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Navn  
Universitetspædagogisk Netværk, Aarhus Universitet 
 
Organisatorisk tilknytning 
Universitetspædagogisk Netværk er et udvalg under rektor. Netværket er et samarbejdsforum for: 
-  Enhed for medicinsk uddannelse, SUN 
-  Center for Naturfagenes Didaktik, NAT 
-  Center for undervisningsudvikling, HUM & TEO 
-  Center for læring og uddannelse, SAM  
-  E-læringsenheden, AU 
 
Formål  
Det overordnede formål med arbejdet i Universitetspædagogisk Netværk er at bidrage til:  

• at øge læring (kapacitet) og glæden ved læring (motivation) hos de studerende på alle niveauer ved alle 
fag på Aarhus Universitet 

• at øge undervisernes evne til at planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der optimerer de 
studerendes læring og glæde ved at lære 

• at øge undervisernes motivation for at organisere og levere undervisning af højeste kvalitet 
 
Opgaver 
Universitetspædagogisk Netværk har opgaver inden for rådgivning, udvikling, undervisning og forskning. 
Opgaverne kan være pålagt af rektor, eller der kan være tale om udviklings- og undervisningsopgaver, som 
netværket på eget initiativ påtager sig. Universitetspædagogisk Netværk skal således: 

• rådgive Aarhus Universitets ledelse i spørgsmål vedrørende universitetspædagogik og kvalitet i 
undervisning, 

• rådgive om universitetspædagogik i øvrigt på Aarhus Universitet, herunder vedligeholde en hjemmeside 
og behandle forespørgsler,  

• forestå adjunktuddannelsen i universitetspædagogik  samt eventuelt andre undervisningsopgaver på 
universitetsniveau,  

• udgøre rammen for samarbejde mellem de fem deltagende enheder om bl.a. (1) større 
forskningsprojekter inden for universitetspædagogik, (2) uddannelse og opkvalificering af forskere 
inden for feltet, (3) konferencevirksomhed.  

• repræsentere Aarhus Universitet i universitetspædagogiske spørgsmål, herunder deltage i relevant 
udvalgs- og udredningsarbejde samt i f.eks. Dansk Universitetspædagogisk Netværk, 
universitetspædagogiske konferencer m.v. 

 
Organisation, ledelse og medarbejdere 



Netværket består af en repræsentant for hver af de fem enheder. Repræsentanterne udpeges af rektor 
efter indstilling fra de relevante dekaner.  
 
Rektor udpeger blandt repræsentanterne en koordinator for to år ad gangen. Koordinatoren udpeges efter 
forslag fra lederne af de fem enheder. 
 
Netværket kan trække på de fem enheders ekspertise og de ansatte ved de fem enheder deltager i 
netværkets arbejde, opgaver og arrangementer efter aftale. 
 
Netværket får akademisk sekretariatsbetjening fra Ledelsessekretariatet og HK-sekretariatsbetjening fra 
den enhed, koordinatoren kommer fra.  
 
Økonomi 

• Rektor fastsætter en årlig bevilling til driften af Universitetspædagogisk Netværk.  Bevillingen gives på 
grundlag af et budget, der udarbejdes af koordinatoren. Budgettet kan bl.a. indeholde poster til: kursus 
i universitetspædagogik for adjunkter og vejledere; kurser, rejser, deltagelse i kongresser, gæster; 
litteratur og materialer; kontingenter; møder; studentermedhjælp; kontorhjælp og funktionstillæg til 
netværkskoordinatoren. Koordinatoren er efter bemyndigelse fra rektor ansvarlig for, at budgettet 
overholdes. 
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