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Plan for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling på Institut for Datalogi 
 
Nærværende plan er en udmøntning af "Principper for pædagogisk-didaktisk 
kompetenceudvikling"; jf. AAU Kvalitetssystem. Ifølge disse principper skal pædagogisk-didaktisk 
kompetenceudvikling adresseres på institutniveau i form af retning, rammer og indsatser og på 
individniveau for den enkelte underviser1 i form af deltagelse i relevante pædagogisk-didaktiske 
udviklingsaktiviteter for at sikre og styrke kvaliteten af studieaktiviteterne og de studerendes 
samlede læringsudbytte. 
 
Principperne tilsiger i øvrigt, at 

 kompetenceudviklingen sker i overensstemmelse med PBL og problemorienteret 
projektarbejde 

 alle undervisere skal have gennemført introduktionsforløb til PBL 

 underviserne regelmæssigt deltager i pædagogisk kompetenceudvikling (standard 5.3.1 i 
"Ramme for forskningsbasering og pædagogiske kompetencer") 

 undervisernes pædagogisk-didaktiske kompetencer meriteres og anerkendes. 
 

Institutniveau 
På institutniveau udmøntes principperne på følgende måde: 

1. En PBL-udviklingsgruppe bestående af erfarne VIP har til opgave at udvikle og forfine 
instituttets praksis for anvendelse af problembaseret læring, herunder sikre at nye 
undervisere oplæres i PBL-kulturen som aktive deltagere og sikre at alle projektvejledere 
reflekterer over deres vejledning. 

2. Alle instituttets VIP skal gennemføre et adjunktpædagogikum i form af et adjunktforløb, 
hvor deltageren får tildelt en erfaren underviser som vejleder. I forbindelse med 
adjunktpædagogikum skal deltageren opnå et tilfredsstillende sprogligt niveau for det/de 
sprog, vedkommende skal undervise på. 

3. Instituttet vægter pædagogisk-didaktiske kompetencer højt i forbindelse med ansættelse 
af VIP-medarbejdere, herunder i forbindelse med promovering i stillingskategorier. 

4. Instituttet vægter pædagogisk-didaktiske kompetencer højt i forbindelse med 
forhandlinger om løntillæg.  

5. Nye undervisere får først eneansvar for kursusundervisning og vejledning af 
projektgrupper, når de har gennemført et introduktionsforløb, som er afstemt efter den 
enkelte undervisers erfaring og kompetencer, jf. rammer udstukket af PBL-
udviklingsgruppen. 

6. Studielederen og studienævnsformanden følger efter hvert semester systematisk op på de 
studerendes og semesterkoordinatorernes evaluering af semestrets studieaktiviteter med 
fokus på det pædagogisk-didaktiske område. Studielederen og studienævnsformanden 
orienterer og samarbejder med institutlederen og underviserne med henblik på vurdering 
af behov for kompetenceudvikling samt konkret iværksættelse af tiltag, aktiviteter og 
indsatser på såvel individniveau som institutniveau. 

 

                                                      
1 Jf. "Principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling" dækker 'underviser' både VIP og DVIP. 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991442_5.3.1-principper-for-p--dagogisk-kompetenceudvikling.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991442_5.3.1-principper-for-p--dagogisk-kompetenceudvikling.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/1002/1002154_5.0-ramme-for-forskningsbasering-og-p--dagogiske-kompetencer.pdf
https://www.intranet.cs.aau.dk/groups/PBL+Development+Group/
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991442_5.3.1-principper-for-p--dagogisk-kompetenceudvikling.pdf
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Individniveau 
På individniveau udmøntes principperne på følgende måde: 

1. For alle VIP-undervisere gennemføres en årlig MUS-samtale, hvor der for den enkelte 
underviser følges op på pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling med udgangspunkt i 
underviserens undervisningsportfolio og med hensyntagen til kravet om regelmæssig 
deltagelse i pædagogisk kompetenceudvikling (jf. standard 5.3.1 i "Ramme for 
forskningsbasering og pædagogiske kompetencer"). 

2. Den enkelte VIP-underviser vedligeholder egen undervisningsportfolio, som opdateres 
efter behov – typisk forud for MUS-samtale. 

3. Alle DVIP-undervisere skal gennemføre et PBL-introforløb tilrettelagt af PBL-
udviklingsgruppen. 

 
Undervisningsportfolioen kan fx udfyldes og vedligeholdes i VBN/Pure2 og bør foruden en oversigt 
over gennemførte undervisningsaktiviteter indeholde en beskrivelse af underviserens didaktiske 
greb og undervisningsfilosofi, herunder en refleksion over anvendelsen af PBL-principperne i 
undervisningen. 
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Peter Axel Nielsen 
Institutleder 

                                                      
2 Se https://vbn.aau.dk/admin eller direkte link https://www.en.team.vbn.aau.dk/research-
communication/researcher-profiling/teaching-portfolio/ 
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