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Plan for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling på Juridisk Institut 

 

AAU’S PRINCIPPER FOR PÆDAGOGISK-DIDAKTISK KOMPETENCEUDVIKLING GENERELT  

Følgende er taget ud fra dokument 5.3.1: Principper for pædagogisk kompetenceudvikling forankret i kvali-

tetsområde 5: Forskningsbaseret og pædagogiske kompetencer i AAU Kvalitetssystem 

 

FORMÅL OG AFGRÆSNING 

Pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling skal sikre og styrke kvaliteten af studieaktiviteterne og de stude-

rendes samlede læringsudbytte. Dette kræver, at underviserne er såvel videnskabeligt som pædagogisk-di-

daktisk højt kvalificerede. Studerende skal tilbydes veltilrettelagte studieaktiviteter på et højt fagligt niveau. 

Den pædagogisk-didaktiske dimension af studieaktiviteterne har stor betydning for de studerendes lærings-

udbytte og skal derfor prioriteres højt på alle uddannelser. Dette indebærer løbende systematisk sikring og 

videreudvikling af det pædagogisk-didaktiske niveau for den enkelte underviser og for den gruppe undervi-

sere, der bemander en given uddannelse. Den pædagogisk-didaktiske dimension skal, sammen med et højt 

fagligt niveau, bl.a. bidrage til at fremme den studerendes motivation og faglige nysgerrighed. Den skal lige-

ledes sikre involvering af den studerende og udvikles i overensstemmelse med AAU’s overordnede lærings-

tilgang, PBL.  

Formålet med principperne for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling er derfor at guide og fastlægge 

retningen for den konkrete, løbende pædagogisk-didaktiske kompetenceudvikling hos AAU’s undervisere, 

herunder at formidle minimumskrav til institutternes egne planer for pædagogisk-didaktisk kompetenceud-

vikling.  
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Principperne for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling omfatter samtlige uddannelser, der udbydes på 

AAU’s tre campusser i Aalborg, København og Esbjerg. De er således gældende for universitetets videregå-

ende bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser samt for dets diplom- og masteruddannelser. 

AAU stiller forskning og erfaring på det pædagogisk-didaktiske område til rådighed for derved at skabe de 

bedste rammer for pædagogisk-didaktisk kvalificering og udvikling. Der er på AAU etableret forskningsbase-

rede pædagogisk-didaktiske kompetenceudviklingsmiljøer, som forsker i, skaber ny viden om og bidrager til 

ny praksis inden for didaktik, pædagogik, problembaseret læring (PBL) mv. Flere informationer kan findes på 

AAU Kompetenceudviklings hjemmeside.  

 

ANSVAR  

Den løbende udvikling af undervisernes pædagogiske og didaktiske kompetencer sker i et samarbejde mel-

lem institutlederen, studielederen, studienævnsformanden og underviserne.  

1. Prodekanen orienteres om institutlederens plan for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling  

2. Institutlederen har det overordnede ansvar for at sikre, at alle VIP ansat på instituttet løbende op-

kvalificerer deres pædagogiske/didaktiske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsernes 

behov og løbende opdaterer egen undervisningsportfolio.  

 

ROLLER OG OPGAVER  

• Institutlederen skal fastlægge instituttets rammer og retning for udvikling af undervisernes pædago-

giske/didaktiske kompetencer, herunder sikre udarbejdelse af instituttets plan herfor.  

• Institutlederen har i samarbejde med studieleder og studienævn ansvaret for at følge op på evalue-

ring af de studieaktiviteter, instituttet er ansvarlig for.  

• Institutlederen skal sikre, at pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling understøttes gennem res-

sourcer, der er synlige og allokerede hertil.  

• Institutlederen understøtter betydningen af høj kvalitet i studieaktiviteterne ved at synliggøre per-

sonalemæssige incitamenter, som fremmer pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling.  

• Studielederen har i samarbejde med studienævn og institutleder ansvaret for at følge op på evalue-

ring af de studieaktiviteter, instituttet er ansvarlig for.  

