Kurser, incitamentsstrukturer, kursusevaluering – Center for Undervisning og Læring (CUL)

Karriereniveau

Antal ansatte
i dette segment

Førsteårsstuderende

Omkring 2800
studerende
hvert år fra de
syv institutter
ved BSS

Studieteknik
6 timer.
200-1.000 pladser per kursus per
institut.
Udbydes på dansk og engelsk.

Studenterinstruktorer

280
(højt estimeret)

Instruktorkursus
10 timer (1 kursusdag samt 3 timers
forberedelse).
25 pladser per kursus.
200 pladser per år.
Udbydes på dansk hvert semester og
på engelsk hvert andet semester.
Seminar- og holdundervisning
15 timer (1 kursusdag samt 8 timers
forberedelse).
12-16 pladser per kursus.
44 pladser per år.
Udbydes på dansk hvert semester og
på engelsk hvert andet semester.
Forelæsning og præsentationsteknik
15 timer (1 kursusdag samt 8 timers
forberedelse).
12-16 pladser per kursus.
44 pladser per år.
Udbydes på dansk hvert semester og
på engelsk hvert andet semester.

Ph.d.-studerende
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277

Kursus
omfang, pladser,
kursussprog

Kort beskrivelse

Incitamentsstrukturer

Deltagerevaluering

Studieteknik, læringsteori
og de didaktiske valg bag
førstesemesters undervisning.
Aktiverende læring organiseret blandt andet i overensstemmelse med principperne for kooperativ
læring og blended learning/e-læring.
Undervisningsteknik og
tilrettelæggelse af holdundervisning.
Studenterinstruktorens
rolle.

Incitamenter:
1. For de studerende: Frivilligt.
2. For institutterne: Anbefales af fakultetsledelsen.
Kurset er gratis.
3. CUL tilrettelægger kurset og underviser i samarbejde med
institutterne.

N/A

Incitamenter:
1. For studenterinstruktorerne: Ansættelse er under betingelse af
at kurset gennemføres (fremgår af stillingsopslag).
2. For institutterne: Påkrævet af fakultetsledelsen.
Kurset er gratis.
3. CUL tilrettelægger og underviser på kurset.

2010-2012
Udbytte – meget højt/højt:
90 %
Besvarelser: 171
Deltagere: 189
Svarprocent: 89 %

Planlægning, gennemførelse og udvikling af seminarog holdundervisning i overensstemmelse med principperne for konstruktiv
alignment.

Incitamenter:
1. For ph.d.-studerende: Obligatorisk.
Ifølge ph.d.-skolens regler skal ph.d.-studerende deltage i min.
ét af de pædagogiske kurser udbudt af CUL.
2. For ph.d.-skolen/institutionen:
Bekendtgørelsen pålægger institutionen at tilbyde de ph.d.studerende et kursus i formidling samt vejledning i undervisning. BSS retningslinjer for ph.d.-uddannelsen (s. 16) fremgår
det, at vejlederne bør sikre at den ph.d.-studerendes mulighed
for at deltage i eventuelle relevante pædagogiske kurser etc.
indarbejdes i ph.d.-planen. Kurset er gratis.
3. CUL tilrettelægger og underviser.

N/A

Planlægning af undervisning, retoriske og visuelle
virkemidler, aktiverende
forelæsninger og konstruktiv feedback.
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Kurser, incitamentsstrukturer, kursusevaluering – Center for Undervisning og Læring (CUL)
Deltidsansatte
undervisere
(DVIP): Eksterne
lektorer og undervisningsassistenter

500
(højt estimeret)

Pædagogisk kursus for DVIP
16 timer (2 halve kursusdage samt 8
timers forberedelse).
16 pladser per kursus.
32 pladser per år.
Udbydes på dansk hvert semester.

