Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Finn Thorbjørn Hansen:
Forår 2015:
Facilitering af organisatoriske lærereprocesser (Kandidat i Kommunikation)
Fagets videnskabsteori: Informationsvidenskab (BA)
Forandring og intervention gennem kommunikation (KA)
Organisationskommunikation og -kultur (BA)
Organisationslæring gennem kommunikation og intervention (KA)
Specialeskrivning og videnskabsteori (KA)
Organisations- og dialogfilosofi (Kandidat i Anvendt Filosofi)
PhD-vejledning
Adjunktpædagogikum-vejledning af kollega/adjunkt på CDO
Vejledning i forbindelse med disse fag
Efterår 2015:
Kundskabsværkstedet/Professionel undren og undersøgelse (ankerlærer)(KA)
Dialog og rådgivning (BA i Anvendt Filosofi)
Filosofiske problemer og grundbegreber (BA i Anvendt Filosofi)
Master i Organisatorisk Coaching og Læring
PhD-vejledning

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Finn Thorbjørn Hansen:
Fagkoordinator på det nye modul Professionel Undren

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Finn Thorbjørn Hansen:
Vejleder på Adjunktpædagogikum
Deltog i AAUs PBL-dag med fokus på udvikling af universitetspædagogik i foråret 2015

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Finn Thorbjørn Hansen:
Deltog i AAUs strategi-udviklingsarbejde på institut- og fakultetsniveau på uddannelsesområdet/universitetspædagogiske
område i foråret 2015

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Finn Thorbjørn Hansen:
Udvikling af et nyt modul på 7. semester på Kand. i Kommunikation: Professionel Undren og Undersøgelse (5 ETCS).
Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (Thy-Mors-Hospital) i forbindelse med udadvendte aktiviteter i Wonder
Lab regi. Udvikling af et undervisnings- og supervisionsforløb i filosofisk vejledning for udviklingssygeplejersker.
Udviklingsarbejde af nyt Filosofikum og ny version af Fagets videnskabsteori på BA i kommunikation
Udviklingsarbejde af nyt EVU i Professionel Undren med fokus på erhvervsaktive og professionelle inden for
relationsprofessioner i Danmark og Norden (første niveau af tre er godkendt af Studienævnet)
I CDO-regi udviklingsseminar om ny mulig master i Interpersonal dialog og professionsudvikling

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.
Finn Thorbjørn Hansen:
Se pkt 5. I foråret 2016 vil dette udviklingsarbejde tage form for alvor.

8. Andet.
Skriv dit svar her...

