Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Vejledning
Efterår 2013: Bivejleder for ph.d.-studerende i sundhedsøkonomi.
Forår 2014: Projektbivejleder for 1 projektgruppe på 8. semester af MeDIS-uddannelsen, projektbivejleder for 2
afgangsprojekter på 10. semester af MeDIS-uddannelsen.
Forår 2014: Projektvejleder for 2 projektgrupper på 2. semester af MeDIS-uddannelsen.
Forår 2014: Projektbivejleder for 1 afgangsprojektgruppe ved kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.
Efterår 2014: Vejleder for 2 videnskabelige assistenter med hver sit forskningsprojekt
Forår 2016: Specialevejleder for Vej og Trafik studerende 10. semester.
Forår 2018: Bivejleder for 3 grupper på Basisuddannelsen ved Det Ingeniørfaglige Fakultet
Undervisning
Forår 2013: Planlagde og gennemførte kursus i Anvendt Statistik i Trafikplanlægningen på 8. semester af
ingeniøruddannelsen i Vej og Trafik ved Aalborg Universitet (5 ECTS). 10 undervisningsgange à 4 lektioner.
Forår 14-forår 18: Har gennemført 4 kurser a 5 ECTS i Anvendt statistik i trafikplanlægningen på 8. semester af Vej og
Trafik uddannelsen jf. ovenstående.
Forår 2015: Afholdt 4 forelæsninger med tilhørende opgaveløsning inden for kursusrækken Non-experimental Research
Design and Analysis på 8. semester af MeDIS-uddannelsen (Medicin med Industriel Specialisering).
Andet
Efterår 2013: Har været opponent i 1-års-evaluering af ph.d.-studerende.
Efterår 2013: Har været kursus-ansvarlig for kurset ”Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed” på 7. semester af studiet
Medicin med Industriel Specialisering.
Er censor i faget epidemiologi og biostatistik ved lægeuddannelsen ved Aarhus Universitet.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Efterår 2013: Har været kursus-ansvarlig for kurset ”Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed” på 7. semester af studiet
Medicin med Industriel Specialisering.

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

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

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

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.
-

