Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Har siden midt '90'erne vejledt og undervist; og fra omkring år 2000 primært på kandidatniveau; og fra 2012 også på PhDniveau; med ca. en ny PhD- studerende pr år.
Arbejdet er erlagt på mange uddanelserså som:Interaktive Digitale MedierForretningsinnovation (Entrepreneurial
Engineering)OplevelsesdesignDatalogi, Art & TechnologyBachelor i ITKommunikationMaster i IT etc.
Herudover er arbejdet erlagt på en række tværfaglige og/eller tværinstitutionelle tiltag så som Userdriven Creative
Academy (U-CrAc), Det danske akademi for interaktiv underholdning (DADIU) og Workshop for innovation og
entreprenørskab (Wofie).
Endelig har jeg erfaring som gæsteforelæser (regionalt, nationalt og internationalt).

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
2012- Kernegruppen for cand.tech Forretningsinnovation (Entrepreneurial Engineering)
2010- Koordinationsgruppen for Det danske akademi for interaktiv digital underholdning (DADIU).
2012-2014: Formand for koordinationsgruppen for Solution Hub
2007-2013: Formand for koordinationsgruppen for Workshop for Innovation og Entreprenørskab (Wofie)
2005 (ca.) - 2012: Semesterkoordinator (ankerlære) på cand.it Interaktive Digitale Medier - 7., 8. og 9. semester.
2003-2006: It-vest leder på Aalborg Universitet. Skabte rammer omkring udviklingen af Master i IT (interaktionsdesign),
Bachelor i IT, cand.it Informationsarkitektur, cand.it Oplevelsesdesign, cand.it Bæredygtig IT udvikling, cand.it international
forretnings IT, cand.it Interaktive Digitale Medier (fusion) og Det danske akademi for interaktiv digital underholdning
(DADIU)
1995-2001: Næstformand i Nordjysk Filosofisk Forening
1995-1996: Sekretær for Center for Filosofi og Videnskabsteori, Aalborg Universitet
Som studerende deltog jeg i studienævn, institutbestyrelse (inviteret som observatør med taleret) og konsistorium (valgt 3
gange = 3 år); samt i en hel række råd og nævn.

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

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Forsker også i pædagogik; og har i den forbindelse deltaget i konferencer mv. på området. Se publikationer.
Har stiftet og deltaget i bestyrelsesarbejdet for selskaber, der har udviklet e-læring og spil-basert læring - herunder
Zenaria, Tonic Games og Small World Interactive (Cairo, Egypten).

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
cand.tech Forretningsinnovatoin (Entreprenurial Engineering),Master i IT (interaktionsdesign), Bachelor i IT, cand.it
Informationsarkitektur, cand.it Oplevelsesdesign, cand.it Bæredygtig IT udvikling, cand.it international forretnings IT,
cand.it Interaktive Digitale Medier (fusion) og Det danske akademi for interaktiv digital underholdning (DADIU), Filosofi og
Videnskabsteori.
Tværfaglige og/eller tværinstitutionelle tiltag så som Userdriven Creative Academy (U-CrAc), Det danske akademi for
interaktiv underholdning (DADIU) og Workshop for innovation og entreprenørskab (Wofie)
Har udviklet meget e-læring og game-based learning; herunder systemer (forfatterværktøjer) til udvikling heraf.

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.
Har planlagt og aftalt undervisning af Art &amp; Technology Studerende på LandShape festivallen i Blokhus, 2016

8. Andet.
2015- Udpeget af rektor som medlem af bestyrelsen for CW-Obel Kollegiet
2013- Medlem af styregruppen for LandShape festivallen.
2006-2014: Medlem og senere formand for skolebestyrelsen på Gistrup Skole

