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SIG-rapporter

Dansk Universitetspædagogisk Netværk

SIG’er under DUN

En SIG er for jer, der deler et universitetspædagogisk interessefelt med tætte kolleger
eller kolleger fra andre universiteter, og som ønsker et forum for jeres samarbejde
og interessefællesskab.
SIG’er opstår som interessefællesskaber. I disse interessefællesskaber er omdrejningspunktet temaer under emnet universitetspædagogik. Det er ikke forskningsgrupper, men praksis- og erfaringsgrupper, hvor forskning kan være en del af samarbejdet. Samarbejdet i en SIG kan variere afhængigt af gruppens størrelse, emne og
formål – det er op til jer, hvordan jeres samarbejde i gruppen skal være.
I dag findes der allerede netværksgrupper om bl.a. e-læring, ph.d.-vejledning, studieledelse, førsteårspædagogik, innovations- og entreprenørskabspædagogik mm., som
du kan deltage i. Du finder linket til SIG’erne på forsiden af DUNs hjemmeside.
Som en SIG kan I skabe en fælles forankring eller et vindue ud til verden, hvor I kan
formidle jeres viden. Alle SIG’er har en fane på DUNs hjemmeside, hvorfra viden kan
formidles. Hjemmesiden giver øvrige DUN-medlemmer adgang til at følge jeres aktiviteter. Som en SIG kan I få hjælp til administrativ og organisatorisk støtte fra DUNs
sekretariat samt økonomisk støtte til at afholde møder i jeres SIG.

Indberetning af årets SIG-aktiviteter
Alle SIG’erne under DUN er i foråret 2022 blevet bedt om at indberette deres aktiviteter fra året 2021. Dette hæfte opsummerer SIG’ernes indberetninger.

Læs mere om SIG’erne
https://dun-net.dk/sigs-special-interest-groups/
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BATL - Bias Aware Teaching and Learning

Etableret SIG

26 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
CBS, ITU, KU, RUC, SDU, AAU, AU

SIG-aktiviteter i 2021
2 x drop-in online frokostmøder for at dele erfaring med BATL og støtte kolleger i
SIG’en.
8 og 6 deltagere.
DUNK 21 – workshop med TLIC SIG’en
‘”That’s so gay” – addressing inappropriate and bigoted behavior’
Ca. 18 deltagere.
SIG-møde på DUNK 21.
7 deltagere

Emner/temaer aktiviteterne har behandlet og væsentlige pointer at fremhæve
Vi var 4 kolleger fra to SIG’er, som arbejdede på workshoppen. Ideen for fokus kommer fra vores underviseres og studerendes erfaring med ’inappropriate behaviour’,
og hvordan vi kan støtte undervisere til at arbejde bedre med disse situationer.

Har I planlagt videndeling om SIG aktiviteterne, hvis ja, hvilken
Vi har allerede holdt DUNK-workshoppen igen som et åbent webinar den 23. februar. Det var annonceret på DUNs aktiviteter. Vi har også annonceret det på SEDAs
maillist. Der kom 35 deltagere fra DK, UK og Canada.

Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
Vi er sammen med TLIC SIG’en i gang med at forberede et tema om internationale
underviseres erfaring med undervisning på danske universiteter. Vi planlægger at
holde et webinar i september og en face to face workshop i december.
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BATL - Bias Aware Teaching and Learning

Andet SIG’en ønsker at berette
•
•
•

Kollaborere mellem SIG’erne.
Dele SIG’ens workshops fra DUNK 21 for flere deltagere online.
Findes et tema som forskellige workshops og events kan udvikle for et år.

