Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Holdundervisning, jura, strafferet og proces, 2. semester
Dette indebærer udarbejdelse af skriftlige eksamensopgaver og retning.
F2011 (48t), F2012 (48t), F2016 (32t), F2018 (32t), F2019 (28t)
Forelæsning, jura strafproces, 2. semester
F2016 (15t),F2018 (15), F2019 (15)
Holdundervisning, jura, socialret, 9. semester. Dette indebærer mundtlig eksamen med synops.
E 2014 ( ), E2015 ( ), E2016( 17t) E2017(17t), E2018(17t), F2019 (17)
Holdundervisning, socialrådgiveruddannelsen, 3. semester modul 5. Dette indebærer udarbejdelse af eksamensopgave
og retning.
E2015 (64t), E2016 (60t), E2017(60t), E2018 (54t),
Holdundervisning, master i børn og unge, efter- videreuddannelse
E2011 (3t), E2012 (6t), F2013(3t), E2013 (8t), F2017 (10), E2017,(6), F2018(4), F2019 4)
Vejledning, master i børn og unge, efter- og videreuddannelse og retning af eksamensopg.
E2015(20t), E2016(10t), E2017 (10 ), F2018(4), E2018 (4), F2018 (4)
Vejledning, jura
bachelorspeciale, kandidatafhandling, , F2013, F2016,2017,2018,2019
F2012 (2.semester opg. med juridisk afsnit), E2015, (afhandling med juridisk afsnit), E2016(10t), E2017(10t)
Censor
F2012 MBU 2. semester opg. med juridisk afsnit,
F2013, jura basisåret,
F2014 Videregående familie- og arveret, 9. semester
E2015, MBU afhandling med juridisk afsnit, Jura, socialret, 9. semester, Socialrådgiver,
modul 5)
F2016, MBU afhandling med juridisk afsnit, Jura, strafferet
E2016, Socialrådgiver M5, Jura, retsvidenskabsteori
E2017, Jura, socialret, børn og unge, statsorganerne, retsvidenskabsteori, Socialådgiver M5
F2018 Jura, strafferet, MBU afhandling med juridisk afsnit
F2019, Jura, strafferet, MBU afhandling med juridisk afsnit

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Skriv dit svar her...

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
F2012, Grundkursus for universitetsundervisere. ( 2 dg).
F 2017, Adjunktpædogikum

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
F2019 Undervisningens dag, Aalborg Uni
Medlem af juridisk instituts PBL-udvalg

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Deltaget i udviklingen af valgfaget socialret, 9. semester, jura.
Tilrettelagt kompendium i strafproces, 2. semester, jura.
Samarbejder med lærer fra professionshøjskolen Metropol om juraundervisningen på master i børn og unge.

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.
Arbejder dialogorienteret og ønsker at inddrage de studerende. Arbejder på at skabe tryghed i læringsrummet, så alle vil
deltage. Aktiverer de studerende gennem forskellige aktiviteter. Relaterer så meget som muligt til aktuelle begivenheder.
Kobler altid teori med praksis.

8. Andet.
Skriv dit svar her...

