
 

 
 

  
 

 
  

 
 

Bergen, 01. juni 2016  

 
 
 

Invitasjon til å delta på bioCEEDs Kollegiale Lærerkurs 2016/2017 
 
Studieåret 2015/16 arrangerte bioCEED og Programstyret i biologi for første gang kurset «Collegial 
Teaching and Learning – in Biology» for undervisningspersonellet på BIO og Arktisk biologi på UNIS. 
Kurset baserer seg på et tilsvarende kurs fra Lund. 
 
Kurset er myntet på erfarne undervisere, så dette er altså primært et tilbud for folk som allerede har 
basiskompetanse.  Kurset gir bakgrunnskunnskap om undervisning og læring i høyere utdanning, og 
har som mål at deltagerne skal utvikle egen undervisningspraksis og få økt kunnskap om, og fokus på, 
hva som fremmer læring hos studentene.  Kurset er bygget opp som et kollegialt utviklingskurs der 
arbeidskravene består av å lese et pensum og pedagogiske / fagdidaktiske artikler, skrive 
sammendrag og refleksjonsnotater, samt et gruppearbeid hvor deltagerne planlegger og 
gjennomføre et undervisningsutviklingsprosjekt. I gruppearbeidet får underviserne mulighet til å 
arbeide med prosjekt knyttet til egen undervisning, praksis og interesser.  Kurset består av fem 
samlinger (de tre første på tre timer, en workshop, og avslutning over to dager med presentasjon av 
prosjektene) samt eget arbeid og gruppearbeid. Total omfang tilsvarer 4.5 ECTS. 
 
Fjorårets kurs ble åpent annonsert på BIO og AB, og i alt 18 ansatte deltok. Kurset fikk svært god 
evaluering. Gruppeprosjektene er også av stor nytte for BIO og AB i programutviklingsarbeidet.  
Studieåret 2016/17 vil kurset arrangeres for andre gang. Denne gangen vil vi gjerne ha de andre 
instituttene på Mat.Nat. med! I utgangspunktet har vi plass til fire gruppe – dvs. 16 deltagere fra 
andre MatNat-insitutter, disse kan enten være instiuttvise eller kombinerte grupper mellom flere 
institutter.  
 
I 2016/2017 ønsker vi å sette fokus på ‘store kurs’ – nærmere bestemt de store brukerkursene og 
grunnemnene.  Disse har mange felles utfordringer og muligheter på tvers av hele fakultetet.  
Siste samling våren 2017 vil bli på EuroSOTL-konferansen  i Lund – vi samarbeider med arrangøren og 
har fått tilsagn på at ‘våre’ grupper så langt det er mulig skal få lov til å presentere prosjektene som 
foredrag på konferansen!   
 
bioCEED alle utgifter til undervisning, materiale, etc., for kurset med unntak av arbeidstid samt reise 
/ oppholdsutgifter for deltagerne til EuroSoTL i Lund.   
 
Det vi ønsker svar på snarest er dette: 

- Ønsker ditt institutt å delta på lærerkurset 2016/2017? 

- Er det overordnede temaet (store kurs / brukerkurs på tvers) interessant, eller har dere 

andre innspill / ønsker? 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
Dersom dere ønsker å delta ber vi også om: 

- Navn på deltagere fra ditt institutt (NB! Avklar interesse og tilgjengelighet på de aktuelle 

datoene, jfr. kursbeskrivelsen)  

Kursbeskrivelse med datoer for samlinger vedlagt.  
Kontakt oss gjerne dersom dere har spørsmål / innspill. 
Søknadsfrist: 1. juli 2016  
 
Håper dere er med! 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 

 
Vigdis Vandvik 
Senterleder 
Senter for fremragende utdanning i biologi - bioCEED 
 
 