Koordinator
Donna Hurford
Educational Consultant
Centre for Teaching and Learning,
University of Southern Denmark
dhu@sdu.dk
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DiP - Digital Pedagogy & Learning in Higher Education

Etableret SIG

55 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
AAU, AU, SDU, RUC, KU, DTU, ITU, CBS, andre steder: Copenhagen Business Academy,
KUBO Robotics, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, VIA University College

SIG aktiviteter i året 2021:
16. juni 2021
Netværksmøde: Lancering af SIG'en under nyt navn
v Rikke Toft Nørgård & Jens Jørgen Hansen
Fysisk
30 deltagere
DUN Konferencen, 7. oktober 2021
Workshop: Digital Pedagogy & Learning in Higher Education - hvad vil det sige og hvordan ser det ud?
v Rikke Toft Nørgård & Jens Jørgen Hansen
Fysisk
50 deltagere
DUN Konferencen, 7. oktober 2021
Nerværksmøde: Digital Pedagogy and Learning in Higher Education
v Rikke Toft Nørgård & Jens Jørgen Hansen
Online
20 deltagere
17. november 2021
Foredrag: “University teaching and learning for a digital world”
v. Professor Margaret Bearman, Centre for Research in Assessment and Digital Learning - CRADLE, Deakin University.
Online
25 deltagere
Interne koordineringsmøder
v Rikke Toft Nørgård & Jens Jørgen Hansen
Forskningsartikel: Hvad er digital pædagogik? – konturer af et nyt praksis- og forskningsfelt (under udgivelse),
Jens Jørgen Hansen & Rikke Toft Nørgård, kommer i DUT 32, 2022

6

DiP - Digital Pedagogy & Learning in Higher Education
Emner/temaer aktiviteterne har behandlet og væsentlige pointer at fremhæve
•

Lancering af SIG’en under nyt navn og med nye koordinatorer

•

Skabe opmærksom om SIG’en, udvide medlemslisten og være synlig på LinkedIn, DUN-hjemmesiden og nyhedsbreve

•

(Re)definere og udvikle SIG’ens formål, indhold, aktiviteter og formater

•

Engagere medlemmerne i at deltage i at udvikle SIG’ens indhold, udfordringer
og fremtidige aktiviteter

•

Udvikle vidensgrundlaget for SIG’en gennem netværksmøder, workshop og egen
vidensproduktion gennem artikelskrivning

Har I planlagt videndeling om SIG aktiviteterne, hvis ja, hvilken:
•
•
•
•
•
•

Vi har etableret en LinkedIn profil
Vi arbejder på at synliggøre ”Videndeling” som et menupunkt på DUN hjemmesiden med adgang til SIG’ens centrale aktiviteter og vidensressourcer
Vi udsender nyhedsbreve (se nedenfor)
Vi har udarbejdet en forskningsartikel om SIG’ens vidensgrundlag
Vi fortæller om SIG’en til NNU konferencen
Vi får SIG’en på SDUs og AUs (under CHEF) hjemmesider

Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
Vi har afholdt et netværksmøde: Nytårs-DiP, v Rikke Toft Nørgård & Jens Jørgen Hansen 17. januar 2022.
Vi udsendte nyhedsbrev 10/3 2022 om forårets planlagte aktiviteter.
Koordinatorer
Rikke Toft Nørgård
Lektor i didaktisk design & teknologi
DPU
Aarhus Universitet
rtoft@edu.au.dk
Jens Jørgen Hansen
Lektor
Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
jjh@sdu.dk

7

DODS - Development of Doctoral Supervision

Etableret SIG

22 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
AAU, AU, SDU, RUC, KU, ITU + Andet (2 private konsulenter)

SIG-aktiviteter i 2021
7. juni 2021
Et fagligt møde for gruppens medlemmer.
Tema: ”Kollegavejledning som kompetenceudviklingsstrategi for ph.d.-vejledere”.
Mødet bestod primært af oplæg fra deltagerne, hvor de fortalte om deres erfaringer
med at inddrage kollegavejledning i kursusaktiviteter målrettet ph.d.-vejledere.
Derudover var vi så privilegerede at Gina Bay fra Det kongelige Bibliotek bidrog på
mødet og fortalte om resultaterne af en hendes litteratursøgning vedr.
”kollegavejledning som kompetenceudviklingsmetode for ph.d.-vejledere”.
Mødet bestod som altid også af en runde med erfaringsdeling om ”hvad der rører sig
og hvad man er optaget af lige nu.”
Online
10 deltagere

Har I planlagt videndeling om SIG aktiviteterne, hvis ja, hvilken:
Vi har afholdt et møde i januar 2022 med fokus på ”Ph.d.-studerendes trivsel og
hvordan vi på vejledningskurser kan understøtte vejlederne i at håndtere studerendes trivselsudfordringer”.

Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
Vi har planer om at invitere Karen Clegg fra York University til at holde et online oplæg om resultaterne af hendes seneste store nationale undersøgelse blandt ph.d.vejledere i UK. Vi ønsker at søge SIG-puljen om midler til at betale hende et honorar.
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DODS - Development of Doctoral Supervision

Hovedkoordinator
Gitte Wichmann-Hansen
Associate Professor
Centre for Teaching and Learning
Aarhus University
gwh@au.dk

Assisterende koordinator
Mirjam Godskesen
Part-time Lecturer
Department of Culture and Learning
Aalborg University
mirjam@hum.aau.dk
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DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk

Etableret SIG

63 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
CBS, ITU, DTU, KU, RUC, SDU, AU, AAU

SIG-aktiviteter i 2021
De planlagte fysiske møder blev pga. Corona aflyst.
I de uformelle samtaler og mailtråde var der en stor travlhed og arbejdsomhed hos
medlemmerne og deres universiteter. Netop medlemmerne af DUEL har fået ekstra
meget at se til som følge af universiteternes og samfundets nedlukning. De mange
års arbejde med etablering af E-læring, online undervisning og blended læringsformater har været et af de centrale værktøjer til det fortsatte virke af undervisning og
samarbejde på uddannelserne.
Januar 2022.
Mødet om meritering af undervisning for undervisere på danske universiteter i et digitalt undervisningsperspektiv blev flyttet og afholdt i januar 2022. Men der var op til
mødet en spændende udveksling af tiltag og betydningen af den kommende implementering af rammen.
Online
10-12 deltagere
Rammeværk for meritering af undervisning på uddannelserne set fra et DUEL perspektiv.

Har I planlagt videndeling om SIG aktiviteterne, hvis ja, hvilken
Forskellige kompetenceudviklingsformater og metoder, som vi i de forskellige universitetspædagogiske enheder anvender (eller påtænker at anvende) til at understøtte
underviseres udvikling af digitale kompetencer, herunder fagdidaktiske digitale kompetencer

Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
8. december 2022 hos SDU.

10

DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk

Andet SIG ønsker at berette
DUEL har inden oprettelsen af SIG under DUN har en Google Group med mailtråde
og mailingliste. Det har fungeret sub optimalt og svært for nye medlemmer/
interesseret at få adgang til. Der er i 2021 brugt en del tid på i samarbejde med DUN
sekretariatet.

Koordinator
Mads Ronald Dahl
Specialkonsulent
Centre for Educational Development, CED
Aarhus Universitet
wiz@au.dk
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Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser

Etableret SIG

20 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
AAU, AU, SDU, RUC, KU, DTU, ITU, CBS , andre: Professionshøjskole Metropol

SIG-aktiviteter i 2021
•

Smarte (IT) eksamens løsninger

•

I forbindelse med IT-løsninger, hvordan forebygger vi snydt ved hjemmeeksamen (mere udpræget under Covid 19 krisen?)

•

Opdelingen af eksamen (v.a. på bachelor niveau) i en multiple choice del som
tæller 2/3 del og en mundtlig del (1/3) eller lign. Eventuel kombineret med en
smart IT-løsning.

•

Eksamens - valgfrihed for de studerende?

•

(Forsknings-) Projekt omkring videreførelsen af nogle af de gode erfaringer med
online eksamen.

