Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Kurser:
Ved studienævn for Byggeri og Anlæg, AAU:
1. semester:
Gitterkonstruktioner, 0,2 ECTS, BA (4 gange år tilbage)
Betonworkshop, 2 ECTS-kursus, BA (10 gange)
Grundlæggende metoder indenfor byggeri- og anlæg, 5 ECTS-kursus, BA (3 gange)
Videnskabsteori og modeller indenfor byggeri- og anlæg, 5 ECTS-kursus, BA (2 gange)
2. semester:
Stål, last og sikkerhedsteori, 2 ECTS-kursus, BA (4 gange år tilbage)
3. semester:
Stålkonstruktioner, 1 ECTS-kursus, BA (2 gange år tilbage)
4. semester:
Videregående statik og bygningsmaterialers mekanik, 5 ECTS, BA (6 gange)
5. semester:
Videregående stålkonstruktioner, 2 ECTS, BA (4 gange år tilbage)
Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitetsteori, 5 ECTS, BA (6 gange)
6. semester:
Konstruktionsudformning, 2 ECTS-kursus, BA (4 gange år tilbage)
Spændbeton, 2 ECTS-kursus, BA (8 gange år tilbage)
Elementbyggeri, spændbeton og interimskonstruktioner, 5 ECTS-kursus, BA (6 gange)
7. semester:
Eksperimentelle metoder, 1 ECTS-kursus, kandidat (2 gange år tilbage)
Ved studienævn for Byggeri og Anlæg, Aarhus universitet:
Eksperimentelle metoder, 1 ECTS-kursus (1 gang)

Projektvejledning:
Ved studienævn for Byggeri og Anlæg, AAU:
1. semester (P0), 5 ECTS-projektmodul, BA (13 år)
1. semester (P1), 10 ECTS-projektmodul, BA (13 år)
2. semester (P2), 15 ECTS-projektmodul, BA (13 år)
3. semester (B3), 15 ECTS-projektmodul, BA (1 år)
4. semester (B4), 15 ECTS-projektmodul, BA (2 år)
5. semester, konstruktionslinien (BK5), 15 ECTS-projektmodul, BA (3 år)
6. semester, konstruktionslinien (BK6), 15 ECTS-projektmodul, BA (2 år)
6. semester, byggeledelse (cand.tech), 15 ECTS-projektmodul, kandidat (2 år)
7. semester, konstruktionslinien (BK7), 15 ECTS-projektmodul, konsulent, kandidat (10 år)
7. semester, konstruktionslinien (BK7), 15 ECTS-afgangsprojekter BA (4 studerende)
9. semester, konstruktionslinien (BK9), 15 hhv. 30 ECTS-projektmodul, kandidat (40 studerende)
10. semester, konstruktionslinien (BK10), 30 ECTS-afgangsprojekter, kandidat (40 studerende)
Ved studienævn for Arkitektur og Design, AAU
10. semester, 30 ECTS-afgangsprojektmodul, kandidat
Alle ovenfor anførte ECTS point vil i en række tilfælde være delt med andre undervisere.
ECTS-antal er efter bedste hukommelse.
Mange kursus- og vejledningsydelser har været gentaget flere gange.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Ved Institut for Byggeri og anlæg, AAU:
Semesterkoordinator, 1. semester
Semesterkoordinator, 2. semester

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,

kollegial supervision o.l.
Adjunktpædagogikum samt tilhørende kurser
Kursus i videokonference-undervisning
Kursus i afholdelse af projekteksamen

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

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Udvikling af nye kursus- og projektmoduler:
Med undtagelse af eet kursus har jeg medvirket i udvikling af alle afholdte kurser
Hovedforfatter for 3 kurser og 3 projektmoduler i studieordningen for Byggeri og Anlæg
Medforfatter på enkelte andre kursus- og projektmoduler i studieordning

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.
1 gang nomineret til åretsunderviser af studerende ved 1-2. semester ved Institut of Byggeri og Anlæg

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.
Løbende reflektioner over undervisningsfom ved kursuser og projektvejledning
Løbende reflektioner over undervisningsevalueringer

8. Andet.
Intet

