
TUR:s program för våren 2019 - tematiskt
Varmt välkommen vårens aktiviteter arrangerade av TUR, Teknisk naturvetenskapliga fakultetens 
universitetspedagogiska råd. 

Här finner du våra aktiviteter presenterade tematiskt. Besök gärna vår hemsida teknat.uu.se/tur eller kontakta Maja 
Elmgren maja.elmgren@kemi.uu.se om du vill veta mer! Kontakta oss också om du vill att vi gör något 
specialanpassat för en institution, en lärargrupp, ett utbildningsprogram eller liknande!

TUK 2019 – Fakultetens universitetspedagogiska konferens
• 19/3, 9-16, Humanistiska teatern. Keynote: Åsa Nilsonne, professor emerita i medicinsk psykologi. 

Bidrag (senast 26/2) samt anmälan görs via http://doit.medfarm.uu.se/kurt13211 

Kurser
• Ingenjörsdidaktisk kurs, avslut – 21-22/1 (9:15-16 båda dagarna).
• Ämnesdidaktisk kurs – 26-27/3, 10-11/4, 7/5, 13/6 (9:15-16 varje dag)
• Etik i teknik- och naturvetenskaplig utbildning: Del 1 – 7/2 (10.15-12), 14/2 (10.15-12), 5/3 (10.15-12), 11/03 

(10.15-12), 28/3 (13.15-15), 8/4 (10.15-12); Del 2 – 8/4 (13.15-16.00) 24/4 (9.15-16) samt återkopplingstillfälle 
• Teaching Academic Writing and Providing Feedback – 25-26/4 (9:15-16:00 both days)
• Teaching in the international classroom – 15/4 (9:15-12)
• Studentcentrerad undervisning: Fysik – 30/1 (9:15-12) & 28/2 (13:15-16)
• Studentcentrerad undervisning: Kemi – 6/2 (13:15-16) & 14/2 (13:15-16)
• Studentcentrerad undervisning: Matematik – 15/5 (9:15-12)
• Studentcentrerad undervisning: Teknikvetenskap – 22/5 (9:15-12) 

Seminarier och verkstäder
• Pedagogisk portfölj – ett sätt att visa pedagogisk skicklighet – 27/2 (10:15-12)
• Excellent lärare steg 1, seminarium: Hur skrivs en pedagogisk portfölj? – 9/5 (10:15-12)
• Excellent lärare steg 2, verkstad: Så skriver du din ansökan – 21/1 (10:15-12) 
• Excellent lärare steg 2, verkstad: Så skriver du din ansökan – 4/6 (13:15-15)
• Excellent lärare steg 3, verkstad: Återkoppling på din ansökan – 14/2 (13:15-15) 
• Workshop: Gamification as a means to activate students – 13/2 (9:15-12)
• Verkstad om Begreppskartor; Workshop on Concept Maps – 28/3 (10:15-12)
• Inbjuden gäst, Ernesto Gutiérrez: Serieteckningar som pedagogiskt verktyg – 24/1 (10:15-12)
• Invited guest, Tom Angelo: Promoting Reflection and Metacognition – 11/4 (9:15-12)
• Ethics seminars – 6/2 (13:00-14:30), 12/3 (10:15-12). Further dates to be decided in April and May.
• Literature seminar om feedback: Benefits of peer review – 26/4 (11:15-12)
• Befrämja akademiskt lärande och studentansvar med hjälp av det pedagogiska programmet – 4/6  (10:15-12)

Nätverk
• Kommunikationsnätverk – första mötet 8/1 
• Kollegial auskultation – startmöte 1/2 (13:15-15)
• Nätverk för pedagogiska ledare – 18/3 (13:15-15) och 20/5 (13:15-15) 
• TekNat:s pedagogiska akademi: Seminarium med Katarina Winka från Umeå universitet 

anordnat av Enheten för universitetspedagogik för alla fakulteter – 20/3 (fm) 
• Nätverk för TUFF-medelsmottagare 2018 – 18/2 (10:15-12)
• Nätverk för TUFF-medelsmottagare 2019 – 29/1 (13:15-15), 8/5 (13:15-15)

teknat.uu.se/tur

http://www.teknat.uu.se/om-oss/pedagogisk-utveckling/tur/
mailto:maja.elmgren@kemi.uu.se


TUR:s program för våren 2019 - kronologiskt
Varmt välkommen till vårens TUR-aktiviteter, som här presenteras kronologiskt. Besök gärna vår hemsida 
teknat.uu.se/tur eller kontakta Maja Elmgren maja.elmgren@kemi.uu.se om du vill veta mer, eller har egna idéer!

