Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Mere end 35 års erfaring med PBL via:
Kursus- og vejledningsopgaver:
* Oecon. BA- og kandidatniveau (miljøøkonomi, økonomisk vækst, grundlæggede samfundsøkonomi. m.v.)
* MIKE-uddannelsen: kurser i innovationsstudier (bredt) og vejledning af semesterprojekter og specialer
* SDC/Innovation Management (Beijing): kursus i innovationssystemer, vejledning af specialer
* Santiago de Compostalla, undervisning på masteruddannelse (innovationsstudier)
* ESST (specialevejledninger)
Intern censor på oecon, MIKE, SDC, IVØ, fællessemester
Ekstern censor (RUC 2003-2007, KU 2006-2010)
PhD-vejledning (hoved- og bi-vejledning)

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Medlem af Studienævnet for oecon-uddannelsen, AAU: 1990-1996, 1999-2002, 2006 - 2008;
Formand for oecon-sn: 1990-1993, Feb. 2000-Aug. 2001, February 2006 – March 2008.
Koordinator for MIKE 2003-2010
Medlem af Administrative Board og Teaching Committee for The European Inter-University Association on Society,
Science and Technology (ESST), siden 1998.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Kursus i universitetspædagogik
PhD vejlederkursus
PhD vejlederkursus 2 januar 2015
Deltagelse i "pædagogisk dag" div. år
Adjunktvejleder (adjunktpædagogikum)

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Adskillige præsentationer og foredrag om innovationsrelaterede emner, f.eks. Universidad Nacional Costa Rica; Vietnam
Union of Science and technology Association, Hanoi; Tshwane University of Technology, South Africa; University of
Santiago de Compostella, Spain; University of Oslo; Lund University; NORIA energy policy workshop; Danish Agency for
Science, Technology and Innovation/ Ministry of Science, Technology and Innovation; plus adskillige præsentationer på
internationale konferencer.
Flere oplæg om PBL, herunder i Santiago de Compostella i forbindelse med overvejelser om indførelse af PBL-moduler
på deres økonomiuddannelse, Videooplæg om AAU-erfaringer med PBL (november 2014) for undervisere tilknyttet det
nationale universitetet i Uruguay.
Div. vorkshops/seminarer i diverse lærergrupper om undervisningstilrettelæggelse, undervisningsformer og indhold.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Har siden ansættelse i 1980 deltaget i udvikling af en lang række nye kurser, specialiseringsforløb og nye uddannelser,
primært tilknyttet oecon og HA/merc. (MIKE), SDC

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.
-

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.
-

8. Andet.
-

