Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Sociologi bachelor
1.9.2014 - 2016: Forelæsninger i kvantitativ metode og statistik på sociologiuddannelsens 5. semester. 1-2 forelæsninger
per semester. BA.
1.9.2010 - d.d.: Forelæsninger i sociologisk makroteori på sociologiuddannelsens 5. semester. 2-3 forelæsninger per
semester. BA.
1.9.2014 - d.d.: Forelæsninger i nyere sociologisk teori på sociologiuddannelsens 4. semester. 1-2 forelæsninger per
semester. BA.
1.9.2010 - d.d.: Forelæsninger på valgfaget ”forbrug, livsstil og medier” 2-3 forelæsninger.
1.9.2005 - d.d.: Projektvejleder på alle uddannelsens projektmoduler.
Sociologi kandidat
1.9.2013 - d.d.: Forelæsninger på metodespecialiseringen ”korrespondanceanalyse” 7-8 forelæsninger årligt,
20.3.2010 - d.d.: Specialevejledning ca. 1 per semester.
Censur
1.9.2005 – d.d.: Intern eksaminator og censor på sociologiuddannelsens 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. og 10. semester.
2012: Intern bedømmer på ph.d.-afhandlingen ”Caring with Co-Workers The Collegial Embeddedness of Emotional La
Escaping destiny? Merete Monrad, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
2016: Ekstern bedømmer på ph.d.-afhandlingen ”The Social Dynamics of Food Consumption. Exploring the role of Values,
Taste and Social Class.” Naja Buono Stamer, Københavns Univeristet.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Semesterkoordinator på sociologiuddannelsens 6. semester.
Koordinator på metodespecialiseringen ”korrespondanceanalyse”
Korordinator på valgfaget ”forbrug, livsstil og medier”.
1.12.2015- d.d.: Studienævnsformand på sociologiuddannelsen samt kandidatuddannelsen i by, bolig og bosætning.

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

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Deltagelse i undervisningens dag 2017.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
2016-2017: Hovedansvarlig for ny studieordning på KA i sociologi (ikrafttrædelse 2018).

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...

