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Pedagogiska akademin

Mall för meritförteckning vid ansökan till samhällsvetenskapliga
fakultetens pedagogiska akademi
NAMN
Hemadress
Telefon
E-postadress

MERITFÖRTECKNING
Datum

Utbildning
Akademisk grundexamen med ämnena x, y, z (år)
bilaga nr
Fil lic-examen i (ämne och år)
osv.
Doktorsexamen i (ämne och år)
Antagen som oavlönad docent (år)
Språkkunskaper
Anställningar
Anställning som … fr.o.m. – t.o.m.
Administrativa uppdrag
Uppdrag som … fr.o.m. – t.o.m.
Samhällskontakter
Pedagogiska meriter
Sökande ska lämna en ”pedagogisk portfölj” samt redovisning av
pedagogiska meriter enligt nedan angivna punkter. I ansökan ska
anges vilka punkter som uppfylls. Till redovisningen hör åtminstone
sammanställningar av kursvärderingar, skriftliga intyg från prefekt
och/eller studierektor och andra relevanta personer, samt referenser
och eventuella priser och belöningar:

Postadress: Kansli S, Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND Besöksadress: Sandgatan 3, Lund växel: 046-222 00 00
Fax: 046-222 44 11 E-post: kansli@sam.lu.se Webbadress: www.sam.lu.se
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Pedagogisk erfarenhet
1. undervisningens omfattning i timmar och nivåer
2. olika former och metoder i undervisning, t.ex. seminarier,
föreläsningar, laborationshandledning, PBL,
uppsatshandledning
3. olika former av examination
4. internationell erfarenhet, t.ex. medverkan i internationella
samverkansprojekt, undervisning på olika språk,
undervisning utomlands
Pedagogisk utbildning och vidareutbildning
1. högskolepedagogisk utbildning
2. pedagogisk utbildning i övrigt, t.ex. lärarutbildning
3. annan relevant utbildning
Pedagogiskt lednings- och utvecklingsarbete
1. Läromedelsutveckling såsom produktion av böcker,
kompendier, laborationshandledningar, film, videoprogram
och liknande
2. planering, ledning och utveckling av nya kurser och
kursavsnitt
3. utvärderingsarbete och liknande
4. pedagogiska konferenser, seminarier, publikationer, mm.
5. tilldelade medel för utvecklingsarbete
6. ledningsuppdrag, t.ex. som studierektor
7. studievägledning
8. övrigt, t.ex. interna och externa uppdrag
Utmärkelser, priser och liknande
1. utdelande part och motivering ska anges
Vetenskapliga meriter
1. Deltagande i/ledning av forskningsprojekt osv.
2. Internationella kontakter (t.ex. deltagande i konferenser,
gästforskare)
3. Övrigt (t.ex. fakultetsopponent, redaktör för tidskrift,
konferensansvar)
Forskarutbildning
Tillämpliga moment ovan ska redovisas för verksamhet i
forskarutbildningen. Särskilt ska framgå erfarenhet som
huvudhandledare, handledare (antal handledda och examen anges,
liksom pågående och avslutad handledning) och utbildning till
forskarhandledare.
Publikationsförteckning
Bevittnas av (en person som känner till sökandes verksamhet)
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