Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Opgaver i efterårssemester 2015:
PhD-vejledning af Christian Grund Sørensen
PhD-vejledning af Thomas Bro
PdD-vejledning af Judith Gottschalk
Kurset "Logik og temporalitet 3", Informationsarkitektur, PD-linjen, kandidat
Tilrettelæggelse af prøve og bedømmelse af opgaver i "Logik og temporalitet 3"
Undervisning og vejledning i "Strategi for forandring", Informationsarkitektur, PD-linjen, kandidat, herunder
projektvejledning for 3 individuelle studerende
Specialevejledning i informationsvidenskab, kandidat
Vejledning af studerende i informationsvidenskab på særlige vilkår, kandidat
Kursus: Værklæsning (A.N. Prior: Past, Present and Future), Anvendt Filosofi, kandidat
Tilrettelæggelse af prøve og bedømmelse af opgaver i "Værklæsning"
Vejledning på masteruddannelsen i IT-sikkerhed

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Efterårssemestret 2015:
Ankerlærer på informationsarkitektur 9. sem., PD-linjen

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Pædagogisk adjunktvejleder for Ulrik Sandborg-Petersen

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Efterårssemestret 2015:
Indlæg til konference i Spanien om e-learning (sammen med Thomas Ploug, Ulrik Sandborg-Petersen og Steinar
Thorvaldsen. Projektet drejer sig om logik-undervisning.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Efterårssemestret 2015:
Videreudvikling og afprøvning af programmet Syllog, som er beregnet til e-learning i logik. Arbejdet foregår i samarbejde
med Thomas Ploug (AAU), Ulrik Sandborg-Petersen (AAU) og Steinar Thorvaldsen (Tromsø Universitet).
Videreudvikling og afprøvning af undervisningsplatform, som er beregnet til e-learning og anden undervisning i temaer om
Kaj Munks liv og virke. (Arbejdet har foregået i samarbejde med kolleger knyttet til Kaj Munk Forskningscentret ved AAU).

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...

