse af særlige ekstracurriculære forløb i andre 

medicinske specialer. Formålet er, at give talentfulde og motiverede medicinstuderende mulighed for 

tidlig introduktion til, og oplæring i, et givet speciale, ved hjælp af frivillige talentudviklingsforløb inden 

for dette speciale. 

Aarhus BSS: Inspirationsdag om feedback 

I oktober 2015 afholdte Center for Undervisning og Læring på BSS en inspirationsdag om feedback 

med det formål at inspirere undervisere på fakultetet til i højere grad at integrere god feedback i deres 

undervisnings, samt at synliggøre feedbackelementerne for de studerende. 

Aarhus BSS: Teaching international programmes – challenges and opportunities 

I lys af de internationale, engelsksprogede, programmers særlige kulturelle og didaktiske udfordringer 

og muligheder, er der afholdt workshops med fokus på henholdsvis principper for god undervisning, 

samt hvorledes uddannelsesudviklere kan understøtte udvikling af og undervisning på internationale 

uddannelsesprogrammer. 

Aarhus BSS: Akademisk Skrivning  v. Tine Wirenfeldt Jensen (kun oplæg) * 

Med formålet om at udvikle de studerendes forståelse af den akademiske genres krav, samt deres 

faglige skrive- og feedbackkompetencer, har institutterne på Aarhus BSS afholdt varierende version af 

et workshopforløb i akademisk skrivning. 

ST: Professionalisering af projektarbejdet v. Henrik Olsen* 

Som et pilotprojekt er der på en ingeniøruddannelse benyttet professionel afdækning af den enkelte 

studerendes personlighedsprofil, med henblik på integreret anvendelse i studiet, eksempelvis som 

redskab til effektivisering af gruppesamarbejdet. 

Bedre match 

HE: Optagelsessamtaler på medicinstudiet v. Lotte O´Neill * 

Formålet med projektet var at optimere kvaliteten af kvote 2 optagelsessamtalerne på medicin i foråret 

2016 og fremover. Et pilotprojekt skulle således afprøve og evaluere samtalerne i efter 2015 for at 

kvalitetssikre en test-situation på AU, samt tjene som erfarings- og inspirationskilde til kvalitetssikring af 

afholdelsen i foråret 2016. 



Aarhus BSS: EU sommer seminar 

På baggrund af et samarbejde imellem universiteterne i Danmark og Udenrigsministeriet, er der afholdt 

seminar med henblik på at fremme interessen for karriereveje inden for EU, øge kendskabet til EU’s 

adgangsprøve, og dermed på sigt øge antallet af danske ansøgere hertil. 

 

AR: Bedre rekruttering af studerende til DPU’s kandidatuddannelser v. Eva S. Viala * 

Grundet udfordringer med tidligt frafald samt lange gennemførelsestider, søgte projektet at sikre en 

bedre rekruttering til DPU’s kandidatuddannelser ved at implementere en ny optagelsesprocedure. 

 

ST: Mentorhjemmeside v. Mette Glerup Thomsen 

Med udviklingen af en mentorhjemmeside skal mentor-service til både udvekslingsstuderende og full- 

degree studerende forbedres, blandt andet ved hjælp af mentee-mentor match-making og tilpasset 

information til målgruppen. 

 

ST: Hatch-IT Lab v. Søren Poulsen 

Projektet bygger oven på et tidligere strategiske projekt om oprettelsen af et iværksættermiljø, Hatch IT, 

og har bidraget til indretningen af miljøets lokaler med henblik på at understøtte en mere fordelagtig 

og mangfoldig arbejdsform for ”labbets” virksomheder. 

 

Hæve uddannelseskvalitet 

HE: Omlægning til blended learning på KA, v. medicin Rikke Gottfredsen 

Projektet havde til formål at sikre omlægning fra store fællesforelæsninger til Blended Learning og 

Team-based Learning. Projektet indebar en workshop for undervisere og kursusledere, og 

omlægningen tilsigtes at skabe mere studenteraktiverende undervisning, højere motivation og større 

fremmøde. 

 

HE: SKT: Fælles teamklinik – samarbejde på tværs af de odontologiske uddannelser v. Ulla Bæk Lindtoft* 

Projektet skal bidrage til en beskrivelse af et pilotprojekt med målet om at indføre undervisning i 

tværfagligt samarbejde på tværs af de odontologiske uddannelser.  

 

HE: Internationalisering på idrætsuddannelsen v Kristian Raun 

Med henblik på at hæve kvaliteten på idrætsuddannelsen oprettes et skandinavisk netværk for 

eliteidræt med to andre universiteter. De studerende får med netværket mulighed for et større 

fagudbud, idet hver institution har budt ind på fagområder med god forskningsmæssig forankring og 

stor specialiseringsgrad. 

 

Aarhus BSS: To-lærer-ordning for udenlandske post.docs og ph.d.’ere 

Med formålene at sætte intensivt fokus på pædagogisk opkvalificering, fremme integration af 

udefrakommende, samt at mindske frafaldet af studerende, har institutterne på BSS gennemført et 



pilotprojekt med to-lærer-ordning for udenlandske post-docs og ph.d.’ere. 

AR: Bedre fastholdelse på udfordrende sproguddannelser v. Maria Solhøj  

Med henblik på udbredelse af effektive initiativer undersøgtes på en række sproguddannelser, 

hvorledes vejledning kan bidrage til bedre fastholdelse. Projektet bestod af studiegruppeinterviews, 

karrierearrangement, samt telefonisk kontakt med studerende med meget fravær. 

AR: Introduktion til universitetsundervisning for deltidsansatte undervisere v. Tina Bering Keiding * 

En betydelig del af undervisningen på Arts varetages af videnskabelige assistenter, 

undervisningsassistenter og DVIP, men der findes ikke et formaliseret kursustilbud om 

universitetsundervisning til denne gruppe. Projektet indebar målgruppeafklaring, afvikling af pilotkursus 

samt forslag til fremtidig model. 

AR: Bedre uddannelseskvalitet – øget kursussamarbejde v. Lars Kiel Bertelsen 

I lys af dimensioneringen, og dermed faldende optag, havde projektet til formål at skabe øget 

kursussamarbejde på relaterede uddannelser med henblik på at fastholde volumen og kursusudbud. 

AR: Reduktion af frafald på BA-uddannelser med stort frafald 

Projektet havde til formål, via studieudviklings- og processamtaler med VIP-mentorer at indsamle viden 

om årsager til frafald samt nedbringe frafald på særligt 2. og 3. semester. 

ST: Portfolio-baseret design af eksperimentel undervisning v. Magdalena Pyrz 

Med målet om at opnå en større sammenhæng i det eksperimentelle program, som tidligere har været 

struktureret ud fra tilknytning til teoretiske fag, og ikke en didaktisk helhedstænkning, ville projektet 

udvikle et nyt koncept samt evalueringsværktøj for den eksperimentelle undervisning. 

ST: Frafaldsundersøgelsen v. Tom Vindbæk/Anna Bak (kun oplæg) * 

På baggrund af ca. 1000 telefoninterviews med frafaldne studerende fra ST og Arts, skal projektet 

kvalificere match-in-tiltag samt en mere fokuseret frafaldsforebyggende indsats. 
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