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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
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publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod UVU001

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Utbildningsvetenskap

Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde Undervisningsområdet 100.0 %

Mål Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- beskriva, analysera och problematisera teorier och modeller för mentorskap.
 
Färdighet och förmåga:
- problematisera ett professionellt mentorskap som möjliggör verksamhetsutveckling
- reflektera kring ett stödjande, inspirerande och utmanande mentorskap.
 
Värdering och förhållningssätt:
- analysera och problematisera sitt uppdrag och sin utveckling som mentor.

Kursens innehåll Inom kursens ram behandlas beprövad erfarenhet och forskning om mentorskap och nya
pedagogers villkor och förutsättningar. Teorier och modeller för mentorskap och professionell
utveckling diskuteras, analyseras och problematiseras.

Undervisning Föreläsning och seminarier.

Förkunskaper Lärarexamen på grundnivå samt minst två års yrkeserfarenhet.

Examinationsform Muntliga gruppredovisningar vid seminarier samt skriftlig individuell tentamen.
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Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Att vara mentor för nya lärare 7,5 hp Betyg: UV


