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RETNINGSLINJER FOR UDPEGNING AF ÅRETS UNDERVISER VED DET INGENIØR- OG NA
TURVIDENSKABELIGE FAKULTET

“Årets Underviser ved Stud ienævnet”

1. I alle studienævn indstiller studenterrepræsentanterne en kandidat til “Årets Underviser” ved det pågældende
studienævn. Indstillingen sker på baggrund af kriterierne opstillet i bilag 1.

De studerende i studienævnet udpeger “Årets Underviser ved Stud fenævnet for “ på sit møde
i maj eller tæt derpå. Denne er samtidig kandidat til titlen “Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturviden
skabelige Fakultet”, som vælges i oktober, jf. punkt 3.

Indstillingen fremsendes til Fakultetskontoret for EST på eng-sund-teCh.adm.aau.dk

Overrækkelsen af priserne til årets undervisere ved de enkelte studienævn arrangeres lokalt og kan f.eks. ske
ved dimissionshøjtidelighederne i juni.

2. Til hver underviser, der vælges til “Årets Underviser” ved et studienævn, reserveres et beløb på DKK 25.000,
som udbetales som en skattefri hædersgave. Udgifterne dækkes af det institut, som prismodtageren er ansat
ved.

“Årets Underviser ved Fakultetet”

3. Fakultetskontoret indkalder studienævnenes næstformænd i slutningen af oktober måned for at udarbejde
indstilling til Dekanen om hvem af kandidaterne, der skal være “Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturvi
denskabelige Fakultet”.

Navnet på modtageren af “Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet” er fortroligt
indtil februar måned, hvor prisen uddeles ved Fakultetets fællesarrangement for dimittender ved vintereksa
men.

Modtageren af titlen som “Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet” modtager DKK
25.000 fra Det Obelske Familiefond som udbetales som en skattefri hædersgave. Uddelingen af prisen sker
ved Universitetets årsfest i april.

Side I af 3



Navnet på den udnævnte “Årets Underviser ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet”, og dermed
fakultetets kandidat til “Det Obelske Familiefonds Undervisningspris”, fremsendes til rektorsekretariatet senest
d. i februar på rektorsekretariatetadm.aau.dk.

“Det Obelske Familiefonds Undervisningspris”

4. Ud fra fakulteternes indstillinger, jf. punkt 3, beslutter Det Strategiske Uddannelsesråd hvem af kandidaterne,
der skal modtage “Det Obelske Familiefonds Undervisningspris”.

Navnet på modtageren af “Det Obelske Familiefonds Undervisningspris” er fortroligt frem til årsfesten og offent
liggøres først under Doktorpromoveringen ved Universitetets årsfest.

Modtageren at “Det Obelske Familiefonds Undervisningspris” modtager ikke de DKK 25.000 for titlen som
“Årets Underviser ved Fakultetet”, men modtager i stedet hovedprisen på DKK 50.000.

Godkendt afdekanen
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fd’
Godkendt d.

_______________

Mogens Rysholt Poulsen
dekan
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Bilag 1: Kriterier til brug for indstilling af undervisere til “Årets Underviser”

Til dig som studerende

Det er en stor ære at blive indstillet til årets underviser, og det er vigtigt, at I som studerende gør jer umage
med at beskrive, hvorfor netop jeres underviser bør hædres.

Til det formål har Aalborg Universitet opstillet en række kriterier, som I kan tage udgangspunkt i, når I skal mo
tivere og begrunde jeres valg i en skriftlig indstilling. Ikke alle kriterier er måske lige relevante for den undervi
ser, I ønsket at indstille, men det er vigtigt, at I nøje overvejer, hvorfor netop jeres underviser er en fremragen
de underviser, der bør fremhæves for sin evne til at formidle, motivere, og engagere jer og ikke mindst facilitere
en god læreproces med afsæt i universitetets problem- og projektbaserede Iæringsmodel. Alle typer af under
visningsaktiviteter er relevante at indtænke: Vejledning, forelæsning, holdundervisning, laboratoriearbejde,
virtuelle aktiviteter, samarbejde med virksomheder, osv.

Overvej følgende kriterier/spørgsmål når I som studerende udarbejder den skriftlige indstilling til årets undervi
ser:

- Er underviseren/vejlederen dybt engageret i sin undervisning og vejledning? Er det en person, der
brænder for sit fag og er i stand til at videregive denne entusiasme til de studerende?

- Evner underviseren at anvende universitetets problem- og projektbaserede læringsmodel så der ska
bes eminent læring, et ekstraordinært højt fagligt niveau og et stort engagement hos de studerende?

- Formidler underviseren/vejlederen sin forskning på en inspirerende og nytænkende måde?
- Stimulerer underviseren/vejlederen til selvstændighed og kritisk refleksion hos de studerende?
- Evner underviseren/vejlederen at bringe fagets relevans i spil — f.eks. ved at tilskynde til samarbejde

med eksterne parter?

- Stimulerer underviseren/vejlederen de studerendes nysgerrighed og inspirerer de studerende til at yde
en ekstraordinær indsats?

- Gør underviseren/vejlederen svært stof tilgængeligt for de studerende?

- Er underviseren en rollemodel? Én de studerende ser op til fagligt/menneskeligt?
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