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Formelpædagogisk uddannelse
• Pædagogiske kurser ved Professionshøjskolen Metropol (2006)
Uddannelsesadministrative opgaver
• Modulansvarlig for modulet Biostatistik, 1. semester på Folkesundhedsvidenskab BSc, SDU (2019 - nuværende )
• Delt kursusansvarlig for Biostatistik på kurset Epidemiologi og biostatistik, 1. semester på cand.cur., AU Emdrup (2018nuværende)
• Fagligvejleder og videreudvikling af valgfaget Global Health Abroad, MSc Sundhedsvidenskabelig Fakultet, SDU (2018nuværende)
• Medansvarlig for undervisning, supervision og træning af forskningsassistenter, inklusiv udarbejdelse af undervisningsand dataindsamlingsmanualer, ved Gulu Health and Demographic Surveillance Site, det Medicinske Fakultet, Gulu
Universitet, Uganda (2011-2012, 2014-2016).
• Ansvarlig for videreuddannelsesprogrammer for Masanga Hospitals personale, Sierre Leone (2009)
Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
• Forelæsninger, holdundervisning og eksaminator i biostatistik på kurset Epidemiologi og biostatistik, 1. semester på
cand.cur., AU Emdrup (2018, 2019)
• Forelæsninger og holdundervisning på modulet Biostatistik, 1. semester på Folkesundhedsvidenskab BSc, SDU (2018,
2019)
• Forelæsninger i valgfaget Global Health Abroad, MSc Sundhedsvidenskabelig Fakultet, SDU (2018, 2019)
• Forelæsning i modulet Demografi og folkesundhed, 5. semester, Folkesundhedsvidenskab BSc, SDU (2018, 2019)
• Holdunderviser og eksaminator på kurset Medicinsk sociologi, 10. semester på Medicin, MSc Københavns Universitet
(2014)
• Forelæsninger ved forskellige kurser ved det Medicinske Fakultet, Gulu Universitet (2011-2016)• Vejledning af
kandidatstuderende (MSc Global Health, KU) i systematisk review
• Vejledning af 2 forskningsårsstuderende i deres prægraduate forskningsprojekt, 2 BSc- og 4 MSc-studerende i deres
MSc projekt og praktikprojekt, og 40 forskningsassistenter og 1 datamanager ved Gulu Universitet, Uganda.
Metoder, materialer og redskaber
• Forelæsninger (PowerPoint, tavle)
• Holdundervisning med gruppearbejde og Problem based learning (PBL)
• Workshops med case baseret øvelser
• Foredrag ved seminarer
• Fagbøger, kompendier og manualer (både internationale standardiseret og egne fremstillet manualer)
Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser Kursus/modulansvar:
Udvikling/tilpasning af målbeskrivelser, planlægning og koordinering af undervisningens indhold og form, udvikling af
undervisningsmaterialer (forelæsninger samt øvelsesmateriale)

