
Politik for systematisk pædagogisk kompetenceudvikling af VIP´er og 

DVIP´er i Klinisk Institut 

Godkendt på Institutrådsmøde den 13/11 2015 og behandlet på møde i SU den13/11 2015.  

Sætning vedrørende PBL tilføjet på side 2 i juni 2016. 

Baggrund 
Denne politik for pædagogisk kompetenceudvikling er i overensstemmelse med Aalborg Universitets politik 

for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling (http://www.kvalitetssikring.aau.dk/paedagogisk-

kompetenceudvikling/politik-paedagogisk-kompetenceudvikling/) 

Instituttet har langt overvejende kliniske undervisere ansat, herunder 32 kliniske professorer, 74 kliniske 
lektorer og 58 kliniske lærere pr september 2015. Dette indebærer, at den pædagogiske 
kompetenceudvikling er målrettet personer med klinisk fokus, således at dette bærer igennem til den 
klinisk baserede undervisning, som er hovedfokus i kandidatuddannelsen i medicin. Deri er indbefattet, at 
Klinisk Institut arbejder med at videreudvikle modellen for systematisk pædagogisk kompetenceudvikling 
for de kliniske undervisere. 
 
Instituttet leverer undervisere primært til varetagelse af undervisning på kandidatuddannelsen i medicin. 
Instituttet leverer også undervisning i forbindelse med kliniske ophold på bacheloruddannelsen i medicin og 
medicin med industriel specialisering, og denne del foregår på Sygehus Vendsyssel. Derudover leverer 
instituttet undervisning på masteruddannelsen i sexologi. 
 
Institutlederen har ansvaret for opfølgning på medarbejderens deltagelse i pædagogisk 
kompetenceudvikling. Kliniske lektorer og professorer skal dokumentere egen læring i forhold til 
pædagogiske kompetencer. Dette kan foregå eksempelvis via undervisningsportfolio 
(http://www.kvalitetssikring.aau.dk/paedagogisk-kompetenceudvikling/politik-paedagogisk-
kompetenceudvikling/Undervisninsgportfolio/), deltagelse i pædagogisk kompetenceudvikling i Klinisk 
Institut, eller lignende. 
 

Udvikling af underviserkompetencer for ansatte i Klinisk Institut 
 

Instituttets ansatte består primært af klinikere, og derfor er der sammensat forløb, som er særligt rettet 
mod disse medarbejdere. I målgruppen for forløbene prioriteres både kliniske professorer og kliniske 
lektorer.  De øvrige kliniske undervisere ved Klinisk Institut tilbydes ligeledes at indgå i de forløb der 
udbydes ved Klinisk Institut til udvikling af underviserkompetencer. 
 
Kompetenceudviklingen inkluderer grundforløb, seminarer/workshops og målrettet pædagogisk indsats for 
specifikke grupper af kliniske undervisere, herunder mulighed for såvel individuel kollegial sparring som for 
faglig pædagogisk sparring. 
 
Kliniske undervisere ansat ved Klinisk Institut har desuden adgang til Aalborg Universitets brede vifte at 
tilbud om pædagogisk kompetenceudvikling. 
 



Grundforløb for kliniske lektorer og professorer 

Klinisk Institut udbyder et forløb for kliniske lektorer og professor, der underviser ved medicinuddannelsen. 
Forløbet indeholder workshops samt individuelt arbejde med undervisningsportfolio. Der udstedes bevis 
for deltagelse efter indleveret og godkendt portfolio baseret på refleksion i kompetenceudviklingsforløbet. 
Forløbet skal gennemføres af kliniske lektorer og professorer ansat ved Klinisk Institut inden for en tidsfrist, 
der fastsættes af institutlederen under hensyntagen til undervisernes bidrag til hospitalets drift. 
PBL udgør afsættet for og er den røde tråd i grundforløb for kliniske lektorer og professorer. 

Seminarer/workshops inden for specifikke fokusområder 

Workshops/seminarer udbydes inden for fokuserede områder. Workshops og seminarer kan afholdes som 
hel- eller halvdagsforløb, minimum 2 gange pr. år. 
 

Målrettet pædagogisk indsats for specifikke grupper af kliniske undervisere 

Der er mulighed for mere dybdegående sparring, som berører undervisningssituationen for specifikke 
grupper af undervisere.  
 

Mulighed for individuel kollegial og pædagogisk sparring 

Der er mulighed for mere dybdegående sparring på individuel basis i konkrete undervisningssituationer. 
Dette gør sig gældende for både den kollegiale sparring i undervisningssituationen, samt for sparring med 
person med særlige pædagogiske kompetencer. 
 

Årligt pædagogisk opgradering i samspil med undervisningserfaringer 

Der afholdes årligt ”undervisningens dag” for de kliniske undervisere. Dette møde for de kliniske 
undervisere sigter mod opgradering af de pædagogiske kompetencer i samspil med, at der gøres status for 
undervisningserfaringer i instituttets undervisergrupper. 
 

Vedligeholdelse af kompetencer 

Udbygning af / overbygning på grundkurset ved deltagelse i pædagogiske aktiviteter forventes gennemgået 
som minimum hvert 4. år. 
 

Samarbejde om evaluering af pædagogisk kompetenceudvikling 
 
Institutleder, studieleder og studienævnsformand mødes mindst en gang pr. semester for at drøfte 
opfølgning på evaluering af undervisningen og den fortsatte kompetenceudvikling.  
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