Kursinformation
ATT PRESENTERA VETENSKAP
I vår vardag som lärare och forskare är det värdefullt att kunna presentera forskning och
genomföra undervisning på ett engagerande och lättillgängligt sätt. Den här kursen hjälper dig
att utveckla dina muntliga och skriftliga färdigheter. Du kommer bl.a. att få träning i att
levandegöra din framställning med hjälp av bildspråk och att lägga upp en intresseväckande och
effektiv struktur som du kan använda när du planerar dina undervisningsmoment, gör en poster
eller skriver en populärvetenskaplig artikel.
Målgrupp
Doktorander och anställda med forsknings- eller undervisande uppgifter vid Uppsala universitet.
Antagningen sker i det ordning som anmälningarna kommer in.
Innehåll
Kursen handlar om hur du kan informera olika målgrupper om forskning/vetenskap på ett
begripligt och intresseväckande sätt. Under kursen kommer du att få arbeta med att utveckla
såväl muntliga som skriftliga presentationer och en poster rörande din forskning/ditt
ämnesområde. Dina kurskamrater och lärare kommer att ge dig återkoppling på dina insatser
under kursens gång.
Vägledning av dramapedagog inför en avslutande muntlig presentation under en dag ingår.
Omfattning
Kursen omfattar två veckors heltidsarbete. Sex dagar är schemalagda, däremellan förutsätts man
utföra visst eget arbete.
Antalet är begränsat till 18 personer.
Kursmål
Under kursen har du möjlighet att:
•
•
•
•
•

framställa en presentation av den egna forskningen i både muntlig och skriftlig form som
anpassas till målgrupper utanför den egna forskningsmiljön
med kreativa strategier utveckla det akademiska budskapet
tillämpa poster- och powerpointteknik för presentation
förbereda dig för att möta press
problematisera vad det innebär att presentera vetenskap
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Förberedande arbetsuppgifter
Senast en vecka före kursstart ska du lägga in en artikel/ett utkast till en artikel över ditt
forskningsämne (omfattande 2-3 A4-sidor) på Studentportalen.
Kursdatum
För mer information om datum se medarbetarportalen.
Kursen kommer att hållas i Campus Blåsenhus. Lokal meddelas senare. Kursledare och övriga
medverkande lärare meddelas i samband med kallelse till kursen.
Ekonomiska villkor
Kursen är avgiftsfri för anställda på Uppsala universitet.
Mer information
Kursarrangör är avdelningen för kvalitetsutveckling.
Maria Wennerström Wohrne, telefon 018-471 18 33,
e-post: maria.wennerstrom-wohrne@uadm.uu.se
Maria Magnusson, telefon: 018/471 15 15, e-post: maria.magnusson@uadm.uu.se
Eva Lide Johansson, telefon: 018-471 63 82, e-post: eva.lide@uadm.uu.se

AVDELNINGEN FÖR KVALITETSUTVECKLING
ENHETEN FÖR UNIVERSITETSPEDAGOGIK

