Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Undervisningsaktivitet for perioden på Aalborg Universitet:1.Vejleder for >100 semesterprojekter for Miljøteknologi,
Miljøvidenskab og Biologi 2. Vejleder for >50 afgangsprojekter (specialer) for Miljøteknologi, Miljøvidenskab og Biologi
4.Underviser på følgende kurser: Ecology and Environmental Toxicology, Water Supply, Global Change Biology,
Microbiology, Microbial Physiology, Microbial Ecology, Industrial Microbiology, Microbiological Methods, Food Chemistry,
Freshwater Ecology, Marine Pollution, Marine biology
5.Censor på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns
Universitet, University of Brighton, UK

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
1. Medlem af Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi2. Erfaring som semesterkoordinator for 4 sem., 5 sem., 9 sem.,
10 sem.3. Kursusansvarlig for &gt;5 forskellige kurser på Aalborg Universitet

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
1.Deltagelse i Adjunktpædagogikum på AAU
2.Deltagelse i undervisningens dag
3.Vejleder for adjunkt i forbindelse med Adjunktpædagogikum
4.Akademiuddannelse i Projektledelse (Erhvervsakademi Sydvest)
5.Akademiuddannelse i Forandringsledelse (Erhvervsakademi Sydvest)

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
1.Udarbejdelse af studieordninger for cand polyt uddannelsen i Miljøteknologi
2.Udarbejdelse af studieordninger for cand scient uddannelsen i Biologi
3.Udarbejdelse af kursusmaterialer og kompendier til diverse kurser i Mikrobiologi og Økotoksikologi
4.Publicering af kapitel i lærebog om Vandforsyning (Nyt Teknisk Forlag)
1.Indførsel af praktiske laboratorieøvelser i forbindelse med teoretiske kurser
2.Brug af video i forbindelse med kursusundervisning
3.Integrering af kursusmateriale i Moodle

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.
•Prioriterer interaktiv undervisning med aktiv deltagelse af studerende i diskussioner af fagets problemstillinger
•Forsøger så vidt muligt at udføre forskningsbaseret undervisning
•Inddrager i vidt omfang aktuelle problemer og problemstillinger i undervisningen jfr. PBL modellen
•I forbindelse med vejledning ser jeg hovedsageligt mig selv som mentor i forhold til læring (facilitator)

8. Andet.
Skriv dit svar her...

