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Sag:
Pædagogisk efteruddannelse.
Bilag:
1. Notat om universitetspædagogiske kompetenceudviklingsaktiviteter i perioden 1. august 2006 til 1. april 2008.
2. Opgørelse af adjunktpædagogikum for fastansatte undervisere
ved Syddansk Universitet.
3. Udkast til delpolitik for pædagogik og didaktik.
Sagsfremstilling:
På bestyrelsesseminaret den 28. januar 2008 præsenterede Mikkel
Schøler bestyrelse og direktion for et forslag om kursus i undervisningspædagogik for det videnskabelige personale. Det er fra det efterfølgende bestyrelsesmøde protokolleret, at direktionen skal behandle
sagen og rapportere tilbage til bestyrelsen.
Med udgangspunkt i de eksisterende aktiviteter vedrørende pædagogisk efteruddannelse i form af blandt andet
- adjunktpædagogikum
- universitetspædagogisk kursus for deltidsundervisere
- krav om undervisningsportefølje for alle nyansatte lektorer og
professorer
- forskellige pædagogiske kurser på fakulteterne
- den generelle kvalitetssikring og –udvikling af uddannelserne

har direktionen drøftet sagen på møder den 6. marts og den 3.
april 2008. Der er til direktionens drøftelse indhentet oplysninger om
de eksisterende konkrete aktiviteter og initiativer såvel på centralt som
på fakultært niveau (bilag 1).
Endvidere vedlægges til orientering et notat (bilag 2) udarbejdet af
HR-udvikling til Mikkel Schøler efter bestyrelsesseminaret i januar
2008 samt et udkast til delpolitik for pædagogik og didaktik, som
behandles på KUR-Us (Kvalitetsudviklingsrådet for Uddannelse)
møde den 17. april 2008 (bilag 3).
Som det fremgår af bilagene, spænder de eksisterende aktiviteter og
initiativer vidt. Fra det veletablerede universitetspædagogikum og den
igangværende implementering af undervisningsportefølje til nye tiltag
finansieret af globaliseringsmidlerne foruden særlige initiativer på
fakultetsniveau.
Det er direktionens vurdering, at der allerede er igangsat mange systematiske aktiviteter for at kvalitetssikre undervisningen af SDUs
studerende, og at der med fuld implementering af kvalitetsarbejdet,
særligt delpolitik for pædagogik og didaktik (afsnit 3.5. Kompetenceudvikling af VIP) som skal behandles på kommende møde i KUR-U,
vil være taget godt hånd om at sikre en høj kvalitet af undervisningen.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.
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