Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
5 BA: Arbejds- og organisationspsykologien. 3 forelæsninger og ca. 60 eksaminationer
4 BA: Videregående kognitions- og udviklings- og biologisk psykologi med kvantitativ forskningsmetodologi.
Vejledt projektgrupper (18 personer) i forhold til at gennemføre et socialpsykologiske eksperimenter, såvel som den
efterfølgende statistiske dataanalyse.
6 BA: 6 projekter 2015 (12 personer)
KA7: Videregående anvendt psykologi I: Stressklinikken. 3 forelæsninger. Været eksaminator
KA8: Videregående anvendt psykologi II: Stressklinikken. Forelæsning, individuel supervision i forhold til de studerende
klienter. Gennemføre af 4 kliniske konference i forhold til de studerende klienter
KA9: Teori, praksis og videnskabelig metode. Stressklinikken. Forelæsning, individuel supervision i forhold til de
studerende klienter. Gennemføre af 4 kliniske konference i forhold til de studerende klienter
KA10: 3 specialet 2015 (6 personer)
Censor: psykologi KU, AU, SDU, RUC, DPU

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Medlem af studienævnet ved psykologi.
Forestår forhåndsmeritvurderinger, meritvurderinger og ækvivalensvurderinger
Leder af professionsporgrammet stress klinikken indtil december 2015
Varetaget visitation af klienter til Stress klinikken i forhold til de studerendes interne praktikforløb.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Skriv dit svar her...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Medvirkende til udvikling af professionsprogammet stressklinikken. Har i denne sammenhæng samarbejdet med
Arbejdsmedicinsk Klinik - Aalborg Universitetshospital og 3F Randers.
Samarbejde med Constantine Professor of Social and Personality Psychology, Director, Centre for Research on Self
Identity, University of Southampton

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.
Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning
og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på
undervisningsevalueringer m.v.
Skriv dit svar her...

8. Andet.
Skriv dit svar her...

