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Til adjunkter og post.docs ved Aarhus Universitet

Invitation til kursus i Universitetspædagogik for adjunkter og post.docs
Universitetspædagogisk Netværk, AU afholder også i efteråret 2014 kursus i universitetspædagogik for adjunkter og post.docs.
Det overordnede formål med kurset er at bidrage til professionaliseringen af undervisningen gennem øget viden om læringsteori, planlægning og gennemførelse af undervisning; flere undervisningstekniske færdigheder og systematisk videndeling der
tilsammen muliggør bevidste og velbegrund pædagogiske og didaktiske valg.
Kurset er tilrettelagt således, at kursusaktiviteterne i et vist omfang direkte kan støtte
den undervisning, som kursisterne er involverede i, gennem bl.a. støtte til planlægning af, implementering af og eksperimenter med undervisningsformer samt produktion af (elektronisk) undervisningsmateriale mv.
Endelig er det en central del af kurset, at kursisterne løbende arbejder med udarbejdelsen af egen undervisningsportfolio til brug ved ansøgning af videnskabelige stillinger. Jævnfør universitetets retningslinjer via dette link.
Kurset er tænkt som grundlag for det obligatoriske supervisionsforløb, der er en del
af den samlede pædagogiske uddannelse for adjunkter ved Aarhus Universitet.
Se nærmere om tilmeldingsproceduren på side 3.
Bemærk: Sidste frist er d. 25. april 2014.
Forudsætninger:
Det er en forudsætning for deltagelse, at adjunkterne har undervisning i det semester
de skal på kursus i, da en væsentlig del af kurset består i (1) at drøfte planlægning af
undervisningsforløb med afsæt i den undervisning, adjunkterne er involverede i/har
ansvaret for, og (2) afprøve forskellige ændringer i den aktuelle undervisning. Det er
ligeledes en forudsætning for deltagelse i AU’s universitetspædagogiske kursus at adjunkterne har en vejleder. Læs mere om arbejdsnormering og vejleders rolle på UPNets hjemmeside.
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Kurset afvikles som 4 moduler og finder i efteråret 2014 sted på følgende datoer:
(ret til ændringer forbeholdes):
Modul 1: Introduktionsmodulet:
• onsdag den 20. - fredag den 22. august 2014 på Sandbjerg Gods (internat).
Modul 2: Ét af tre valgfrie moduler (campus Aarhus):
Emne
1. kursusdag, uge 36/39
2. kursusdag, uge 43
Vejledning
onsdag 24/9
mandag 20/10
Forelæsninger
tirsdag 23/9 + tirsdag 7/10 (½ dg)
tirsdag 21/10
Holdundervisning
onsdag 3/9
onsdag 22/10
Modul 3: Educational-IT – modul om e-læring i undervisning (campus
Aarhus):
 Modulet afholdes fakultetsvist og falder i perioden uge 44-49. Det er berammet
til 30 timer. Detaljerne i de forskellige tilbud præsenteres særskilt efter tilmelding til modulet.
Modul 4: Afslutningsdag (campus Aarhus):
 Tirsdag den 11.december.
Indholdet i de enkelte kursusmoduler er nærmere beskrevet her.
Omfang og forberedelse:
Kursets omfang er 5 ECTS svarende til i alt ca. 150 timers arbejde
Der skal påregnes forberedelse til hvert enkelt kursusmodul.
Forud for deltagelse i modul 1 (internat) skal man til læsning af litteratur og løsning
af opgaver påregne ca. 30 timers arbejde (dertil timerne på selve internatet) Man skal
regne med ca. 30 timers arbejde i tilknytning til det valgfrie modul 2. Endelig skal
man planlægge med ca. 30 timers arbejde i den periode Educational IT-kurset på
modul 3 løber, og det tager godt 20 timer at skrive egen portfolio forud for afslutningsdagen på modul 4.
Kurset er tilrettelagt, så det kan gennemføres på et halvt år af hensyn til de adjunkter
hvor ansøgningsfrist for lektorater er nært forestående. Det er dog ikke et krav at kursets fire moduler skal gennemføres på et halvt år. Modul 1 skal dog altid tages først,
og det er hensigtsmæssigt at afslutte med modul 4.

AU Universitetspædagogisk
Netværk
Aarhus Universitet
C/O Center for undervisning og
Læring
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V

Tlf.: + 45 87165351
E-mail: tkj@clu.au.dk

Side 2/3

AARHUS
UNIVERSITET

Kursusbevis:
Det endelige kursusbevis udstedes, når kriterierne for aktiv deltagelse er opfyldt, dvs.
når (1) kursisterne deltager mindst 80 procent af tiden i hvert modul og (2) afleverer
de 7-9 mindre opgaver, der knytter sig til det samlede kursus.

Ansøgning om optagelse:
Hvis du vil ansøge om optagelse på kurset i efteråret bedes du senest fredag d. 25.
april 2014 tilmelde dig det første modul ved at klikke her.
Bemærk at senere tilmelding ikke er mulig.
Hvert af de fire fakulteter på AU har som udgangspunkt 15 pladser på kurset, og det
vil være fakulteterne selv, der vil skulle stå for en prioritering af ansøgerne, såfremt
der er flere ansøgere end 15 pr. fakultet. Du vil ultimo maj via mail få oplyst om din
ansøgning om optagelse er godkendt.
Der udbydes adjunktkurser hvert semester.
Uddybende information om kursets indhold, regler og praksis kan ses på Universitetspædagogisk Netværks hjemmeside: www.upnet.au.dk.

Med venlig hilsen
UPNet
AU Universitetspædagogisk Netværk
Torben K. Jensen

Dette brev er sendt ud til adjunkterne og post.docs ved Aarhus Universitet via de fire
hovedområder.

Kontakt: upnet@au.dk
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Grafisk oversigt over kursets forløb:

Strukturen i adjunktkurset E2014
5 ECTS =
150 timer
6 timer >

Modul 4: Afslutningsdag:

Fremlæggelse af udvalgte produkter fra kursets modul 2 og 3 samt fremlæggelse
af - og feedback på - egen undervisningsportfolio.

11/12

24 timer >

Modul 3: Educational-IT:

Fakultetsvist online kursus hen over flere uger: ”hands on” erfaring, viden om
metoder og teknologier, overvejelser over eget kursusforløb samt produktion af
et digitalt undervisningsobjekt.

6 timer >

23/9 +
7/10

22/10

3/9

Uge 44-49

Evt.
3 år

20/10

Modul 2c:
Vejledning

18 timer >

21/10

Modul 2a:
Forelæsninger

6 timer >

Modul 2b:
Holdundervisning

30 timer >

24/9

Modul 1: Introduktionsmodulet:
30 timer >

Egen udvikling som underviser på universitetet, undervisningsportfolio, de
studerende (på mit fag), læringsteori med fokus på de studerendes læring,
undervisningsplanlægning (med afsæt i egen undervisning), forskningsbaseret
undervisning, undervisningsformer på universitetet mv.

30 timer >
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