
PROGRAM
 
Mandag 2. mai
Arne Rettedals hus, Universitetet i Stavanger 
  
Kl. 10:00-10:30    Velkommen v/ prorektor, UiS 

Kl. 10:30-12:00    Nicoline Frølich, NIFU 
Hva skjer i høyere utdanning? 
                 
Kl. 12:00-13:00  Lunsj

Kl. 13:00-14:00    Parallelle sesjoner 
 
Kl. 14:15-15:00     Kjell Arne Røvik, UiT 
Fra reformideer til endring i klasserommet 

Kl. 15:15-16:00     Fokusgruppesesjon og
Årsmøte UHPed-nettverket
                
Kl. 19:00                Utflukt m/ middag
 
Tirsdag 3. mai
Arne Rettedals hus, Universitetet i Stavanger

Kl. 09:30-11:00    Tone Kvernbekk, UiO  
Betydningen av teoretisk visdom
                        
Kl. 11:15-12:00     Parallelle sesjoner

Kl. 12:15-13:00     Parallelle sesjoner 
 
Kl. 13:00-14:00    Lunsj

Kl. 14:15-15:00     Paul Otto Brunstad, NLA 
Betydningen av praktisk visdom 
                               
Kl. 15:15-16:00     Fokusgruppesesjon                
 
Kl. 18:00                Museumsbesøk m/ middag

Onsdag 4. mai
Arne Rettedals hus, Universitetet i Stavanger 

Kl. 09:15-10:30    Anne Line Wittek, UiO 
Undervisning og læring i høgere utdanning  
 
Kl. 10:30-11:00     Arbeid mot felles publikasjon

Kl. 11:00-12:00     Parallelle sesjoner

Kl. 12:00-13:00     Lunsj

Nasjonal nettverkskonferanse i 
universitet- og høgskolepedagogikk
 
 
Universitetet i Stavanger (UiS)  
2. mai - 4. mai 2016.

Hva handler konferansen om?
 
• Vilkår for undervisning i høgere  
    utdanning i dag

• Kritiske og klassiske perspektiver på    
    undervisning og læring

Flere vitenskapelige publikasjoner de 
siste årene viser vårtegn på at kritiske 
og klassiske danningsperspektiver på 
undervisning og læring igjen løftes 
frem. Denne konferansen gjør også 
det.

Konferansens første dag legger hoved-
vekt på et makronivå, der nasjonale og 
internasjonale utdannings- 
trender løftes frem.

Andre dag av konferansen vil rette 
fokus på forhold rundt teori og praksis, 
pedagogikk og didaktikk. 

Konferansens siste dag vil vektlegge 
vilkår for og sammenhenger mellom  
undervisning og læring i høgere 
utdanning.

 

Pris og påmelding:

Konferanseavgift:
2750,- (inkluderer lunsj, middag, 
transport og sosiale arrangement)

Deltagelse på konferansen med 
paper og presentasjon registreres 
ved påmelding. Alle abstracts vil bli 
vurdert. Formkrav gis ved påmelding. 

Frist påmelding med paper:
1. desember 2015

Frist påmelding uten paper:
1. mars 2016

Det planlegges en egen tema- 
utgivelse i Uniped-tidsskriftet i for-
lengelse av konferansen for paper 
som bearbeides til artikler.
 
Trykk her for å melde deg på  
konferansen 

Konferansehotell med spesialpris og 
enkel tilgang til transport:
 
Comfort Hotel Square

Kode for bestilling: 792 
 

 

 Mellom klassiske idealer

DANNING OG UTDANNING

og krav om ytre relevans

 

 

 

 

UHped
Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=7LKU75GM3K9J
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=7LKU75GM3K9J
https://www.choicehotels.com/norway/stavanger/comfort-inn-hotels/no114
https://www.choicehotels.com/norway/stavanger/comfort-inn-hotels/no114
https://www.choicehotels.com/norway/stavanger/comfort-inn-hotels/no114

