TUR:s program
hösten 2021
- tematiskt

Varmt välkommen till höstens TUR-aktiviteter, som här presenteras tematiskt. 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 för framtida aktiviteter!
Please note that events with titles in English will be held in English.
Scholarly Teaching in Science and Technology

Literature seminar series

• Ämnesdidaktisk kurs (this year in English):
22-23/9, 5-6/10, 27/10, 14/12 (9:15-16)

• Thematic discussions – topics announced later: 13/9,
11/10,15/11 (12.15-13)

Supervising oral presentations

Seminarier, kortkurser och verkstäder

• Course: Supervising student presentations – in theory and
practice: 22/11 (9:15-12); 23/11 (13:15-16);
24-25/11 (9:15-12)

• Hur hantera olika studiekulturer? 20/8 (10:15-12)
• Pedagogiska möjligheter i Studium: 25/8 (13:15-15)
• Workshop: Hands-on – renew your teaching:
27/9 (13:15-16)
• International classroom: 30/9 (9:00-15)
• Interdisciplinary courses – exchange of ideas:
13/10 (9.15-12)
• Undervisning för alla! 22/10 (13:15-15)
• Verkstad för förändring – en fristående fortsättning på
kursen i studentaktivt lärande: 17/11 (10:15-12)
• Seminarium med Sverker Sörlin, KTH: Behövs bildning i
kunskapspolitiken? 18/11 (13:15-15)
• Samarbetskompetens som mål i undervisningen, hur gör
man? Exempel från bl.a. NTNU, Trondheim: 9/12 (13:15-15)

Kurs i etik för teknik- och naturvetenskap
• 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 12/10 (10:15-12);
19/10 (10:15-16); 16/11 (9:15-16); 26/4 2022 (10:15-12)
Ingenjörsdidaktisk kurs
• 25-26/10, 29/11, 13-14/1 2022 (9:15-16)

Stöd inför ansökningar
• Att skriva en vinnande TUFF-ansökan: 26/8 (10:15-12)
• Teaching portfolio, step 1 – what is a portfolio?
11/11 (13:15-15)
• Teaching portfolio, step 2 – what to include in your portfolio:
1/12 (13:15-15)
• Teaching portfolio, step 3 – feedback on your portfolio:
28/9 (13:15-15)
• Excellent lärare steg 1, seminarium – för dig som funderar
på att ansöka: 12/11 (13:15-15)
• Excellent lärare steg 2, verkstad – så skriver du din
ansökan: 2/12 (13:15-15)
• Excellent lärare steg 3, verkstad – återkoppling på din
ansökan: 6/9 (13:15-15)

Nätverk
• Kollegial auskultation – startmöte: 27/8 (10:15-12)
• Nätverk för pedagogiska ledare: 9/9 (13:15-15)
• Mentorsnätverk: TekNat:s pedagogiska akademi
tillsammans med nätverket för biträdande universitetslektorer: 8/12 (13:15-15)
• Nätverk för TUFF-medelsmottagare 2020: 26/8 (13:15-15);
7/12 (10:15-12)

TUR:s universitetspedagogiska julbord
• Julbord och presentationer – 16/12 (12:15-13:30)

teknat.uu.se/tur

TUR:s program
hösten 2021
- kronologiskt

Varmt välkommen till höstens 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 för framtida aktiviteter!
Please note that events with titles in English will be held in English.
Augusti
• Seminarium: Hur hantera olika studiekulturer?
20/8 (10:15-12)
• Verkstad: Att skriva en vinnande TUFF-ansökan:
26/8 (10:15-12)
• Nätverk för TUFF-medelsmottagare 2020 – mittmöte:
26/8 (13:15-15)
• Kollegial auskultation – startmöte: 27/8 (10:15-12)
September
• Verkstad: Excellent lärare steg 3 – återkoppling på din
ansökan: 6/9 (13:15-15)
• Kurs i etik för teknik- och naturvetenskap: 7/9, 14/9, 21/9,
28/9 (10:15-12)
• Nätverk för pedagogiska ledare: 9/9 (13:15-15)
• Literature seminar – topic announced later: 13/9 (12:15-13)
• Course: Scholarly Teaching in Science and Technology:
22-23/9 (9:15-16)
• Workshop: Hands-on – renew your teaching:
27/9 (13:15-16)
• Workshop: Teaching portfolio, step 3 – feedback on your
portfolio: 28/9 (13:15-15)
• Short course: International classroom: 30/9 (9:00-15)
Oktober
• Course: Scholarly Teaching in Science and Technology:
5-6/10, 27/10 (9:15-16)
• Literature seminar – topic announced later: 11/10 (12:15-13)
• Kurs i etik för teknik- och naturvetenskap: 12/10 (10:15-12);
19/10 (10:15-16)
• Seminar: Interdisciplinary courses – exchange of ideas:
13/10 (9.15-12)
• Seminarium: Undervisning för alla! 22/10 (13:15-15)
• Ingenjörsdidaktisk kurs: 25-26/10 (9:15-16)

teknat.uu.se/tur

November
• Seminar: Teaching portfolio, step 1 – what is a portfolio?
11/11 (13:15-15)
• Seminarium: Excellent lärare steg 1 – för dig som funderar
på att ansöka: 12/11 (13:15-15)
• Literature seminar – topic announced later: 15/11 (12:15-13)
• Kurs i etik för teknik- och naturvetenskap: 16/11 (9:15-16);
26/4 2022 (10:15-12)
• Verkstad för förändring – en fristående fortsättning på
kursen i studentaktivt lärande: 17/11 (10:15-12)
• Seminarium med Sverker Sörlin, KTH: Behövs bildning i
kunskapspolitiken? 18/11 (13:15-15)
• Course: Supervising student presentations – in theory and
practice: 22/11 (9:15-12); 23/11 (13:15-16);
24-25/11 (9:15-12)
• Ingenjörsdidaktisk kurs: 29/11 (9:15-16)
December och 2022
• Workshop: Teaching portfolio, step 2 – what to include in
your portfolio: 1/12 (13:15-15)
• Verkstad: Excellent lärare steg 2 – så skriver du din
ansökan: 2/12 (13:15-15)
• Nätverk för TUFF-medelsmottagare 2020: 7/12 (10:15-12)
• Mentorsnätverk: TekNat:s pedagogiska akademi
tillsammans med nätverket för biträdande universitetslektorer: 8/12 (13:15-15)
• Seminarium: Samarbetskompetens som mål i
undervisningen, hur gör man? Exempel från NTNU,
Trondheim: 9/12 (13:15-15)
• Course: Scholarly Teaching in Science and Technology:
14/12 (9:15-16)
• Julbord och presentationer – 16/12 (12:00-13:30)
• Ingenjörsdidaktisk kurs: 13-14/1 2022 (9:15-16)
• Kurs i etik för teknik- och naturvetenskap: 26/4 2022
(10:15-12)

