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Undervisnings-CV
Undervisningserfaring
Før jeg i februar 2004 blev ansat på Historie, SDU har jeg undervisningserfaring (1997-2004) fra Aarhus Universitet. Her
underviste jeg på Historie i dansk udenrigspolitik og europæisk integration, og på Europastudier i forskellige fag om
europæisk politisk kultur og politik med særligt fokus på EU.
På SDU har jeg siden 2004 undervist på Historiestudiet i:
-Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik efter 1945
-Storbritannien og EU
-Internationale menneskerettigheder efter 1945
-Biografi som forskningsfelt og metode
-Historie og samfundsfag (metode 5)
-Analysestrategier 1
Siden 2010 har jeg undervist på negot.-uddannelsen i de tværfaglige kandidatfag Human Rights and Culture og Human
Rights Now sammen med to kolleger, Lars Binderup fra Filosofi og Tim Jensen fra Religionsstudier. Faget udbydes på
engelsk.
Siden 2017 har jeg desuden undervist på negot.-uddannelsen på BA-niveau i faget Modern British Studies og på Britiske
studier i fagene Britain in the World og Britain and the EU. Alle tre fag undervises på engelsk.
Vejledningserfaring
Jeg har erfaring med vejledning i forbindelse med alle typer eksamensformer på BA- og kandidatniveau (individuelle, frie
hjemmeopgaver, bundne mundtlige og skriftlige prøver, synopsiseksamen, selvtilrettelagte studieforløb, kandidatspecialer)
og vejledning på Phd-niveau (Phd-afhandling). Erfaringen stammer fortrinsvis fra Historiestudiet, men i mindre grad også
fra negot.-uddannelsen og Britiske studier.
Erfaring med studieadministrative aktiviteter
Medlem af Studienævnet for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier, SDU
-Februar 2018- som ordinært medlem
-Februar-juni 2016 som suppleant for kollega på forskningsophold

Formel og uformel pædagogisk uddannelse
Certificering til undervisning på engelsk (C1) (november 2017).
Humanistisk fakultets Ph.d.-vejlederkursus modul 1-4-v/ Ph.d.-skoleleder Carl Bagge, SDU (januar-februar 2014).
Tværfakultært Ph.d.-vejlederkursus, SDU v/Asbørn Sonne Nørgaard SAM (september 2012).
Ph.d-vejlederkursus, SDU v/ Carl Bagge (februar 2012).
Adjunktpædagogikum, SDU (adjunktvejleder: Kay Lundgren Nielsen) (januar 2005-december 2007).