Møder/temadage/konferencer/andet:
2 med ca. 8-12 deltagere
Hvor har aktiviteterne fundet sted (fx by eller universitet eller online):
KU / DUN konference

Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
Vi holdt et møde den 23. marts (online) og mødes på ICED konferencen.
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Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser

Andet SIG ønsker at berette (fx hvis der er noget særligt godt I har lært i SIG, af
kollegaer eller af SIG-formatet):
Måske skal man mere tænke i produkter (fx en producere noget for DUT (guideformatet) om fx hvordan man formulerer krav i eksamensformen ”Aktiv deltagelse”
eller hvordan der formuleres spørgsmål til eksamen af de studerende selv).

Koordinator
Peter Wick
Pædagogisk konsulent
Pædagogisk Center Samfundsvidenskab
Københavns Universitet
pewi@samf.ku.dk
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Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser

Etableret SIG

36 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
CBS, ITU, KU, RUC, SDU, AAU, AU, andre: Det Kongelige Akademi (Arkitektskolerne),
Forsvarsakademiet, Københavns Erhvervsakademi, Københavns Professionshøjskole

SIG-aktiviteter i 2021
•

Vi har afholdt to SIG-møder (se nedenfor)

•

Vi har bidraget med et SIG-symposium til DUNK21

•

Vi har bidraget med to podcasts i DUNs podcast-serie

•

Vi har bidraget med samarbejde om et temanummer af DUT om ’Vejledning i
forandring’

Aalborg universitet, april 2021
AAU-mødet tematiserede vejledning i forskellige kollektiver (gruppevejledning, projektarbejde) og miljøer (fx blandt ingeniør-studerende og arkitekt-studerende).
Online
20 deltagere
DPU, Aarhus Universitet, november 2021
DPU/AU-mødet tematiserede faglig vejledning i den afsluttende del af uddannelsesforløb med særligt fokus på forholdet mellem styring og autonomi i vejledningen og
skriveprocessen/opgaveprocessen.
Fysisk møde
20 deltagere

Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
Vi har vores næste SIG-møde på Det Kongelige Akademi i København i maj 2022,
hvor der sættes fokus på vejledning i forskellige fysiske (og måske også virtuelle)
rum. Forholdet mellem fysisk (/virtuel) lokalitet og vejledningspædagogiske overvejelser.
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Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser

Andet SIG’en ønsker at berette:
Det har været rigtig godt, som vanligt, at samarbejde omkring DUNK-bidraget. Også
om DUT temanummeret var godt. Vi håber at finde flere fælles projekter, der rækker
ud over møder at samarbejde om i fremtiden.

Koordinator
Søren S. E. Bengtsen
Lektor
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Aarhus Universitet
ssbe@tdm.au.dk
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Førsteårspædagogik

Etableret SIG

88 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
AU, CBS, ITU, KU, RUC, SDU, AAU, DTU, andre: IT Vest, Københavns Professionshøjskole

