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Fördjupning A1N

Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod PEA001

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Pedagogik

Ämnesgrupp Pedagogik

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- identifiera lagar och förordningar som styr högre utbildning
- identifiera ett lärosätes visioner, policy- och styrdokument
 
Färdigheter och förmågor
- tillämpa de lagar och förordningar som styr högre utbildning
- omsätta ett lärosätes visioner, policy- och styrdokument i praktisk verksamhet
- analysera lärarrollen när det gäller vetenskaplighet, demokrati, jämställdhet och
likabehandling i högskolan
- grunda pedagogiska ställningstaganden på relevanta styrdokument
- problematisera och analysera begreppen, lärarroll och lärande
 
Värderingar och förhållningssätt
- presentera och försvara ett självständigt vetenskapligt arbete gällande den egna
lärarprofessionen

Kursens innehåll I kursen behandlas statliga och lokala styrdokument avseende högre utbildning. Texterna
diskuteras och belyses utifrån forskningens och den högre utbildningens roll, dels ur ett
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pedagogiskt,  jämställdhets, etiskt och demokratiperspektiv. I kursen möts kursdeltagare från
olika discipliner i diskussioner kring lärarrollen och studentens rättigheter och skyldigheter
samt krav och skyldigheter i myndighetsutövande.

Undervisning Seminarier och handledning

Förkunskaper Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Examen från grundläggande högskoleutbildning

Examinationsform Seminarier och portföljexamination

Betyg Godkänd och Underkänd

Begränsningar Betyg ges enbart på hel kurs. Kursbevis utfärdas endast på hel avslutad kurs.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Pedagogik: Lärarrollen och myndighetsutövning 7,5 hp Betyg: UG


