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Opstilling som suppleant 
 
Jeg vil gerne stille op til DUNs bestyrelse, som suppleant, så jeg kan lære mere om og bidrage til, 
DUNs bestyrelsesarbejde. Jeg er især optaget af at bidrage til (1) at styrke den nationale 
sammenhængskraft inden for det universitetspædagogiske miljø i Danmark, (2) at styrke DUNs 
forbindelser til nordiske og internationale netværk inden for universitetspædagogik, samt (3) at 
udvikle DUNs publikations-portefølje, så den også inkluderer monografier og redigerede bøger (på 
danske og udenlandske forlag). Jeg motiverer min opstilling i det følgende, og jeg har vedlagt et 
kort CV som bilag. 
 
Yderligere oplysninger om min egen forskning, undervisning, og udviklingsarbejde inden for det 
universitetspædagogiske felt kan findes her: 
https://pure.au.dk/portal/da/persons/soeren-smedegaard-ernst-bengtsen(e859039e-b324-4949-
9e60-e94234e636ff).html   
 
Forskning, undervisning, udviklingsarbejde og ledelse 
Jeg er ansat som lektor (siden 2016) inden for det universitetspædagogiske felt med særligt fokus 
på faglig vejledning og mentorordning på de videregående uddannelser på Center for 
Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Jeg har gennem de sidste 11 år 
undervist, og udført udviklingsarbejde, inden for det universitetspædagogiske felt, samt været med 
til, gennem min egen forskning, at definere betydningen af universitetspædagogik og 
universitetspædagogiske undervisnings- og læringspraksisser i Danmark og internationalt. Jeg har 
undervist og vejledt på alle niveauer, været fagansvarlig, fagkoordinator og modulansvarlig på 
kandidatuddannelser, ph.d.-kurser, kurser for ph.d.-vejledere, samt adjunktpædagogikum 
(arkitektskolerne, samt AU). Jeg har gennem de sidste tre år været viceleder af forskningscenteret 
Centre for Higher Education Futures (CHEF, AU), der forsker i forholdet mellem policy og praksis på 
de videregående uddannelser, samt diskuterer universiteternes rolle og formål i en 
samfundsmæssig kontekst i dag. 
 
Forbindelse til universitetspædagogiske netværk 
Jeg er stifter og koordinator af de to DUN SIGs ’Faglig vejledning og mentoring på de videregående 
uddannelser’ og ’Higher Education Policy and Practice’ (sidstnævnte med Susan Wright og Lise 
Degn). Jeg er medstifter af, og siddende formand for, den internationale akademiske forening 
Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES), siden 2017. Foreningen har afholdt 
tre årlige konferencer (Aarhus 2017, London 2018, og Leuven 2019 – Uppsala er planlagt til 2020, 
og Gdansk til 2021), hvor jeg var hovedarrangør af 2017-konferencen, samt medarrangør af 2018-
konferencen. 
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Foreningen har tilknyttet tidsskriftet Philosophy and Theory in Higher Education, der udgives af 
Peter Lang. Link til hjemmeside: https://pathes.org  
Jeg har i flere år været medlem af Society for Research into Higher Education (SRHE), samt 
European Association for Research into Learning and Instruction (EARLI), sidstnævnte hvor jeg er 
aktiv i deres SIG-24: Researcher education and careers, og var medarrangør af SIG-konferencen på 
KU i 2018 (med Sofie Kobayashi). 
 
Redaktionelt arbejde 
Jeg er medredaktør af Springers bogserie ’Debating Higher Education – Philosophical Perspectives’ 
(sammen med Ronald Barnett og Amanda Fulford), og jeg er medlem af redaktionen af det britiske 
tidskrift Higher Education Quarterly, samt det amerikanske tidsskrift Philosophy and Theory in 
Higher Education. Jeg har redigeret bøger udgivet på Aarhus Universitetsforlag og Springer, og jeg 
har redigeret to special issues i hhv. Danish Yearbook of Philosophy (med Asger Sørensen) og 
Philosophy and Theory in Higher Education (med Ronald Barnett). Jeg har yderligere en redigeret 
bog under kontrakt med Springer (sammen med Sarah Robinson, Wesley Shumar, og Amanda 
Fulford), samt et special issue i tidsskriftet Policy Futures in Education (med Rikke Toft Nørgård). 
 
Hvad jeg håber at kunne bidrage med til DUNs arbejde 
Til DUNs i forvejen kompetente og velrepræsenterede bestyrelse, håber jeg at kunne bidrage med 
især (men hjælper naturligvis gerne med til det generelle og brede arbejde!): 
 

a. National sammenhængskraft: At bidrage til at knytte DUN endnu tættere til de aktive 
forsknings- og udviklingsmiljøer på landets universiteter, for at gøre DUN til en mere 
nærværende og stærkere resurse for de universitetspædagogiske miljøer. 
 

b. Internationalt samarbejde: At styrke DUNs internationale samarbejde med især nordiske og 
(nord-)europæiske søsternetværk. Skabe grobund for fælles aktiviteter og møder 
netværkene i mellem, samt vidensdeling og erfaringsudveksling. 
 

c. Redaktionelt arbejde: At afsøge mulighederne for at etablere en DUN-forankret bogserie, til 
supplering af DUT, hvor DUN-medlemmer opfordres til at indsende forslag til (redigerede) 
bogudgivelser (fx via kontrakt med et universitetsforlag, eller Hans Reitzel, Dafolo, 
Frydenlund, eller Samfundslitteratur?). 

 
 
Mvh. 
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