Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Bacheloruddannelser:
Kurser:
•Struktureret Programudvikling
•Signalbehandling
•Ekstrahering af features
•Mønstergenkendelse
Vejledning på flg uddannelser
•Produkt og designpsykologi
•Elektronik og it
•Internetteknologier og computersystemer
•Informationsbehandlende systemer
Censoropgaver på flg uddannelser
•Produkt og designpsykologi
•Elektronik og it
•Internetteknologier og computersystemer
•Informationsbehandlende systemer
Kandidatuddannelser
Kurser
•Adaptive filtering
Vejledning på flg uddannelser
•Produkt og designpsykologi
•Vision, graphics and interactive systems
Censoropgaver på flg uddannelser
•Produkt og designpsykologi
•Vision, graphics and interactive systems
Ph.d. Kurser
•Classification and regression trees
Vejledning
•Div Ph.d. studerende
Formand for bedømmelseskommiteer
•Div Ph.d. studerende (Danmark, Grækenland, Norge)

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Studienævnsformand for elektronik og it
Medlem af studieråd for School of ICT
Semesterkoordinator
•Elektronik og it, 5. sem
•Informationsbehandlende systemer, 6. sem.
Sommerskoleleder
Medlem af koordineringsudvalg Aalborg Universitet og Ingeniørhøjskolen København

Bidraget til akkreditering af flg. uddannelser:
•Diplomingeniøruddannelser
•Bacheloruddannelser:
oElektronik og it
oInternetteknologier og computersystemer
oMedialogi
oProdukt- og designpsykologi
oRobotics
•Kandidatuddannelser
oAcoustics and audio technology
oSignal processing and computing
oWireless communication systems
oControl and automation
oIntelligent reliable systems
oNetwork and distributed systems
oMaster i ICT
oMedialogi
oDCLead
oCognitive Psychology
oProdukt- og designpsykologi
oInnovative communication technology and entrepreneurship

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Arrangør af to-dages workshop om POPBL på AIT
Deltager i workshop om profilering af EIT/ITC
Div. supervisions sessioner med kollegaer
Pædagogisk vejleder for adjunkt

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Debatindlæg i Ingeniøren og Nordjyske vedr. mangel på IT folk
Debatindlæg i Ingeniøren ved kvalitetssikring af uddannelser
Medarrangeør af studierejse til Kina og Huawei
Medlem af organiszation Committee - SEFI
Medarrangør af B&amp;O Innovation camp
Medlem IEEE Nordic Education society

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Eksterne kurser for
•GN Nord
•Grundfos
•AIT, Grækenland

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.
Engangsvederlag fra Institut for elektroniske systemer og det teknisk-naturvidenskabelige fakultet som anderkendelse af
indsats for undervisningen.

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.
Ønsker at omlægge undervisningen i digital filtre til flipped classroom

8. Andet.
Skriv dit svar her...