SIG-aktiviteter i 2021
Emner/temaer aktiviteterne har behandlet og væsentlige pointer at fremhæve
Medlemsmøde: fredag 19. marts 2021 13.30-15.00
Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en undersøgelse af studerendes oplevelser
med online undervisning på første semester og er i gang med yderligere undersøgelser. Områdechef Camilla Thorsgaard fortalte om undersøgelsen og de nyeste resultater.
Online
25 deltagere
Medlemsmøde: tirsdag 20. april 2021 14.00-15.30
Blended Learning har fået fornyet aktualitet i kraft af erfaringer med tvungen onlineundervisning siden foråret 2020. Det rejser ikke blot en række didaktiske spørgsmål,
men også spørgsmål om hvilken betydning undervisningstilrettelæggelsen har for de
studerendes studieliv – og studiemiljø. Professor mso Annemette Kjærgaard CBS
holdt oplæg om, hvad erfaringerne fra den tvungne online undervisning har tilført
forskningen i Blended Learning. Annemette er leder af forskningsprojektet RiBL
(Research in Blended Learning).
Online
25 deltagere
EFYE 2021: mandag 7. juni – tirsdag 9. juni 2021
Konferencen European First Year Experience Conference skulle have være afholdt i
Aarhus 2020, men blev aflyst og udskudt til 2021, hvor den fandt sted online. Flere af
sigens medlemmer deltog, enkelte havde også individuelt papers med på konferencen.
Online
DUNK 2021: torsdag 7. oktober – fredag 8 oktober 2021 (Vingstedcenteret)
Under konferencen blev der afholdt et minimedlemsmøde for sigens medlemmer,
hvor vi drøftede idéer til kommende arrangementer. Nogle medlemmer fungerede
desuden som chair eller havde selv individuelt papers med på konferencen.
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Førsteårspædagogik
14. december 2021, 10.00-15.15
Åbent seminar: Bliv klogere på vores studerende,
Roskilde Universitet
Viden om vores studerende er afgørende for, hvordan vi arbejder med vores studerende. Men hvad er væsentligt at vide om de studerende, og hvordan kan forskning,
som relaterer sig til studerende på første år, kvalificere vores arbejde med førsteårsstuderende og førsteårspædagogik? I 2021 har tre yngre forskere fra Københavns
Universitet, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet forsvaret deres ph.d.afhandlinger, som alle tre på forskellig vis har haft førsteårsstuderende i fokus enten
som problemstilling eller som empirisk genstandsfelt:
Førsteårsstuderendes møde med universitetet
Andrea Fransiska Møller Gregersen Ph.d., videnskabelig assistent, Institut for Naturfagenes Didaktik, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
9 deltagere
Brudflader i universitetets læringsrum
Eva Ulstrup, Ph.d., Specialkonsulent, TEACH, Det Humanistiske Fakultet, Københavns
Universitet
9 deltagere
Studerendes læring i digitale interaktioner (Afbud pga sygdom)
Maria Hvid Stenalt, Ph.d., Postdoc, Institut for Naturfagenes Didaktik, Det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
9 deltagere

Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
PT er der ikke planlagt nogen aktiviteter for 2022. SIG’en har mange medlemmer,
men få som har tid og kræfter til at engagere sig, stå og være vært for arrangementer.

Koordinator
Carsten Tage Nielsen
Ekstern lektor
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab samt
Erindring og Fortidsbrug
Roskilde Universitet
ctn@ruc.dk
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HEPP - Higher Education Policy and Practice

Etableret SIG

45 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
DTU, RUC, KU, SDU, AAU, AU, andre: VIA University College, University College Lillebælt (UCL), Uafhængige forskere

SIG-aktiviteter i 2021
Vi er en meget aktiv SIG med fire åbne webinarer blot i 2021 med inviterede talere
(keynotes), med lukkede SIG-møder efterfølgende (i halen på de åbne events). Da
SIG’en har internationale netværk, har arrangementerne foregået på engelsk og online.
Vi indsætter en dækkende liste over arrangementer her:
https://dun-net.dk/sigs-special-interest-groups/hepp-higher-education-policy-andpractice/activities/

Hvilke emner/temaer har aktiviteterne behandlet og er der væsentlige pointer
I ønsker at fremhæve:
SIG’en tematisere særligt fire emner, som de forskellige events falder inden for – ofte
med et særligt fokus fra gang til gang:

Har I planlagt videndeling om SIG aktiviteterne, hvis ja, hvilken
Vores events annonceres i DUNs nyhedsbrev, på DUNs hjemmeside, og gennem
CHEF som er én af støtteenhederne, der bidrager til SIG’ens arbejde.

Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
Vi har allerede afholdt to stor, åbne, og velbesøgte events i marts 2022 – ét om research integrity og ét om academic citizenship, med keynote speakers og et fuldt
program og mange deltagere. Begge events er opdaterede på vores hjemmeside:
https://dun-net.dk/sigs-special-interest-groups/hepp-higher-education-policy-andpractice/activities/
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HEPP - Higher Education Policy and Practice

Andet SIG’en ønsker at berette
De online events har fungeret godt, da det har givet flere mulighed for at deltage og
bidrage, både på tværs af universiteterne i Danmark, men også i Norden og internationalt.
Vores tredelte koordinering og ledelse af SIG’en fungerer rigtigt godt, da vi har en
god arbejdsfordeling og et godt samarbejde. Det giver også mulighed for delt ejerskab og inddragelse af flere af SIG’ens medlemmer, som nu er koordinatorer på enkeltstående events og projekter i SIG-regi.

