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Maj måneds tilbud: SDU Hackathon 11-12 May on Teaching innovation and 

entrepreneurship a digital Hackathon  
SDUUP og RIO har i et fælles projekt sammen med flere fakulteter udviklet et 

kompetenceudviklingstilbud til alle der har interesse i selv at undervise i I&E eller som har 

interesse i at udvikle på eller snuse til I&E undervisning på SDU. Vi organiserer hackathonnen 

online i år grundet de usikkerheder, der er ang. genåbning og fremmøde. Læs mere om 

arrangementet som her er beskrevet på Fonden For Entreprenørskab’s blog.  

Vi forsøger at lave en “walk the talk” og kurset har form som et hackaton, hvor du over to dage 

arbejder med I&E undervisning på SDU.  

Et hackathon or normalt en stor gruppe IT-nørder, der hacker teknologi, men I 2021 KAN DU 

HACKE NÆSTEN ALT. Her vil du hacke dig vej ind i og innovere udvalgte I&E-kurser på SDU. Alle 

kan deltage. Forskning viser, at netværk mellem kollegaer har stor indflydelse på udvikling og 

kvaliteten af undervisning. Derfor tror vi på, at Hackathon-formatet vil hjælpe dig til ikke bare at 

udvikle dine evner indenfor I&E-undervisning, men også dit netværk med kollegaer, der er 

interesseret i området. 

Som deltager vælger du mellem en stribe cases og får masser inspiration til I&E undervisning 

samtidig med at du selv arbejder med relevante innovationsmetoder. Du får samtidig indblik i de 

konkrete ressourcer vi på SDU stiller til rådighed for dig i din egen I&E-undervisning.  

Tilmeldingsfristen er 18. april, så tøv ikke – og så er det helt gratis. 

Tilmelding og yderligere beskrivelse: https://www.conferencemanager.dk/hackaton-e20

  

Kontakt Cita Nørgård, hvis du har spørgsmål, cnorgaard@sdu.dk, 6550 4131 
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Længerevarende kursus i efteråret 

Vi planlægger også et større kursus over 2,5 ECTS som skal løbe af stablen fra midt i august til 

midt i oktober. Kurset planlægges i samarbejde med KU og deltagerne vil opleve både asynkron 

og synkron online undervisning. Det skulle give rig mulighed for at deltage i kurset samtidigt med 

øvrige planlagte opgaver. Målgruppen er undervisere og uddannelsesledere, som lige er kommet i 

gang med at arbejde sig ind på I&E området eller skal til at i gang med det.  

Kurset er ved at få de sidste streger på tegnebrættet og der kan stadig komme ændringer. 

Tilmeldingssite og yderligere informationer findes her: 

https://www.conferencemanager.dk/tvaeruni-sdu-ku-e21 

 

Øvrige kurser som er spot on til I&E underviseren 

Her kan vi anbefale 

Facilitating not teaching: developing facilitation skills for the classroom (Online) - May-
November 2021 

Du kan også selv gå på opdagelse i kurserne her: Universitetspædagogik og e-læring 

 

https://www.conferencemanager.dk/tvaeruni-sdu-ku-e21
https://www.conferencemanager.dk/facilitating-not-teaching-21
https://www.conferencemanager.dk/facilitating-not-teaching-21
https://medarbejderkurser.sdu.dk/?catid=15
https://medarbejderkurser.sdu.dk/?catid=15

