ANSØGNINGSFRIST:
15. NOVEMBER 2021
STUDIESTART:
1. FEBRUAR 2022

TILMELDING
• Tilmelding senest
17. maj 2021
kl. 12.00 via
dette link
• eller via QR-koden

• eller via
www.kultur.aau.dk
arrangementer
maj
KONTAKTPERSON
Kommunikationsmedarbejder
Dorte Larsen
Mail: dl@hum.aau.dk
Kom og bliv klogere
på uddannelsens perspektiver og relevans
i forhold til dit eget
arbejdsområde og
find ud af, hvordan
masteruddannelsen
kan være med til at
udvikle både dig selv
og din organisation.

IN VI TAT ION

TORSDAG
20. MAJ 2021
16.00 – 17.30

ONLINE
INFORMATIONSMØDE
MASTERUDDANNELSEN
I LÆREPROCESSER
L Æ R E P R O C E S S E R - I E N T I D M E D F O R A N D R I N G O G U DV I K L I N G
Vi oplever i dag stor opmærksomhed på børn, unge og voksnes udvikling og læreprocesser.
Vi ser det, når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende
skal tilegne sig viden, når nye projekter og produkter skal udvikles, og når man skal vejlede
studerende og medarbejdere.
At beskæftige sig med læring og læreprocesser og de problemstillinger, der knytter sig hertil,
er aktuelt netop nu både i uddannelser, i organisationer og mange steder i samfundslivet.
På mødet fortæller tre undervisere om emner, der relaterer sig til læring og læreprocesser
set i lyset af nutidige udviklinger. Desuden får du en præsentation af Masteruddannelsen i
Læreprocesser.

PROGRAM

16.00-16.15: Teoretiske tilgange til læreprocesser, udvikling og
forandring
Aktuelle temaer i forbindelse med læreprocesser - set i et teoretisk lys.
Karen Andreasen, lektor, Aalborg Universitet

16.15-16.30: Forskning i og udvikling af egen praksis
Masterstuderende undersøger i stor stil egen praksis og egne læreprocesser.
Der vises eksempler på opgaver, hvor masterstuderende har valgt at
arbejde med ‘rigtige’ problemer med henblik på udvikling af egen praksis.
Lars Bang, lektor, Aalborg Universitet

16.30-16.45: Uddannelseskvalitet i professionsuddannelserne –
udfordringer og udviklingsmuligheder
- Hvad betyder kvalitet? - Hvordan kan vi forstå professioner? - Hvad kendetegner
professionalitet inden for videregående uddannelser? - Hvordan kan vi udvikle og sikre kvalitet
inden for de akademiske professioner?
Annette Rasmussen, lektor, Aalborg Universitet

16.45-17.15: Master i Læreprocesser – profil indhold og opbygning
Lars Bang og Karen Andreasen

17.15-17.30 Afrunding og spørgsmål. Farvel og tak for i dag
Alle er velkomne - og deltagelse er gratis!

WWW.MLP.AAU.DK