Hovedkoordinator
Søren S. E. Bengtsen
Associate Professor
Danish School of Education
Co-Director of Centre for Higher Education Futures, Aarhus University
ssbe@tdm.au.dk
Assisterende koordinatorer
Susan Wright
Professor
Danish School of Education
Co-Director of Centre for Higher Education Futures,
Aarhus University
suwr@edu.au.dk
Lise Degn
Assistant Professor
Danish Centre for Studies in Research and Research Policy
Department of Political Science, Aarhus University
ld@ps.au.dk

19

Læring i Laboratorie- og Feltarbejde

Etableret SIG

42 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
KU, RUC, SDU, AU, AAU, andre: KP, Norwegian University of Science and Technology,
UiO (Universitetet i Oslo)

SIG-aktiviteter i 2021
SIG-møde 8. marts 2021
The SIG ‘Laboratory and Fieldwork Learning’ hosted its third meeting online on 8
March 2021. The topic was ‘Competence development from lab work and fieldwork.’
Approximately 50 participants from the Danish institutions in higher education contributed to discussions and shared their experiences.
50 participants
Online
SIG-møde 7. oktober + 8. oktober 2021
In addition, two SIG sessions were held during the DUN conference in October 2021.
During these sessions, SIG members discussed the previous SIG meetings and suggestions for future activities. These sessions were also an opportunity for potential new
members to learn about the SIG’s activities.
10 participants
Physical (at the DUN conference)

Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
SIG-møde 14. marts 2022, SDU, Campus House, Campusvej 1, 5230 Odense M
(already conducted).
SIG-møde efterår 2022. Tema og dato endnu ikke fastsat.
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Læring i Laboratorie- og Feltarbejde

Generel koordinator
Louise Søe Bak
Study Coordinator
PHARMA Administration
University of Copenhagen
louise.bak@sund.ku.dk

Faglig koordinator
Frederik V. Christiansen
Lektor
Institut for Naturfagenes Didaktik
Københavns Universitet
fchristiansen@ind.ku.dk
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NUP - Netværk for Universitetspædagogikum

Etableret SIG

34 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
CBS, ITU, DTU, KU, RUC, AU, AAU, SDU, andre: Forsvarsakademiet

SIG-aktiviteter i 2021
27. maj 2021
Online-møde ved Mette Krogh
12-15-deltagere
CBS præsenterede sit nye format for bedømmelse af adjunkter på dag 1 DUNK 21 i
SIG-tidsrummet 17.30 -18.15 i Engsalen.
Mia S.H. og Rikke LvM arrangerede .
Max. 10 deltagere
I december 2021 var arrangeret nedenstående om portfolio, som blev udskudt til januar 22.
Online
Ca. 15 deltagere

Potentielle aktiviteter i 2022
SIG-MØDE 1 Online: Portfolio
•

•

•
•

•

Titel: “Undervisningsportfolio” - hvilken forståelse og placering har undervisningsportfolien og andre former for portfolier i adjunktuddannelserne set i lyset
af den nye stillingsstruktur?
Tid og sted: 31. Januar i Zoom. 12.30-14.00 Deltag i Doodle senest 11. okt kl. 10
med fuldt navn og institution. Skriv note (eller skriv til rvm@samf.ku.dk ), hvis
du ønsker at indgå i arrangørgruppen.
Afsender: Mette Krogh Christensen (AU) + Jakob Ravn
Beskrivelse: På AU har vi i UPNet (det universitetspædagogiske netværk på AU)
diskuteret, hvordan vi forstår og anvender forskellige former for portfolier,
f.eks. Læringsportfolio (learning portfolio) og præsentationsportfolio (teaching
portfolio) set i lyset af den nye stillingsstruktur (krav om plan for vedligehold og
udvikling af kompetencer). Jeg tænker at det kunne være interessant at tage
drøftelsen i NUP for at udveksle viden og praksisser på dette område.
Forslag til oplægsholder: Lotte O’Neill fra SDU, evt. på video
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SIG-MØDE 2 IRL: Vejlederroller
•
•
•

