
INSPIRATIONSDAG 
- om studieintensitet, uddannelseskvalitet og bedre match

Sæt kryds i kalenderen den 3. maj kl. 12-16. 
Udvalget for Uddannelse inviterer til inspirationsdag. 
Her får du mulighed for at søge inspiration i dine 
kollegaers arbejde med projekter, som har modtaget 
strategiske midler for 2015. Formålet er videndeling 
inden for temaerne; uddannelseskvalitet, 
studieintensitet og bedre match. 

På dagen vil der være en række oplæg i Aulaen, 
hvor medarbejdere fra AU fortæller om deres 
projekter. Før og efter oplæggene får du mulighed for 
at besøge de opstillede stande i Vandrehallen. Her 
kan du læse og høre mere om 20 forskellige projekter, 
som præsenteres via roll-ups og posters.  

Oversigt over projekter, som præsenteres på dagen, 
kan findes på næste side.  

På gensyn, Udvalget for Uddannelse 

   PROGRAM: 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Arrangementet er gratis og åbent for alle    
interesserede undervisere og studerende ved 
Aarhus Universitet. 

Dato og tid: Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 12.00-
16.00. 

Sted: Aula og Vandrehal. 

Tilmelding: Af hensyn til forplejning bedes du 
tilmelde dig via webshop.  

Tilmeldingsfrist: fredag den 29. april 2016. 

Læs mere: På hjemmesiden for Udvalget for 
Uddannelse kan du finde en oversigt med 
"appetizers" på de deltagende projekter samt 
læse abstracts med erfaringer og resultater fra 
alle de projekter, der har modtaget strategiske 
midler i 2015. Gå til hjemmesiden.  

Tid Aula Vandrehallen 
12.00-12.30 Let frokostanretning med mulighed for at 

orientere sig i de opstillede stande 

12.30-13.45 Velkomst og oplæg 
-Akademisk skrivning
-Professionalisering af projektarbejdet
-Optagelsessamtaler på medicin
-Bedre rekruttering på DPU

13.45-15.00 Kaffe og postersessions 

15.00-16.00 Oplæg og afslutning 
-Fælles teamklinik
-Intro til universitetsundervisning for DVIP
-Frafaldsundersøgelse

https://auws.au.dk/Inspirationsdag_ved_Udvalget_for_Uddannelse
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/Uddannelsesudvalget/Projektoversigt_med_appetizer_.pdf
http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/


     Oversigt over projekter på inspirationsdagen 
Projekterne præsenteres ved posters og/eller oplæg.  
* = denne poster holder også oplæg

Øget studieintensitet 

HE: Særlige forløb for talentfulde medicinstuderende (møder ikke op) v. Rune Dall og Kristjar Skajaa 

Aarhus BSS: Inspirationsdag om feedback 

Aarhus BSS: Teaching international programmes – challenges and opportunities 

Aarhus BSS: Akademisk Skrivning (kun oplæg) v. Tine Wirenfeldt Jensen*  

ST: Professionalisering af projektarbejdet v. Henrik Olsen* 

Bedre match 

HE: Optagelsessamtaler på medicinstudiet v. Lotte O´Neill * 

Aarhus BSS: EU sommer seminar 

AR: Bedre rekruttering af studerende til DPU’s kandidatuddannelser  v. Eva S. Viala*  

ST: Mentorhjemmeside v. Mette Glerup Thomsen 

ST: Hatch-IT Lab v. Søren Poulsen  

Hæve uddannelseskvalitet 

HE: Omlægning til blended learning på KA, v. medicin Rikke Gottfredsen 

HE: SKT: Fælles teamklinik – samarbejde på tværs af de odontologiske uddannelser v. Ulla Bæk Lindtoft* 

HE: Internationalisering på idrætsuddannelsen v Kristian Raun 

Aarhus BSS: To-lærer-ordning for udenlandske post.docs og ph.d.’ere 

AR: Bedre fastholdelse på udfordrende sproguddannelser v. Maria Solhøj  

AR: Introduktion til universitetsundervisning for deltidsansatte undervisere v. Tina Bering Keiding * AR: Bedre 

uddannelseskvalitet – øget kursussamarbejde v. Lars Kiel Bertelsen 

AR: Reduktion af frafald på BA-uddannelser med stort frafald 

ST: Portfolio-baseret design af eksperimentel undervisning v. Magdalena Pyrz 

ST: Frafaldsundersøgelsen v. Tom Vindbæk/Anna Bak (kun oplæg)* 


	Sæt kryds i kalenderen den 3. maj kl. 12-16.

