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Professionshøjskolernes uddannelse skal bygge på forsknings- og
udviklingsviden indenfor de relevante fagområder og viden om praksis i de
professioner, som uddannelserne er rettet mod.

I omverdenen og i de enkelte institutioner er der desuden betydelig interesse
for, hvordan opgaven med at sikre omsætning af forsknings- og
udviklingsviden i uddannelserne lykkes. Det afspejler EVAs rapport "Forskning
og udvikling ved professionshøjskolerne som vej til uddannelseskvalitet".

For at styrke vidensdelingen mellem institutionerne og arbejdet med
vidensomsætningen, har Forskningspolitisk Udvalg taget initiativ til et
arbejdsseminar om emnet for ledere og medarbejdere ved
professionshøjskolerne.

Seminariet finder sted fredag den 9. november 2018 kl. 10.00-15.30. hos UC
SYD, Campus Kolding, Dyrehavevej 116, Kolding i lokale S11, foredragssalen.

På seminaret vil der være overordnede oplæg og konkret diskussion af
arbejdspapirer udarbejdet af tre arbejdsgrupper.

Arbejdsseminar om videns-
omsætning i uddannelse og
undervisning
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10:00 Velkomst

10:15  Vidensflow - Hvordan kan forbindelse mellem forskning og uddannelse i
professionshøjskolerne begribes? V. docent, ph.d. Jens-Ole Jensen og ph.d. Jens
Hansen Lund, VIA.

10:45  Brug af spørgeskema til undersøgelse af vidensomsætning fra FoU-
aktiviteter i undervisningen.  V. ledelseskonsulent Karina Skov Lisberg,
Københavns Professionshøjskole.

11:15 Grundmodel for forskningsintegreret uddannelse og undervisning ved UC
SYD.  V. forskningschef, ph.d. Keld Thorgård, UC SYD.

11:45-12.30 Frokost

12:30-13:45 Parallelle workshops med udgangspunkt i tre arbejdsgruppers
arbejdspapirer

Bredere vidensgrundlag, herunder inddragelse af internationale
publikationer
Realistisk og relevant inddragelse af studerende
Kobling på læringsmiljøniveau

14:00-14:45 Fælles opsamling på de tre workshops.

14:45-15:30 Plenumforelæsning: Forskningsbaseret uddannelse med afsæt i
den didaktiske trekant. Ved vicecenterleder, lektor, ph.d. Tina Bering Keiding,
Center for undervisningsudvikling og digitale medier, Aarhus Universitet.

Program



Tid
Fredag den 9. november 2018.
Kl. 10:00-15:30

Sted
UC SYD, Campus Kolding,
Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Målgruppe
Ledere og medarbejdere ved
professionshøjskolerne

Tilmelding
https://ucsyd.nemtilmeld.dk/402/

Tilmeldingsfrist
31. oktober 2018

Kontaktperson
Keld Thorgaard
72 66 52 28 | ktho@ucsyd.dk

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd.dk
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