•
•

Titel: Vejlederroller i UP
Tid og sted: Feb/marts. 6 timer fysisk møde. I københavn
Beskrivelse: Kompetenceudvikling af den faglige og pædagogiske vejleder - særligt set i lyset af den nye rammemodel. Hvor på trinnene placeres hver af vejlederne? Og hvad stiller det af krav til deres kompetencer? Hvordan foregår samarbejdet mellem de to vejledere? Hvad er deres respektive roller? Hvem allokerer dem? Hvad betyder det, når lektorer deltager i UP?
Ansvarlige: Eva Ulstrup, Lars Ulriksen
Forslag til oplægsholder: Måske en svensk oplægsholder, som kunne sige noget
om hvordan adjunktvejledningen fungerer i Sverige. Lisa Wittek.

SIG-MØDE 3 Online: Udtalelser
•
•
•
•

•

Titel: Udtalelser til UP-deltagerne.
Tid og sted: 15. juni kl. 10-11.30.
Arrangør: Rikke L. von Müllen
Beskrivelse: Workshop, hvor vi deler anonymiserede eksempler på udtalelser,
holder dem op i mod bedømmelsesgrundlaget og kriterierne og diskuterer, om
der er behov for udvikling af formaterne, hvis de skal være brugbare og forståelige på tværs af institutioner.
Forslag til form: Materiale rundsendt på forhånd. Hver institution skal præsentere kort ud fra forberedte kategorier/spørgsmål, og så er der fri diskussion.

Koordinator
Rikke Lyngby von Müllen
Specialkonsulent
SAMF Fakultetssekretariatet, Uddannelsesadministration
Københavns Universitet
rvm@samf.ku.dk
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TLIC - Teaching and Learning in the International Classroom
Etableret SIG

27 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
DTU, KU, AU, AAU, SDU
SIG-aktiviteter i 2021

1. Online møde og at planlægge seminar om ‘internationalization of the curriculum’
med HEPP SIG’en
8 deltagere
2. Online møde, at planlægge HEPP/TLIC SIG seminar
5-10 participants
3. DUN og HEPP workshop på DUNK 21 ‘The international classroom in times of deinternationalization’
10 deltagere
4. SIG møde på DUNK
4 deltagere
5. DUNK 2021 – workshop med TLIC SIG ‘”That’s so gay” – addressing inappropriate
and bigoted behavior’
18 deltagere
6. Webinar ‘Keeping international classrooms alive through virtual mobility’ with
speakers ’Collaborative Online International Learning (COIL) & Virtual Exchange: Insights into theory and practice.
20 deltagere
Presentation by PhD candidates Anna Prisca Lohse (Hertie School, Berlin, Germany)
and Mark Dawson (Coventry University, UK) – 3rd November 2021

Har I planlagt videndeling om SIG aktiviteterne, hvis ja, hvilken
Vi var 4 kolleger fra TLIC and BATL SIG’en, som arbejdede på workshoppen. Ideen for
fokus kommer fra vores underviseres og studerendes erfaring med ’inappropriate
behaviour’, og hvordan vi kan støtte underviser i at arbejde bedre med disse situationer. Vignetters kommer fra vores universiteters.
Vi har allerede holdt DUNK workshoppen igen som et åbent webinar den 23. februar.
Det var annonceret på DUNs aktiviteters. Vi har også annonceret det på SEDAs maillist. Der kom 35 deltager fra DK, UK og Canada.
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Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
Vi er i gang med TLIC SIG at forberede et tema om internationale undervisers erfaring med undervisning på danske universiteter. Vi planlægger at holde et webinar i
september og en face to face workshop i december.

Andet SIG ønsker at berette:

Kollaborere mellem SIGs
Dele SIG workshops fra DUNK for mere deltager online.
Findes et tema som forskellige workshops og events kan udvikle for et år.