• Studielederen understøtter institutlederen i arbejdet med løbende opkvalificering af de pædagogi-

ske/didaktiske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsernes behov.  

• Studienævnsformanden har i samarbejde med institutleder og studieleder ansvaret for at følge op 

på evaluering af de studieaktiviteter, instituttet er ansvarlig for.  
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PRINCIPPERNE  

Nedenstående principper giver retning til arbejdet med pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling på AAU.  

 

1. Pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling adresseres:  

• På institutniveau gennem retning, rammer og indsatser  

• På individuelt niveau i MUS-samtaler, hvor der for den enkelte underviser, aftales planer for pæ-

dagogisk-didaktisk kompetenceudvikling med udgangspunkt i den enkelte undervisers undervis-

ningsportfolio/CV.  

 

2. De pædagogiske-didaktiske kompetencer udvikles iht. uddannelses-/undervisningsopgaven med fo-

kus på de studerendes læring og læringsudbytte.  

Alle undervisere skal deltage i pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling efter uddannelsernes be-

hov. Den pædagogiske-didaktiske kompetenceudvikling har til formål at sikre og styrke kvaliteten af 

studieaktiviteterne og de studerendes samlede læringsudbytte. Den konkrete kompetenceudvikling 

sker derfor ud fra uddannelsernes behov med sigte på styrkelse undervisernes forudsætninger for at 

tilrettelægge, deltage i og følge op på studieaktiviteter der fører til et højt læringsudbytte.  

 

3. PBL som ramme for kompetenceudviklingen. 

Den pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling sker i overensstemmelse med det faglige grundlag 

for PBL og den faglige udvikling inden for problembaseret læring og problemorienteret projektar-

bejde. Kompetenceudviklingen skal rette sig mod centrale elementer knyttet til rollen som undervi-

ser, vejleder og eksaminator. Alle undervisere skal have gennemført introduktionsforløb til PBL.  

 
4. Undervisernes pædagogiske-didaktiske kompetencer meriteres og anderkendes. 

Alle underviseres pædagogisk-didaktiske kompetencer meriteres og anerkendes. Alle underviseres 

pædagogisk-didaktiske kompetencer anerkendes som en væsentlig forudsætning for de studerendes 

læringsudbytte.  

 

PROCESBESKRIVELSE  

Institutlederen udarbejder og vedligeholder løbende en plan for kompetenceudvikling, der beskriver institut-

tets procedure for undervisernes løbende udvikling af de pædagogiske/didaktiske kompetencer. Planen skal 

udmønte ovenstående principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling og som minimum inde-

holde følgende:  
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• Beskrivelse af hvordan der sker en løbende, systematisk vurdering af behovet for pædagogisk-didak-

tisk kompetenceudvikling, herunder ved ændring i bemandingen af uddannelserne (nyansættelser 

ol.) samt iværksættelse af kompetenceudviklende aktiviteter og opfølgning på virkningerne af disse. 

Alle VIP skal gennemføre et adjunktpædagogikum i form af et adjunktforløb. I forbindelse med deres 

adjunktpædagogikum skal undervisere opnå et tilfredsstillende sprogligt niveau for det/de sprog de-

res moduler ol. udbydes på.  

• Beskrivelse af, hvordan der løbende og systematisk følges op på ovestående vurdering mhp. opfyl-

delse af behovene for kompetenceudvikling.  

• Beskrivelse af, hvordan den pædagogisk-didaktiske kompetenceudvikling sker for forskellige ty-

per/kategorier af undervisere, herunder DVIP, under hensyntagen til sikring af uddannelsernes kva-

litet.  

• Beskrivelse af, hvordan der på instituttet løbende og systematisk følges op på evaluering af de stu-

dieaktiviteter, instituttet er ansvarlig for, med fokus på det pædagogisk-didaktiske område.  

• Efter behov en beskrivelse af større strategiske indsatser på institutniveau inden for det pædagogisk-

didaktiske område.  

