Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Koordinator for PDP uddannelsen siden 2008, udpeget af studienævnsformand og institutleder. Har i denne funktion
udført:
oPrimus motor i udarbejdelse af PDP studieordning i 2011, ny PDP bachelor studieordning 2014-15, samt studieordning
for Cognitive Science kandidatudd. 2013
oPrimus motor i udarbejdelse af akkrediteringsansøgning for PDP og CogSci i København i 2013
oLøbende udarbejdet diverse PR arbejde og materialer, input til studieguide mm.
oLøbende forestået allokering af undervisere på de forskellige semestre
oVæret den primære kontaktperson til Institut for Kommunikation og Psykologi
oVæret initiativtager (og ansøger) til anskaffelse af diverse specialiseret laboratorieudstyr bla til brug for studerende,
heriblandt Eyetracker, etablering af Modelværksted, 3D printer, samt biometric research platform i 2014, støttet af CW
Obelfonden.
•Løbende varetaget undervisningsopgaver på uddannelserne PDP, Medialogi (bch og kandidat), samt ITC bachelor og
VGIS kandidat. Afholder bla alle kurser indenfor interaktionsdesign og user experience for disse uddannelser.
•Har vejledt en lang række specialer på PDP og VGIS, samt Diplomingeniøruddannelserne.
•Varetager semesterkoordinatorfunktionen for halvdelen af PDP uddannelsen (bch +kand). PDP3, PDP4, PDP6, PDP9,
samt PDP10 (indtil 2014).
•Er praktikkoordinator for PDP uddannelsen.
•Bedømt et stort antal danske og udenlandske ansøgninger fra studerende til VGIS og PDP kandidatudd.
•Udført en række administrative opgaver, se herunder.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
•Jeg varetager en række administrative funktioner i perioden 2010-15:
oMedlem af IES Undervisningsudvalg
oMedlem af samarbejdsudvalget ved IES
oMedlem af studienævnet for Medieteknologi siden dannelsen i 2010 - primo 2016
oMedlem af styregruppen for Digital Eksamen siden primo 2015
oAnsvarlig for al koordinering og fordeling af undervisning i SIP sektionen (ca 45 personer)
oUdarbejdelse og revision mm af studieordninger for PDP, VGIS uddannelserne, udarbejdelse af
akkrediteringsansøgninger, o.lign.
Skriv dit svar her...

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Pædagogisk vejleder ifbm adjunktforløb

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Foredrag ifbm forskningens døgn

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Studieordninger, akkrediteringsansøgninger, se ovenfor

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...