Januari
• Kommunikationsnätverk – första mötet 8/1 
• Excellent lärare steg 2, verkstad: Så skriver du din ansökan – 21/1 (10:15-12) 
• Ingenjörsdidaktisk kurs, avslut – 21-22/1 (9:15-16 båda dagarna).
• Inbjuden gäst, Ernesto Gutiérrez: Serieteckningar som pedagogiskt verktyg – 24/1 (10:15-12)
• Studentcentrerad undervisning: Fysik – 30/1 (9:15-12) 
• Nätverk för TUFF-medelsmottagare 2019 – 29/1 (13:15-15)
Februari
• Kollegial auskultation – startmöte 1/2 (13:15-15)
• Ethics seminar – 6/2 (13:00-14:30)
• Studentcentrerad undervisning: Kemi – 6/2 (13:15-16) 
• Etik i teknik- och naturvetenskaplig utbildning: Del 1 – 7/2 (10.15-12), 14/2 (10.15-12), 5/3 (10.15-12), 

11/03 (10.15-12), 28/3 (13.15-15), 8/4 (10.15-12); Del 2 – 8/4 (13.15-16.00) 24/4 (9.15-16) samt återkopplingstillfälle 
• Workshop: Gamification as a means to activate students – 13/2 (9:15-12)
• Excellent lärare steg 3, verkstad: Återkoppling på din ansökan – 14/2 (13:15-15) 
• Studentcentrerad undervisning: Kemi – 14/2 (13:15-16)
• Nätverk för TUFF-medelsmottagare 2018 – 18/2 (10:15-12)
• Pedagogisk portfölj – ett sätt att visa pedagogisk skicklighet – 27/2 (10:15-12)
• Studentcentrerad undervisning: Fysik – 28/2 (13:15-16)
Mars
• Ethics seminar – 12/3 (10:15-12). 
• Nätverk för pedagogiska ledare – 18/3 (13:15-15) 
• TUK 2019 – Fakultetens universitetspedagogiska konferens – 19/3, 9-16, Humanistiska teatern. Keynote: Åsa Nilsonne, 

professor emerita i medicinsk psykologi. Anmälan på http://doit.medfarm.uu.se/kurt13211
• TekNat:s pedagogiska akademi: Seminarium med Katarina Winka från Umeå universitet 

anordnat av Enheten för universitetspedagogik för alla fakulteter  – 20/3 (fm) 
• Ämnesdidaktisk kurs – 26-27/3, 10-11/4, 7/5, 13/6 (9:15-16 varje dag)
• Verkstad om Begreppskartor; Workshop on Concept Maps – 28/3 (10:15-12)
April
• Invited guest, Tom Angelo: Promoting Reflection and Metacognition – 11/4 (9:15-12)
• Teaching in the international classroom – 15/4 (9:15-12)
• Teaching Academic Writing and Providing Feedback – 25-26/4 (9:15-16:00 both days)
• Literature seminar om feedback: Benefits of peer review – 26/4 (11:15-12)
Maj
• Nätverk för TUFF-medelsmottagare 2019 – 8/5 (13:15-15)
• Excellent lärare steg 1, seminarium: Hur skrivs en pedagogisk portfölj? – 9/5 (10:15-12)
• Studentcentrerad undervisning: Matematik – 15/5 (9:15-12)
• Nätverk för pedagogiska ledare – 20/5 (13:15-15) 
• Studentcentrerad undervisning: Teknikvetenskap – 22/5 (9:15-12) 
Juni
• Befrämja akademiskt lärande med hjälp av det pedagogiska programmet – 4/6  (10:15-12)
• Excellent lärare steg 2, verkstad: Så skriver du din ansökan – 4/6 (13:15-15)

teknat.uu.se/tur

http://www.teknat.uu.se/om-oss/pedagogisk-utveckling/tur/
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