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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 foråret 2020 kursus i universi-
tetspædagogik for adjunkter og post.docs. 
Forårets kursus henvender sig til dansktalende deltagere. Venligst bemærk at kur-
susmaterialet vil være på engelsk (tekster, kursusside i Blackboard etc.) Opgaver 
kan afleveres på dansk eller engelsk, men undervisningen foregår på dansk 
 
Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2019 (nærmere information på side 3). 
 
Det overordnede formål med kurset er at bidrage til professionaliseringen og kvaliteten 
af undervisningen gennem udvikling af deltagerens praktiske undervisningskompe-
tencer samt udvikling af en scholarly tilgang til undervisning.  
 
 
Målet er at deltagerne efter at have deltaget i adjunktkurset kan: 

• Analysere og diskutere undervisning baseret på teori om kvalitet i forsknings-
baseret undervisning, universitetspædagogik og didaktik, eksamination og 
udprøvning, kursusevaluering og teori om de studerendes læring og motiva-
tion 

• Planlægge, gennemføre og evaluere veltilrettelagt undervisnings- og eksa-
mensforløb inden for egen fagdisciplin og organisatoriske kontekst 

• Bruge og evaluere brugen af educational IT til at fremme de studerendes læ-
ring 

• Demonstrere praktiske undervisningsfærdigheder inden for en vifte af under-
visningsformer 

• Indsamle og analysere data om undervisningspraksisser og -erfaringer og 
kommunikere disse til andre i et undervisningsportfolio. 

 
Kurset er tilrettelagt således, at kursusaktiviteterne i et vist omfang direkte kan støtte 
den undervisning, som deltagerne er involverede i, gennem bl.a. støtte til planlæg-
ning af undervisningen og støtte til implementering af eksperimenter med undervis-
ningsformer samt produktion af (digital) undervisningsmateriale mv. 
Endelig er det en central del af kurset, at deltagerne løbende skriver bidrag til egen 
læringsportfolio som kan danne grundlag for udformningen af egen undervisnings-
portfolio 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. 

http://www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/portfolio/
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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 ad-
junkterne har en vejleder.  
Læs mere om regler og praksis for kurset samt arbejdsnormering og vejleders rolle 
her.  
 
Mødedatoer i foråret 2020 
Kurset afvikles som 4 moduler og bør tages sammenhængende inden for et semester. 
  
Modul 1: Introduktion til undervisning og læring på forskningsbasede uddannnelser 

• 15. - 17. januar 2020 på Sandbjerg Gods (3-dages internat). 
 
Modul 2: Educational-IT – om brug af teknologi i undervisning: 

• Modulet afholdes fakultetsvist (Campus Aarhus).  
• Mødedatoer for deltagere fra ARTS og BSS : 18. februar og 24. marts 2020 
• Mødedatoer for deltagere fra HEALTH: 4. og 26. februar 2020  
• Mødedatoer for deltagere fra ST: 5. og 19. februar 2020  
 

Modul 3: (Re)design af eget kursus eller læringsmodul: 
o Et af de tre spor følges: Forelæsning, holdundervisning eller vejledning. 

 
Spor Kursusdage (Campus Aarhus) 
Forelæsning 3. marts, 11. maj 2020 
Holdundervisning 4. marts, 6. maj 2019 
Vejledning 16. marts, 17. marts, 13. maj 2019 

 
Modul 4: Afslutningsdag om portfolio, videndeling og fakulteternes undervisnings-
praksis: 

• Modulet afholdes fakultetsvist (Campus Aarhus) 
• Mødedato for deltagere fra BSS, HEALTH og ARTS: 16. juni 2020 
• Mødedato for deltagere fra ST: 18. juni 2020 

 
UPNet forbeholder sig ret til eventuelle nødvendige ændringer. 
 

VIGTIG INFO:   
Der er mødepligt til de angivne datoer. Ligeledes må der påregnes en betyde-
lig mængde forberedelse og udviklingsarbejde både før og efter modulerne. 
Samlet set en arbejdsbelastning svarende til ca. 150 timer (se næste afsnit).   
Før der søges om optagelse på kurset beder vi om at ansøgerne tjekker deres 
kalender og reserverer datoerne til kursusdeltagelse. Kurset vil være fuldt 
booket og derfor er det vigtigt at deltagerne kan afsætte de angivne møde-
dage samt forberedelsestid.  
Uddybende information om modulerne kan findes her.  
 

http://upnet.au.dk/fileadmin/upnet/Adjunktkurser/Regler_og_praksis_vedroerende_adjunktkurset_i_universitetspaedagogik_opdateret_marts_2018.pdf
http://upnet.au.dk/adjunktkursus/
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Omfang og forberedelse: 
Der skal påregnes forberedelse til hvert enkelt kursusmodul.  
Forud for deltagelse i modul 1 skal man til læsning af litteratur og opgaveløsning på-
regne ca. 25-30 timers arbejde (dertil timerne på internatet).  
Modul 2 (Educational IT) kræver ca. 25 timer. Modulet vil blive gennemført i et blen-
ded learning format på BSS, ARTS og HEALTH og som et rent online forløb på ST. 
Til modul 3 (re-design modulet) skal man planlægge med ca. 20 timer til forberedelse 
og deltagelse i mødegange samt ca. 25 timer til eget undervisningseksperiment. 
Modul 4 kræver ca. 30 timer i alt til forberedelse og deltagelse i afslutningsdagen. 

Aktivitetskrav og kursusbevis: 
For at kurset kan betragtes som gennemført og kursusbevis kan udstedes skal føl-
gende være opfyldt: 
 Fremmøde til planlagte mødegange (minimum 80% tilstedeværelse i hvert 

kursusmodul) 
 Forberedelse i henhold til de beskrevne opgaver på kursets Blackboardside 
 Rettidig aflevering af opgaver etc. 
 Aktiv deltagelse i mødegange og kursusmodulerne som helhed. 

 
Ansøgning om optagelse: 
Ansøgning om optagelse på kurset kan ske ved at udfylde ansøgningsformular her. 
Ansøgningsfristen er onsdag den 30. oktober 2019.  
Bemærk at ansøgninger efter fristen ikke vil komme i betragtning.  
Ansøgning om optagelse på kurset skal være efter aftale med ansøgerens institut. 
 
Hvert af de fire fakulteter på AU har et begrænset og ligeligt fordelt antal pladser på 
kurset.  
Det er fakulteterne selv der står for en prioritering af ansøgerne, såfremt der er flere 
ansøgere end antal pladser, ligesom fakulteterne også endeligt godkender deltagelse.  
Senest 28. november vil der via e-mail udsendes svar på ansøgningerne. 
 
Uddybende information om kurset kan findes på hjemmesiden.  
Ved spørgsmål kontakt venligst UPNet´s sekretariat. 
 
 
 
Koordinatorerne for adjunktkurset 
Universitetspædagogisk Netværk, Aarhus Universitet 

  
Torben K. Jensen  Tina Bering Keiding  
 

 

 

Bilag: Grafisk oversigt over kursets opbygning og sammenhæng 

https://events.au.dk/Adjunktkursus-Foraar-2020/sign-up
http://upnet.au.dk/adjunktkursus/
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