Studielederen og studienævnsformanden følger løbende og systematisk op på evaluering af studieaktiviteter 

med fokus på det pædagogisk-didaktiske område. Studieledere og studienævnsformænd orienterer og sam-

arbejder med institutleder og undervisere med henblik på vurdering af behov for kompetenceudvikling samt 

konkret iværksættelse af tiltag, aktiviteter og indsatser.  

 

Den enkelte underviser udarbejder og vedligeholder løbende en undervisningsportfolio, hvori undervisnings-

erfaring og kompetenceudvikling dokumenteres. Portfolien kan med fordel ajourføres forud for MUS-sam-

tale.  

 

PLAN FOR UDMØNTNING AF PRINCIPPER FOR PÆDAGOGISK-DIDAKTISK UDVIKLING PÅ JURIDISK INSTITUT  

Nedenfor beskrives plan for udmøntning af "Principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling"; jf. 

AAU Kvalitetssystem på Juridisk Institut. 

 

1. Ved ny-ansættelser 

Alle nye undervisere introduceres til principperne bag PBL og PBL-undervisning. Konkret betyder det, 

at; 

• Adjunkter gennemfører adjunktpædagogikum udbudt af det nye PBL center.  

• Nyansatte lektorer eller professorer skal tage grundkursus for universitetsundervisere i regi af 

det nye PBL center snarest efter deres ansættelse.  
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• For Ph.d.-studerende gælder, at de skal tage Universitetspædagogisk grundkursus udbudt af AAU 

af det nye PBL-center. 

• DVIP skal deltage i introkursus til PBL. Instituttet ønsker, at dette kursus udbydes af vores egen 

læringskonsulent med henblik på at sikre en målrettet og effektiv indføring i PBL, som den prak-

tiseres på juridisk institut. 

• Dertil kommer deltagelse i fælles PBL-orienterede workshops, som er på dagsordenen på insti-

tuttets årligt tilbagevendende institutmøder. 

 

2. Ved MUS: 

• For alle VIP-undervisere gennemføres en årlig MUS, hvor der for den enkelte underviser følges 

op på pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling med udgangspunkt i underviserens undervis-

ningsportfolio og med hensyntagen til kravet om regelmæssig deltagelse i pædagogisk kompe-

tenceudvikling. 

• Den enkelte VIP-underviser vedligeholder egen undervisningsportfolio, som opdateres efter be-

hov – typisk forud for MUS-samtale.  

 

3. I forbindelse med semesterevalueringer: 

Studielederen og studienævnsformanden følger efter hvert semester systematisk op på de studeren-

des evaluering af semestrets studieaktiviteter med fokus på det pædagogisk-didaktiske område.  

 

4. Via instituttets læringskonsulent: 

Juridisk Institut har som en strategisk indsats valgt at afsætte ressourcer til udvikling og forankring af 

bl.a. pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling ved at ansætte en VIP som læringskonsulent med 

forankring på instituttet. Funktionen omfatter 20% VIP-tid. 

Læringskonsulenten har til opgave at udvikle og forfine instituttets praksis for anvendelse af pro-

blembaseret læring herunder at sikre, at nye undervisere oplæres i PBL-kulturen. 

Det er ligeledes læringskonsulentens opgave at tage initiativ til, at der løbende udbydes VIP/D-VIP-

aktiviteter, der matcher aktuelle behov for understøttelse af pædagogiske og didaktiske overvejelser 

om læringsformer i undervisningen. Helt konkret arbejder læringskonsulenten på at skabe to film-

sessioner, hvor alle nyansatte på instituttet introduceres til de fem gældende PBL gældende princip-

per på AAU med et særligt fokus på, hvordan vi på instituttet vælger at arbejde med principperne 

samt hvordan, vi identificerer PBL-kompetencer på instituttet. 

 

5. Via løbende, fast tilbagevendende kompetenceudvikling 
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Der afholdes semestermøder inden hver semesterstart. I denne forbindelse lægges vægt på ajourfø-

ring og almindelig opkvalificering af undervisernes (VIP + DVIP) didaktiske kompetencer. Der lægges 

ved disse møder særligt vægt på opkvalificering i en kontekst, hvor undervisningen helt eller delvist 

består af digitale studieaktiviteter.  

 

 

 

 


