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Fakultet for realfag og teknologi v/Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved NMBU
inviterer til kurs i universitetspedagogikk for teknisk ansatte, stipendiater, post.docs og administrativt
ansatte ved alle UH-institusjoner i Norge.
Underviser du eller veileder studenter ved en UH-institusjon, har du nå muligheten til å heve
undervisningskompetansen din. Svært mange teknisk ansatte, stipendiater, post.docs og også noen
administrativt ansatte, bidrar mye inn i undervisningen på universitetet. Det er derfor ønskelig fra ledelsen
på NMBU at ansatte med undervisningsoppgaver skal få mulighet til å tilegne seg kompetanse i
pedagogikk. Kurset vil behandle tema som er sentrale i å utvikle kompetanse til å fremme god
undervisning og læring.
Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) vil tilby kurs i universitetspedagogikk for
ansatte med undervisningsoppgaver, med oppstart i februar 2023. Formålet med dette kurset er at
deltakerne skal utvikle sitt syn på hva som ligger i undervisning og læring. Deltakerne skal kunne legge
til rette for og støtte studentenes læring, enten det er i klasserommet, laboratoriet, verkstedet, klinikken,
fjøset osv., ved å vurdere og velge hensiktsmessige mål, innhold og metoder for undervisningen. Etter
kurset skal deltakerne kunne bidra til å forbedre studiekvaliteten og læringsmiljøet ved den enheten de er
ansatt.
Kurset vil bestå av tre samlinger, den første på fire og de to neste på tre dager, til sammen ti arbeidsdager.
I perioden mellom samlingene skal deltakerne utvikle sin egen undervisning og skrive oppgaver. Den
enkelte kan beregne ca. tre ukers innsats til oppgaveskriving og utvikling av egen undervisning.
Plan for kurset er:
1. samling: 14. – 17. februar 2023: Hvilke mål og metoder kan benyttes i undervisning og læring?
2. samling: 12. – 14. april 2023: Hvilke teorier og prinsipper kan støtte undervisning?
3. samling: 15. – 17. november 2023: Hvordan følge opp læring underveis?
Det blir tatt opp maksimum 20 deltakere på kurset.

Rektoratet ved NMBU har vedtatt at det enkelte institutt selv må betale kursavgiften for de deltakere de
sender. Kursavgiften på kr 15.000 (per deltager) vil faktureres etter kursstart. Det skal ikke betales
semesteravgift i forbindelse med kurset.

For å kunne delta på kurset i universitetspedagogikk, må du ha en teknisk eller administrativ
stilling, eller være stipendiat eller post.doc. og ha undervisning og/eller veiledning i løpet av den
tiden kurset gjennomføres.
Påmelding:
1) Først må du søke om studierett. Frist for dette er 21. november. Logg inn i SøknadsWeb og velg
"UNIPED" og "Universitetspedagogikk for ansatte med undervisningsoppgaver" (søknadskode
4002). Husk å laste opp følgeskjema (ligger på siste side i dette dokumentet).
Svar på søknad vil bli formidlet til alle søkere per epost inn 5. desember, og de som får tilbud om
plass på kurset får tildelt studierett.
2) Når du har fått studierett må du selv melde deg opp til emnet, VU-PPUN300, gjennom
StudentWeb. Frist for påmelding til emnet er 20. desember 2022.
Ved stort søkerantall, vil NMBU ansatte ved NMBU ha fortrinnsrett fremfor søkere fra andre
institusjoner. Dersom det viser seg at noen av deltakerne som har fått plass på kurset allikevel ikke kan
stille, vil vi supplere opptaket etter en venteliste.
Ønskes mer informasjon om kursets faglige innhold, kan du få dette ved å henvende deg til Linda
Godager, e-mail: linda.godager@nmbu.no
Med vennlig hilsen
Linda Godager
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Følgeskjema - lastes opp i SøknadsWeb
KURS I UNIVERSITETSPEDAGOGIKK FOR ANSATTE MED
UNDERVISNINGSOPPGAVER, VU-PPUN300, 10 STUDIEPOENG
1. samling
2. samling
3. samling

14. – 17. februar 2023
12. – 14. april 2023
15. – 17. november 2023
Alle dager fra 9.15-15.00

Navn
Universitet
Fakultet
Stilling
Stillingsprosent
Ansettelsesforhold (fast/midlertidig)
Antall undervisningstimer i
kursperioden
Antall år undervisningserfaring i UHsektoren

Påmeldingsfrist 21. november 2022
For spørsmål kontakt: linda.godager@nmbu.no

