Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Jeg har undervisningserfaring på følgende moduler på BA & KA niveau:2 sem. Kommunikation og Digitale medier:
Kommunikationstræning5 sem. Art & Technology: Metode kursus.6 sem. Kommunikation, projektmodul:
Organisationskultur og Kommunikation6 sem. Studiefag CDO: Intervention og Kommunikation i Organisationer7 sem
Kommunikation:- Intro forelæsning med overgang mellem Kundskabsværksted og projektmodulForelæsning + øvelser
projektmodul: - Datagenerering og analyse - Multimodal konstituerings-analyse7 sem. Studiefag CDO:
Organisationskommunikation og - konsultation7 sem. InDimedia: U-CrAc IDM 2-dages workshop med Material Story lab8
sem. Kommunikation: Tovholder for at afvikle projektmodul som Camp 8 sem. Kommunikation: Underviser på 5 forskellige
forelæsninger indenfor 'Forandring og intervention gennem Kommunikation'8 sem. Kommunikation: Tovholder og
underviser: Studiefag: Facilitering af Organisatoriske Læreprocesser8 sem. Kommunikation: Udvikler og tovholder på
valgfag: 'Organisatorisk scenografi' samt 'performance-scenografi' 9 Sem. Kommunikation: Kommunikation i Praksis
(Praktik vejledning)9 sem. Kommunikation: Forskningsmetodologi 10 sem: Speciale vejleder InDiMedia, Kommunikation
og OplevelsesDesign Desuden: Modul 3 på kursus for Entreprenørskabsagenter for SEA AAU Innovation
Se også undervisningsportfolio: www.anete-strand.com

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Jeg har påtaget mig Studieadministrative opgaver fra 2012 og frem. F.eks. Studieordningsrevision inkl diverse arbejde i
underudvalg, (F.eks. Udvikling af Farvecirkel modellen som afspejling af Kommunikations fagligheden).
Jeg har påtaget mig semesterkoordinatorfunktioner siden F2013på 8 sem. Kommunikation.
Se også undervisningsportfolio: www.anete-strand.com

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Jeg har færdiggjort Adjunktpædagogikum via portfolio: www.anete-strand.com

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Jeg deltager løbende i Undervisningens Dag, de 2 årlige udviklings-seminarer med CDO og netværket heromkring,
diverse workshops i CDO - f.eks. omkring kreative skriveteknologier (primo august 16), samt f.eks.i organiseringen og
afviklingen af konferencen BIGstory conference i LA 17-19 December. (www.bidstoryconference.com), som udviklede helt
nye konference formater.
Se portfolio: www.anete-strand.com

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Jeg har i flere omgange deltaget i nytænkningen af 7 sem. projektmodul ift. CDO’s bidrag.
Jeg har i flere omgange deltaget i udviklingen af Studiefagsmoduler og valgfagsmoduler på 7 og 8 sem Kommunikation
samt projektmodul på 8 sem. Kommunikation.
Jeg har kørt et samarbejds- og udviklingsprojekt sammen med Aalborg Kommunes Ældre- og Handicap forvaltning: ’Vi
lærer mens vi handler’ samt afledt heraf 'Fyrtårnsdialogen i praksis'
Foretaget omfattende evaluering af 8 sem. projektmodul som semester koordinator.
Jeg har i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (SEA, mv.) arbejdet på udviklingen af en certificering i material
Story Labs metoder.
Jeg er aktiv deltager i Entreprenørskabsgruppens etablering som tværfakultær gruppe i 2014, samt i arbejdet i E.PBL
grupens arbejde med at udvikle en særlig entreprenørskabs-pbl model og håndbog

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...

