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DUN Konferencen 2016 

 
• 117 deltagere  
• 2 keynote speakers  
• 4 blokke 
• 50 abstracts 
 

Ledelse, udvikling og overlevelse på universitetet 
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Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 

                                                                             
                                                                            Nyt design i 

                                                                                         - OJS 
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                                                                            Online kursus i OJS 
                                                                                                          - Sekretariatet 
                                                                                                 - Redaktionen 
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Bestyrelsen 

Anker Helms Jørgensen, ITU 
• Går på pension og træder derfor ud af bestyrelsen 

 

Lotte Rienecker, KU  
• Træder ud af bestyrelsen 

 
Christina Juul Jensen, KU 
• Stiller op til valg for de kommende 2 år 

 

På valg? 
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SIGs (Special Interest Groups) 
 Etablerede SIGs:   • DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk  • NUP – Netværk for Udvikling af Ph.d. vejledning  • UNIEN – Universiteternes Innovations og Entreprenørskabspædagogiske Netværk  • Pædagogisk praksis i it-medieret læring - NY   • Portefølje PÅ VEJ    Opkommende SIGs: 

  • Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser  • Førsteårspædagogik  • GATL – Gender Awareness in Teaching and Learning - NY   • Kollegasparring  • Studieledelse med særlig fokus på uddannelsesdesign og –udvikling  • Teaching and Learning in the International Classroom   
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Status 1 
Medlemmer: 
• Maj 2016: 1275 medlemmer 
• Forsvarsakademiet er ny associeret 

medlemsinstitution 
• Institutioner:  

CBS, EVA, DTU, Forsvarsakademiet, Ilisimatusarfik, 
ITU, KADK, KU, Nationalmuseet, RUC, 
Statsbiblioteket, SDU, AAU, AU 
 

• DUN har en beholdning på 397.000 kr.  
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Begivenheder  

• Seminar for erfarne ph.d.-vejledere i juni 
• EVA-konferencen i november 
• Strategiseminar i februar 
• DUN til møde i Uddannelses- og 

Forskningsministeriet i februar 
• Centerledertræf i marts 
• DUN Konferencen 2016 i maj 
• Indspil til Forsk2025-processen (?) 
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Er der noget vi skal 

gøre anderledes eller 
have fokus på? 

 
Skarpere på 
målgruppe 

Synliggøre og højne 
professionalisme og 

faglighed 

 
Fokus på  
praksis 

 
Studieledere 

Arbejder med 
uddannelses-

udvikling og/eller 
uni.pæd. 

Opsamling fra Strategiseminaret 
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Ny hjemmeside kom i luften i september 
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Nyt nyhedsbrev blev lanceret 
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Status 2 
DUN er kommet på de sociale medier: 
• Twitter: 100 followers 
• Facebook: 50 medlemmer 
 
Ny hjemmeside: 
• Har været i luften siden september 2015 
• Google Analytics har kørt siden marts 2016 

– 461 brugere på en måned 
– Ser på gennemsnitligt 4 sider 
– Er på hjemmesiden gennemsnitligt 4 minutter 
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Forskning i universitetspædagogik 
”Mock-up” af kommende side 
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Forskning i universitetspædagogik 

 
• Hensigten er at give et lettilgængeligt og rimeligt 

retvisende indtryk af dette forskningsfelt  
• Processen med at høste data er i gang 
• Forventes på DUN-net i en endelig form først på 

efteråret 
• Opdateres systematisk to gange årligt 
• Oplysning om igangværende forskningsprojekter 

eller publikationer modtages gerne 
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Universiteternes Adjunktuddannelser  
- undersøgelse sat i gang 

• Hvad er forskellene og lighederne på adjunktuddannelser i 
Danmark p.t.?  

• Herunder bl.a.: 
– Organisatorisk placering og historie 
– Tal i forhold til gennemførelser, ressourceforbrug mv. 
– Rolle i forhold til lektoransættelser 
– Formål, struktur, timetal, indhold, pædagogik og bedømmelsesformer 
– Hvem (ansættelsestype) varetager undervisning og supervision, og 

hvorvidt og hvordan forskningsbasering begrebsliggøres 
– Håndtering af meritansøgninger 
– Udfordringer, konfliktpunkter, glæder 
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DUN Konferencen 2017 

• Bestyrelsen har valgt at påtage sig opgaven 
næste år 
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