Adjunkter og
post.doc.’er

108 adjunkter/post.doc.’er
(omkring 650
på hele AU)

Adjunktkursus
(CUL er medarrangør).
150 timer.
Kurset består af 4 moduler (internat,
kursusdage og forberedelse).
BSS råder over:
15 pladser per kursus.
45 pladser per år.
Udbydes på dansk hvert semester, og
på engelsk hvert andet semester.
Kurset udbydes i samarbejde
med Universitetspædagogisk
Netværk, AU (UPNet).
Pladser hele AU:
60 pladser per kursus (dansk).
40 pladser per kursus (engelsk).
160 pladser per år.

Lektorer og
professorer
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256 lektorer og
128 professorer

Vejledning
60 timer (4 kursusdage samt
forberedelse).
21 pladser per kursus.
42 pladser per år.
Udbydes hvert semester. Hvert tredje
semester på engelsk, og ellers på
dansk.

Styrkelse af pædagogiske
kompetencer, viden om
konstruktiv alignment,
begrundelse af didaktiske
valg, feedback.
Kurset er tilrettelagt som
blended learning.
Kursus i universitetspædagogik.
Egen udvikling som underviser, studenterroller.
Læringsteori, tilrettelæggelse af undervisning,
forskningsbaseret undervisning.
Måder at undervise, forelæsninger, holdundervisning, vejledning, laboratorie, blended learning.
Tilbud om supervision
Udarbejdelse af undervisningsportfolio.

Incitamenter:
1. For DVIP’er: Aflønnes af instituttet for kursusdeltagelse med
maks. 16 timer.
2. For institutterne: Besluttet i fakultetsledelsen at DVIP’er aflønnes for kursusdeltagelse af institutterne. Kurset er gratis.
3. CUL tilrettelægger og underviser.

2008-2012
Udbytte – meget højt/højt:
100 %
Besvarelser: 89
Deltagere: 119
Svarprocent: 75 %

Incitamenter:
1. For adjunkter/nogle post.doc.’er (BSS): 1) obligatorisk kursus og
gennemførelse er en forudsætning for fastansættelse/lektorat,
2) reduktion i arbejdsbelastning så adjunkten kun skal undervise 75 % af normen for en lektor i adjunktperioden (fire år).
2. For institutterne: Kurset er gratis og CULs bidrag dækkes af AU.
3. Universitetspædagogisk Netværk, AU tilrettelægger og underviser på kurserne, dvs. at underviserne kommer fra de fire universitetspædagogiske enheder ved AU, heriblandt CUL.
CUL har endvidere koordinatorfunktion og sekretariat for netværket samt kursusledelse af både det danske og det engelske
adjunktkursus.

2011-2012
Udbytte – meget højt/højt:
93 %
Besvarelser: 65
Deltagere: 81
Svarprocent: 80 %

Speciale-, ph.d.- og
kollegavejledning.
Gensidig forventningsafstemning.
Feedback på akademiske
tekster.
Roller og relationer.
Kommunikation og metakommunikation.

Incitamenter:
1. For lektorer og professorer: Ved ansættelse er det en betingelse at kurset gennemføres inden for to år (fremgår af stillingsopslag), og for allerede ansatte skal kurset gennemføres inden for
en årrække. Nogle institutter yder engangsvederlag for kursusgennemførelse (5.000-20.000 kr.). Gennemførelse er en forudsætning for at kunne vejlede i ph.d.-skolen.
2. For institutterne: Ledelsesbeslutning (i 2012) at alle nyansatte
lektorer og professorer skal gennemføre kurset inden for to år
efter ansættelse, og alle andre inden for otte år, dvs. inden
2020. Alle institutter har en årlig kvote af kursuspladser. Hvis
pladserne ikke bruges, kan Dekanen tilbageholde 50.000 kr. per
ubrugt kursusplads per år. Kurset er gratis.
3. CUL tilrettelægger og underviser.

2008-2012
Udbytte – meget højt/højt:
89 %
Besvarelser: 85
Deltagere: 99
Svarprocent: 85 %
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Lektorer og
professorer

Bred målgruppe

256 lektorer
og 128 professorer

Adjunkter,
lektorer,
professorer
(492 i alt)

Alle
instituttets
VIP’ere/
undervisere
(50-220)
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Go Online. Kursus i blended learning.
45 timer (minimum).
26 pladser per kursus.
52 pladser per år.
Udbydes hvert semester. Hvert tredje
semester på engelsk, og ellers på
dansk.

