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Indledning  

Instituttets  politik  for  pædagogisk  kompetenceudvikling  af  VIP’er  og  DVIP’er  er  formuleret  med  udgangspunkt  

i   AAU’s   Politik   for   undervisernes   pædagogiske   kompetenceudvikling   (dokument   af   november   2014   –  

revideret  januar  2015).  

Politikken  indledes  med  en  beskrivelse  af  den  generelle  politik  for  pædagogisk  kompetenceudvikling,  der  gør  

sig  gældende  for  alle  institutter.  Dernæst  følger  de  tiltag,  der  gælder  specifikt  for  dette  institut.  

Generel  politik  for  VIP’erne  og  DVIP’ernes  pædagogiske  kompetenceudvikling    

Som  beskrevet  i  AAU’s  politik  for  undervisernes  pædagogiske  kompetenceudvikling  sikrer  instituttet,  at:  

  
•   Adjunkter  og  fastansatte  lektorer  og  professorer  regelmæssigt  deltager  i  pædagogisk  

kompetenceudvikling    

Ledere  og  medarbejdere  på  Aalborg  Universitet,  undtagen  deltidsansat  videnskabeligt  personale  (D-

VIP’er)  og  studentermedhjælpere,  skal  deltage  i  MUS-samtaler.    

o   Til  de  årlige  MUS-samtaler  drøftes  undervisningsopgaver  og  -kompetencer  og  planer  for  

pædagogisk  kompetenceudvikling  aftales  med  medarbejderen  bl.a.  med  udgangspunkt  i  den  

enkelte  undervisers  portfolio/CV.    

o   Evalueringer  af  undervisning,  semestre  og  uddannelser  kan  anvendes  til  at  identificere  

konkrete  behov  hos  den  enkelte  underviser  samt  give  eksempler  på  god  undervisning.  

•   Alle  fastansatte  VIP’er  har  en  undervisningsportfolio  inden  februar  2016.  

•   Alle  fastansatte  VIP'er  skal  have  introduktion  til  problembaseret  læring  på  Aalborg  Universitet.  Det  er  

derfor  obligatorisk  for  nyansatte  at  deltage  i  et  PBL-kursus,  hvis  de  ikke  i  forvejen  har  grundig  

erfaring  med  PBL.  

•   Instituttets  fuldtids  fastansatte  lektorer  og  professorer  skal  have  gennemført  eller  gennemføre  

Aalborg  Universitets  adjunktpædagogikum,  eller  hvad  der  svarer  hertil.  



	   	   	   	   	   	  
 

Specifikke  tiltag  for  at  sikre  den  systematiske  kompetenceudvikling  af  VIP’er  og  DVIP’er  på  CIP  

I  forbindelse  med  institutseminar  i  september  2015  drøftes  pakke  med  specifikke  tiltag  som  behandles  og  

efterfølgende  vedtages  på  SU  møde  i  løbet  af  efteråret  2015.  

De  specifikke  tiltag  vil  omfatte:  

-   Beskrivelse  af  samarbejdet  mellem  institut,  studienævn  og  skole  om  udvikling/uddannelse  af  

instituttets  undervisere.  Det  kan  f.eks.  være  kontakten  om  semesterevalueringer,  nedsatte  udvalg  

mm.  CIPs  koordinatorer  er  ansvarlige  for  at  feedback  fra  semesterevalueringer  med  studerende  

dokumenteres  og  udsendes  til  relevante  lærere  og  til  studienævnet.  Denne  feedback  kan  give  

anledning  til  samtaler  om  behov  for  udvikling  af  underviseren.    

-   Politik  omkring  deltagelse  i  ”Undervisningens  dag”  f.eks.  i  form  af  turnusdeltagelse  

-   Beskrivelse  af  varetagelsen  af  DVIP’ernes  pædagogiske  kompetenceudvikling:  Institutlederen  har  

ansvaret  for,  at  D-VIP’er  sikres  en  passende  kompetenceudvikling,  som  tager  hensyn  til  de  enkelte  

uddannelsers  tilrettelæggelse  af  undervisningen  

De  specifikke  tiltag  kan  evt.  omfatte:  

-   Uddannelse/opkvalificering  af  nye  medarbejdere  eksempelvis  brug  af  mentorer/coachingforløb  eller  

introduktions/velkomstsamtaler.  

-   Krav/tilbud  om  deltagelse  i  kurser  og  arrangementer  bl.a.  de  kurser,  der  tilbydes  af  de  miljøer  på  

universitetet,  der  beskæftiger  sig  med  pædagogisk  kompetenceudvikling/opkvalificering.  

-   Eventuelle  aktiviteter  på  institutniveau,  der  omhandler  pædagogiske  og  didaktiske  emner,    f.eks.  

temadage,  foredrag,  gæsteforelæsninger,  deltagelse  i  og  refleksion  over  hinandens  undervisning,  

vejleder/bivejleder  ordninger,  udvikling  af  øvelsesopgaver  mm,    

-   Muligheder  for  pædagogisk  efter-  og  videreuddannelse  for  medarbejdere,  der  har  undervist  i  

længere  tid.  

-   Forsøg  på  alternative,  undervisningsmetoder/anvendelse  af  nye  pædagogiske  virkemidler  i  

undervisningen.  Diskussioner  på  institutseminarer,  og  blandt  koordinatorer  og  kollegaer.    

-   Harmonisering:  hvordan  sikres  harmoniseringen,  hvis  et  fag  udbydes  på  flere  campusser?  

-   En  beskrivelse  en  refleksion  over  den  pædagogiske  vinkel  i  forbindelse  med  udarbejdelsen  af  

undervisningsplaner.  

-   Instituttet  kan  også  tilbyde  postdocs  deltagelse  i  adjunktpædagogikum.  



	   	   	   	   	   	  
Evaluering  og  revision  

Der  gennemføres  senest  to  år  efter  politikkens  ikrafttrædelse  en  evaluering.  Evalueringen  gennemføres  i  regi  

af  CIP’s  samarbejds-  og  sikkerhedsudvalg.  

  

  


