
Netværket Ambassadør for undervisning 
Formål 
Ambassadør for undervisning-netværket indgår som et væsentligt element i CESUs faculty development 
model og er baseret på princippet om distribueret kompetenceudvikling og vidensmobilisering. 
Ambassadørerne får således med assistance fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) 
mulighed for at tilegne sig pædagogisk og didaktisk indsigt med henblik på at kunne omsætte den til deres 
konkrete fagområde, mens CESU får større viden om konkrete undervisningsrelaterede udfordringer, tiltag, 
ønsker og behov i de faglige miljøer.  

Opgaver og indhold 
Rollen som ambassadør indebærer en pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling, som CESU varetager 
gennem eksempelvis afholdelse af skræddersyede kurser eller andre aktiviteter. De erhvervede 
kompetencer kan eksempelvis bringes i spil i relation til nedenstående opgaver. De konkrete opgaver 
aftales med instituttets viceinstitutleder for uddannelse. 

Opgaver Eksempler på hvordan opgaven kan håndteres 
Bringe sin pædagogiske/didaktiske viden i spil  Finde specifik litteratur, evidens eller praksis med 

relevans for eget fagområde og distribuere denne 
viden i eget fagmiljø 
 
Indgå i dialog med kollegaer omkring konkrete 
udviklingsidéer eller udfordringer i relation til 
undervisning 
 

Understøtte erfaringsudveksling på tværs af 
instituttet 

Gøre uddannelsesledelsen opmærksom på 
udviklingsinitiativer på undervisningsområdet og 
bidrage til drøftelser heraf 
 
Tage initiativ til uformelle kaffemøder med 
kolleger, hvor undervisning kan drøftes 
 

Fungere som bindeled mellem de faglige miljøer og 
CESU  

Gøre opmærksom på CESUs forskellige tilbud og 
henvise kolleger til CESUs ressourcer 
 
Arrangere et gå-hjem-møde for undervisere, hvor 
CESU inviteres til at holde et oplæg eller en 
workshop 

Deltage i relevante udviklingsaktiviteter i relation 
til undervisning og uddannelser på instituttet 

Deltage i opfølgningsaktiviteter afledt af de årlige 
statusmøder på uddannelserne 
 
Formidle egne erfaringer med pædagogisk 
udviklingsaktivitet i forbindelse med sektionens 
eller instituttets arrangementer, hvor undervisning 
og uddannelser er på dagsordenen  
 



Organisatorisk forankring 
Ambassadørerne forankres ved instituttets viceinstitutleder for uddannelse. Herved sikres det, at 
ambassadørerne har en veletableret og systematisk konneks til relevante faste fora på instituttet, som 
behandler uddannelsesrelaterede emner, og som samtidig sikrer en samarbejdsflade til 
uddannelsesledelsen på instituttet.  

Den organisatorisk forankring giver mulighed for: 

• Aftaler og forventningsafstemning i forhold til ambassadørens konkrete opgaver 
• Drøftelse af undervisningsrelaterede indsatsområder på instituttet 
• Gensidig orientering til understøttelse af erfaringsudveksling og kvalitetsbetonet uddannelseskultur 

på undervisningsområdet 

Hvorfor og hvordan: Fordele, udvælgelse, omfang og periode 
Hvad er fordelene ved at være ambassadør? 

• Et stipendium på 20.000 kr. fra dekanatet til et kortere udlandsophold på et andet universitet for at 
hente inspiration til yderligere udvikling af undervisning. 

• Ambassadøren tildeles et diplom omfattende opnåede kompetencer, hvilket kan indgå i 
undervisningsportfolio og den generelle pædagogiske kompetenceudvikling med henblik på 
kvalificering i den videre karriere. 

• Netværket af ambassadører giver mulighed for at drøfte og udvikle interesse for undervisning og 
pædagogik sammen med ligesindede. 

• Ambassadøren bidrager til den kontinuerlige kvalitetsudvikling af undervisningen på instituttet. 

Hvordan bliver jeg ambassadør og hvad omfatter det? 

• Du skal sende en motiveret ansøgning, som vurderes af en repræsentant fra CESU og 
viceinstitutleder for uddannelse. 

• I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at du er aktiv underviser og har en stor interesse for 
undervisning.  

• Udpegning som ambassadør for undervisning gælder for en 2-årig periode, undervejs er der en 
forventning om at udlandsstipendiet fra dekanen anvendes til et kortere ophold på et udenlandsk 
universitet. 

• Arbejdsindsatsen svarer i gennemsnit til 2-5 dage pr. måned. 

CESUs rolle 
CESU har det overordnede ansvar for udvikling og drift af Ambassadør for undervisning-netværket. Dette 
ansvar indebærer følgende opgaver: 

• Planlægge og afholde kompetenceudviklingsarrangementer med relevans for netværket. 
• Fungere som sparringspartner for ambassadørerne. 
• Invitere ambassadørerne til relevante opfølgningsaktiviteter afledt af de årlige statusmøder på 

uddannelserne. 
• Udarbejde udvælgelseskriterier, annoncering og udvælgelse af ambassadører i samspil med 

viceinstitutledere for uddannelse. 
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