Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Ph.d.-vejleder i Medievidenskab på Dansk (2018-).
Underviser, vejleder og censor i Medievidenskab på Dansk (2007-) på alle semestre.
Underviser, vejleder og censor på tilvalgsfaget Mediefag (2007-) på alle semestre.
Underviser og vejleder på tilvalgsfaget Kulturforståelse (2009-15) på alle semestre.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Medlem af Studienævnet for Dansk (2016-)
Fagkoordinator for Kulturforståelse (2009-2016)
Observatør i Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse (2009-16)

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Medvirkende i empolyability-forløb på Dansk (2019-)
Adjunktpædagogikum (2014)
Videnskabsteori for kulturforskere (2010)
Grundkursus for universitetsundervisere (2008)
Vejledningsforløb for videnskabeligt personale (2008)

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Ivrig formidler om forskningsemner i medierne/pressen (2007-)
Deltagelse i en lang række videnskabelige konferencer verden rundt (2007-)
Aktiv foredragsholder om forskningsrelaterede emner (2007-)

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Udvikling og revision af studieordninger for Dansk (2017-)
Udvikling af studieordning og studieforløb for Kulturforståelse (2009)
Medvirkende i udgivelsen af undervisningsbøgerne Viden om drab (2013), Medieanalyse (2015), Medieteori (2018) og
Medietemaer (2020)
Koordinator for Matchmaking-projektet Vækst og innovation i nordjysk medieproduktion (2014-2015)
Koordinator for Matchmaking-projektet Film- og medieproduktion i Nordjylland (2015-2016)
Koordinator for Matchmaking-projektet Mediebranchen: ansættelse, undervisning, forskning (2017-18)
Udvikling af forskningsbaseret temaundervisning inden for modulerne Medier og genre og Medieteori v/ Danskuddannelsen (2007-).

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.
-