Undervisning på store hold
10 timer (2 halve kursusdage samt
forberedelse og tilbud om supervision).
21 pladser per kursus.
84 pladser per år.
Udbydes på dansk og engelsk hvert
semester.
Teaching in English in the multicultural
classroom
40 timer (3 kursusdage samt
forberedelse og supervision).
12 pladser per kursus.
12 pladser per år.
Udbydes årligt på engelsk (for både
dansk- og engelsktalende undervisere).
Institutseminar
2-3 dage (gerne væk fra campus).
40-100 kursuspladser efter aftale.
Udbydes på dansk og engelsk.

Educational IT - introduktion til netbaserede læringsaktiviteter og undervisningselementer (f.eks. vha.
Blackboard, clickers, wiki,
blog, diskussionsfora, podcasts, audioslides, screencasts, pencasts, læringsmoduler mv.).
Gentænkning af eget undervisningsforløb ud fra
mulighederne med blended
learning.
Otte mdr.’s teknisk support
til produktion og udvikling
af netbaserede undervisningselementer- og aktiviteter.
Kurset er tilrettelagt som
blended learning.
Aktiverende undervisning i
forelæsninger og holdundervisning.
Kurset er tilrettelagt som
blended learning og med
tilbud om individuel supervision.
Det internationale
klasseværelse.
Didaktiske valg når
undervisere og studerende
har forskellige kulturelle og
undervisningsmæssige
baggrunde og erfaringer, og
hvor undervisningssproget
er engelsk.
Indhold aftales med
instituttet: ’100.000 km.
eftersyn’ af instituttets
undervisning og pædagogiske praksis.

Incitamenter:
1. For lektorer og professorer: Ved ansættelse er det en betingelse at kurset gennemføres inden for to år (fremgår af stillingsopslag), og for allerede ansatte skal kurset gennemføres inden for
en årrække. Nogle institutter yder engangsvederlag for kursusgennemførelse (5.000-20.000 kr.).
2. For institutterne: Ledelsesbeslutning (i 2012) at alle nyansatte
lektorer og professorer skal gennemføre kurset inden for to år
efter ansættelse, og alle andre inden for otte år, dvs. inden
2020. Alle institutter har en årlig kvote af kursuspladser. Hvis
pladserne ikke bruges, kan Dekanen tilbageholde 50.000 kr. per
ubrugt kursusplads per år. Kurset er gratis.
3. CUL tilrettelægger og underviser.

2011-2012
Udbytte – meget højt/højt:
96 %
Besvarelser: 25
Deltagere: 30
Svarprocent: 83 %

Incitamenter:
1. For lektorer og professorer: Frivilligt.
2. For institutterne: Kurset er gratis.
3. CUL tilrettelægger og underviser.

N/A

Incitamenter:
1. For lektorer og professorer: Frivilligt.
2. For institutterne: Anbefales af fakultetsledelsen. Kurset er
gratis.
3. CUL tilrettelægger og underviser.

N/A

Incitamenter:
1. For medarbejderne: Institutarrangement besluttet af institutlederen.
2. For institutterne: CULs bidrag er gratis.
3. CUL tilrettelægger og underviser i tæt samarbejde med instituttet.

N/A
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Alle
undervisere
og kursusadministratorer
(ca. 800-900)

Blackboard (LMS)
2-3 timer.
20 kursuspladser per kursus.
ca. 400 pladser per år.
Udbydes på dansk og engelsk.

Giver indsigt og færdigheder i anvendelsen af funktioner, redskaber, kollaborative værktøjer i Blackboard.
Basiskurser og workshops
for undervisere og kursusadministratorer.
Avancerede kurser om
kollaborative værktøjer.

Incitamenter:
4. For medarbejderne: Frivilligt.
5. For institutterne: Kurset er gratis.
6. CUL tilrettelægger og underviser.

N/A
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