Koordinator
Donna Hurford
Educational Consultant
Centre for Teaching and Learning
University of Southern Denmark
dhu@sdu.dk

Sanne Larsen
Adjunkt
Centre for Internationalisation and Parallel Language Use
University of Copenhagen
sannela@hum.ku.dk
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Uddannelsesudvikling på videregående uddannelser

Etableret SIG

14 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
KU, SDU, AU, andre: Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Maskinmesterskole og Grønland Universitet (Ilisimatusarfik)

SIG-aktiviteter i 2021
Møde på DUN-konferencen af etablerende karakter, da SIG’en var ganske nystartet
på det det tidspunkt.
I året 2021 har der kun være afviklet interne møder mellem kontaktpersonerne med
henblik på at tilbyde workshops i 2022. Her er der kalendersat to workshops i foråret, hvor den ene allerede er afviklet i marts, hvor der også var repræsentanter fra
RUC og NTNU.

Har I planlagt videndeling om SIG aktiviteterne, hvis ja, hvilken
Det forventes at kommende aktiviteter og selve SIG’en bliver kommunikeret ud i de
respektive centres nyhedsbreve, hvor kontaktpersonerne er tilknyttet, samt LinkedIn.

Potentielle aktiviteter i 2022

Online workshop d. 9. marts:
Rollerne i en studieordningsrevision (afviklet på dansk)
Workshoppen havde fokus på de forskellige aktørers og interessenters roller ind i
studieordningsrevisionsproces, og hvordan uddannelsesudvikling og –kvalitet sikres.
Online workshop d. 18. maj:
Studenterinddragelse i uddannelsesudvikling (skal afvikles på engelsk)
Workshoppen får besøg af Professor Harm Peters fra Charité-Universitätsmedizin
Berlin, som skal præsentere deres arbejde med uddannelsesudvikling og hvordan de
har forsøgt at inddrage studerende i udviklingen og kvalitetssikringen af deres medicinuddannelse.
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Andet SIG ønsker at berette
Det virker til, at der er national interesse for SIG’en og at SIG’ens eksistensgrundlag
og fokus findes relevant på universiteter både i DK og i Grønland. Indholdet dækker
et behov for at sætte fokus på det currirulære program-niveau og vi forventer at flere
medlemmer vil tilknytte sig gruppen, som er kommet virkeligt godt fra start i 2022.

Koordinator
Cita Nørgård
Pædagogisk konsulent
SDU Universitetspædagogik
Syddansk Universitet
cnorgaard@sdu.dk

Jens Laurs Brøndum Kærsgaard
Pædagogisk konsulent
Centre for Educational Development
Aarhus Universitet
jenslaurs@au.dk

Vibeke Damlund
Pædagogisk konsulent
SDU Universitetspædagogik
Syddansk Universitet
vdamlund@sdu.dk
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UNIEN - Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk
Etableret SIG

75 medlemmer

Repræsenterede universiteter m.fl.
CBS, ITU, DTU, KU, RUC, SDU, AU, AAU, andre: UC Viden, Frivillighedscenter Aarhus,
Steno Diabetes Center, UC VIA

Potentielle møder/temadage/konferencer/videndeling i 2022?
Vi har et møde d. 9. maj 2022.

Andet SIG ønsker at berette
Vi oplever at det her været rigtig svært under corona, men er i gang med at reaktivere netværket.

Hovedkoordinator
Lis Lak Risager
Specialkonsulent
TEACH - Teaching Centre Humanities
Københavns Universitet
lis.lak.risager@hum.ku.dk
Assisterende koordinatorer
Cita Nørgård
Pædagogisk konsulent
SDU Universitetspædagogik
Syddansk Universitet
cnorgaard@sdu.dk
Dorte Lindelof
Specialkonsulent
Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Aarhus Universitet
dlindelof@dent.au.dk
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Tusind tak for inspiration og spændende arbejde i 2021.
Vi glæder os til mere SIG-aktivitet i 2022.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk
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