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CENTER FOR UNIVERSITETSPÆDAGOGIK 
 
Center for Universitetspædagogik blev oprettet i november 1996 som et uformelt samarbejde, 
der fik til opgave at varetage adjunktpædagogikum, støtte den universitetspædagogiske debat 
samt efteruddanne universitetsundervisere. Det er nu et permanent tværfakultært center for 
universitetspædagogik. Centrets styregruppe refererer til universitetets rektor og 
ledelsesgruppe. 
 
Medarbejdere  
Lektor Povl Götke (centerleder, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier) 
Fuldmægtig Karin Greve Jensen (daglig leder af centersekretariatet) 
Adjunkt Klaus Levinsen (Institut for Statskundskab) 
Lektor Ling Miao (Fysisk Institut) 
Chefkonsulent Birgitta Wallstedt (Enheden for Uddannelsesudvikling) 
 
Møder 
Styregruppen afholder møde ca. én gang om måneden for at tilrettelægge kursusaktiviteter, 
udveksle idéer og informationer og drøfte universitetspædagogiske spørgsmål med særligt 
henblik på forhold og muligheder på SDU. I løbet af 2004 afholdtes møde 23. februar, 13. 
april, 4. maj, 25. maj, 14. september, 19. oktober og 23. november. Møde med eksterne 
vejledere blev afholdt 23. marts. 
 
Målsætninger 
1. Et udviklingsarbejde inden for universitetspædagogik, herunder adjunktpædagogikum, 
universitetskultur og fagdidaktik. 
2. Et udviklingsarbejde omkring universitetslæreres pædagogiske efteruddannelse. 
 
Adjunktpædagogikum omfatter ca. 25 adjunkter fra de fire fakulteter og er et to-semesters 
uddannelsesforløb bestående af et teoretisk/praktisk internatkursus, af individuel supervision, 
vejledning og observation samt af tre eller fire én-dagskurser. Centermedarbejderne indgår i 
gennemførelsen af kursusdelene og udarbejdelse af kursus- og informationsmateriale. Et 
eksternt vejlederkorps er inddraget i supervisions-, vejlednings- og observationsdelen. 
 
Eksterne vejledere 
Rektor Erling Petersson 
Lektor Flemming Bolding 
Lektor Anni Bøgh Hattesen 
Lektor Anna Marie Hangaard Jensen 
Lektor Bodil Ravn 
Lektor Søren Schmidt-Nielsen 
 
Centrets aktiviteter i forbindelse med adjunktpædagogikum 
a) Internatskursus blev afholdt på Sandbjerg Slot ved Sønderborg fra den 7. januar til den 9. 
januar. 
b) Forårets én-dagskursus blev afholdt i Kolding den 20. april med fokus på 
teknologiunderstøttet undervisning (Blackboard og Powerpoint). 
c) Midtvejsseminar foregik i Esbjerg den 25. august med opfølgning på pædagogisk portefølje 
og fokus på case-, projekt- og problembaseret undervisning. 
d) Efterårets én-dagskursus var en konference i Odense den 5. oktober om e-læring og 
pædagogik, arrangeret af UNEV og DUN. 
e) Afsluttende kursusdag blev afholdt i Odense den 30. november med fokus på evaluering og 
kvalitetsudvikling af undervisning. 
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f) Introduktionsmøde i forbindelse med adjunktpædagogikum 2005 blev afholdt i Odense den 
14. december. 
 
Endvidere er der i løbet af de to semestre i overensstemmelse med modellen for 
adjunktpædagogikum blevet gennemført individuel supervision og vejledning ved eksterne 
pædagogiske vejledere og interne faglige vejledere. Hertil kommer, at adjunkterne har 
overværet kollegers undervisning og eksaminer. 
 
Centrets øvrige aktiviteter 
Center for Universitetspædagogik deltog ved centerleder Povl Götke i temadag for strategisk 
kompetenceudvikling, arrangeret af SCKK (Statens Center for Kompetence- og 
Kvalitetsudvikling) og afholdt på Syddansk Universitet i Odense (29. januar).  
Klaus Levinsen og Götke deltog i konferencen ”Skrivning på universitetet – en 
universitetspædagogisk udfordring”, arrangeret af DUN (Dansk Universitetspædagogisk 
Netværk), Københavns Universitet (5. marts).  
Centerlederen deltog i konferencen ”De højtuddannede og SMV’erne”, arrangeret af 
KnowledgeLab på Syddansk Universitet i Odense (23. april), og på vegne af Brand Base i 
konference om udvikling af intelligente konferenceformer, ”Mødebazar Århus 2004”, Radisson 
SAS Scandinavia Hotel i Århus (10. maj).  
Som rådsmedlem aflagde Götke rapport under ”Eleventh Council Meeting of the International 
Consortium for Educational Development”, University of Ottawa, Canada (19.- 20. juni), og 
deltog efterfølgende i konferencen ”Defining a Profession, Re-defining Actions. The 
Convergence of Goals of University Professors and Faculty Developers”, ligeledes University of 
Ottawa, Canada (21.- 23. juni).  
Povl Götke lavede oplæg om ABL (AbilityBasedLearning) for medarbejderne ved Institut for 
miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet i Esbjerg (20. august), og deltog i nordisk 
møde om pædagogik og multimedieteknologi, arrangeret af KnowledgeLab på Syddansk 
Universitet i Odense (1. oktober).  
Sammen med professor Annette Lorentsen, UNEV (Universiteternes Efter- og 
Videreuddannelser), arrangerede Povl Götke på vegne af DUN konferencen ”Undervisere og e-
læring – problemer og perspektiver”, Syddansk Universitet i Odense (5. oktober).  
I forbindelse med konferencen var Götke sammen med bibliotekar Gina Bay oplægsholder ved 
to workshops. Center for Universitetspædagogik var vært for en reception for konferencens 
godt 80 deltagere, der kom fra alle danske universitetsinstitutioner. Sammen med Gina Bay og 
Jens Dam, Syddansk Universitetsbibliotek, deltog Povl Götke i rundbordssamtale om 
teamteaching og informationssøgningskompetencer i et uddannelsesmæssigt perspektiv på Det 
Kongelige Bibliotek i København (5. november). 
 
Povl Götke er bestyrelsesmedlem i Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN), deltager i 
et nyetableret forum for ledere af universitetspædagogiske enheder og centre i Danmark, 
sidder i UNEVs ekspertgruppe, og er endvidere udpeget som Danmarks repræsentant i ICED 
(International Consortium for Educational Development). 
 
Publikationer 
Povl Götke, Gina Bay og Jens Dam. ”IKT, ABL og Jesus Kristus”, Tidsskrift for Universiteternes 
Efter- og Videreuddannelse (ISSN 1603-5518), 1. årgang, nummer 4 (2004). 1-12. 
Povl Götke, Gina Bay og Jens Dam. ”Religionen og biblioteket kommer”, DF Revy, 27. årgang, 
nr. 7 (2004). 23-25. 
Povl Götke, Gina Bay og Jens Dam. ”Synergi og samspil på SDU”, Bibliotekspressen 17 (2004). 


