Verksamhetsplan 2008
Aktiviteterna vid enheten består av planering och genomförande av högskolepedagogisk
utbildning vid PIL-enheten, vid respektive fakultet samt i samverkan med andra lärosäten.
Verksamheten består även i samordning av högskolepedagogiska resurser i samverkan med
gemensamma förvaltningen och fakulteterna, avgränsade utredningar i syfte att granska
högskolepedagogiska aktiviteter vid institutionerna, utarbetande av beslutsunderlag inför
styrgruppens möten samt diskussionsunderlag för rektors grund- och
forskarutbildningsberedningar.
Enhetens styrgrupp beslutar om prioriteringar utifrån tillgängliga personella och ekonomiska
resurser.
Verksamhetsperioden: 2008-01-01 - - 2008-06-30
a. Fastställande av enhetens arbetsordning, beslutsordning och sammanträdesordning
b. Tydliggörande av ansvarsgränser till och samverkansformer med
universitetsgemensamma enheter och avdelningar, bl.a. universitetsbiblioteket,
digitala medier, studentavdelningen, personalavdelningen och IT-avdelningen
c. Inrättande av två samverkansgrupper (högskolepedagogik, interaktivt lärande),
fastställande av de båda gruppernas uppdrag och arbetsordning samt deras
bemanning, som skall vara klar senast 2008-06-30
d. Inrättande av ett högskolepedagogisk seminarium, utseende av vetenskaplig ledare
och sekreterare för seminariet samt inbjudan till deltagande och med start senast
2008-05-01
e. Beredning och fastställande av tre kursplaner för kurspaketet
Högskolepedagogiska grunder, 15 hp (fastställs av UFN senast 2008-04-01),
lärarbemanning och planering av höstens högskolepedagogiska kurser
f. Utarbetande av förslag till lärosätesgemensamma riktlinjer för värdering av
högskolepedagogiska meriter, förberedelser för högskolepedagogisk meritportfölj,
bl.a. märkning av kurser i LADOK samt förslag till hantering av meriter via GU:s
gemensamma lärplattform
g. Fastställande av kvalitetsindikatorer för nät- och distanskurser samt
instrumentutveckling av former inför kvalitetsuppföljning hösten 2008
h. Lansering, utveckling och etablering av enhetens webbplats (www.pil.gu.se)
i. Medverkan vid implementering av GU:s lärplattform vid fakulteterna
j. Pedagogisk konsultverksamhet
k. Medverkan i lärosätesgemensamma utvecklingsprojekt inom det
högskolepedagogiska området
l. Deltagande i internationella, nationella och regionala nätverk och konferenser mm
m. Kompetensutvecklande aktiviteter för enhetens ledningsgrupp och för ledamöter i
enhetens olika samverkansorgan
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2. Verksamhetsperioden: 2008-07-01 – 2008-12-31
a. Fastställande av former för validering av högskolepedagogiska meriter samt
fastställande av former för högskolepedagogisk meritportfölj
b. Start i oktober 2008 och därefter kontinuerligt genomförande av kurser inom
kurspaketet Högskolepedagogiska grunder, 15 hp
c. Inrättande av ett vetenskapligt råd för forskningsanknytning av
högskolepedagogisk verksamhet
d. Utlysning, beredning och beslut om högskolepedagogiska utvecklingsprojekt på
vetenskaplig grund
e. Uppföljning av nätkurser i enlighet med beslutade kvalitetsindikatorer
f. Samma aktiviteter som punkt 1 h-m ovan
g. Fastställande av verksamhetsplan för år 2009
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