
 

 

Hvad er CESU? 

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) fungerer som sparrings-

partner for ambassadørerne og står til rådighed med pædagogisk og videnskabelig 

ekspertise. Hver ambassadør for undervisning på Health har en kontaktperson på 

CESU, som tilbyder sparring, supervision og koordination af indsatser. 

CESU er Health’s universitetspædagogiske center, og  tilbyder målrettede pædagogi-

ske uddannelsestilbud til alle underviserne på Health. På CESU udvikles og afholdes 

kurser for undervisere på alle karrieretrin og for institutter, der ønsker skræddersyet 

pædagogisk kompetenceudvikling tæt på den lokale uddannelse. 

Du kan læse mere om CESU på centrets hjemmeside: www.cesu.au.dk 

Hvilke kurser udbyder CESU: 

 Skræddersyede kurser til institutter, afdelinger og sektioner 

 Blackboard  

 Educational IT for seniorundervisere 

 TBL: team-baseret læring 

 Case-baseret læring 

 Aktiverende undervisning 

 Prøver, eksamen og feedback 

 Ph.d.-vejlederkurser 

 Adjunktkurser 

 Grundkursus i pædagogik for ph.d.-studerende 

 Undervisningsteknik for studenterundervisere 

 Valgfag i Medicinsk Pædagogik for medicinstuderende 

Tilmelding til kurser på CESU’s hjemmeside: www.cesu.au.dk/kurser  
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Undervisningens stemme 
En ambassadør for undervisning på Health er en underviser, der er særligt interes-

seret i og forpligtet til at udvikle undervisningen dér, hvor ambassadøren undervi-

ser til daglig. Ambitionen med at etablere et ambassadørnetværk er at få opbygget 

en kultur på Health, hvor god undervisning og uddannelseskvalitet får en endnu 

tydeligere og klarere stemme.  

Sammen med fakultetets universitetspædagogiske enhed, Center for Sundhedsvi-

denskabelige Uddannelser (CESU), spiller ambassadøren en central rolle som den 

underviser, der videndeler med kolleger og søger nye muligheder for at optimere 

de studerendes læring, undervisernes kompetencer og uddannelsens kvalitet. 

Health har ambassadører for undervisning på alle fakultetets uddannelser. De dan-

ner tilsammen fakultetets ambassadørnetværk.  

 

Hvem er din ambassadør? 

 

 

 

 

 

NAVN TITEL INSTITUT / FAG 

Jesper Stentoft Kursuslederprofessorer Medicin, 1. sem. KA 

Anders Bonde Jensen Kursuslederprofessorer Medicin, 2. sem. KA 

Henning Mølgaard Kursuslederprofessorer Medicin, 3. sem. KA 

Trine Tandrup Lamm Kursuslederprofessorer Medicin, 4. sem. KA 

Ulla Breth Knudsen Kursuslederprofessorer Medicin, 5. sem. KA 

Torben Bæk Hansen Kursuslederprofessorer Medicin, 6. sem. KA 

Louise Binow Kjær Chefkonsulent Medicin, professionssporet 

Christian Kanstrup Holm Lektor Biomedicin 

Søren Læssøe Mathiesen Studielektor Odontologi 

Ulla Bæk Lindtoft Sektorleder, ledende tandlæge SKT 

Dorte Rytter Lektor Institut for Folkesundhed 

Rasmus Bysted Møller Adjunkt Institut for Folkesundhed 

Helene Nørrelund Ph.d.-skoleleder Graduate School of Health 

Mette Krogh Christensen Lektor CESU 

Mads R. Dahl Specialkonsulent CESU 

Peter Musaeus Lektor CESU 

 

 

 Hvad laver en ambassadør? 
Man kan være ambassadør på mange måder, for eksempel som: 

 tovholder for et pædagogisk implementeringsprojekt på uddannelsen 

 foregangsperson i afprøvning af universitetspædagogiske koncepter 

 sparringspartner for en gruppe af kolleger, der vil afprøve og kvalificere 
nye undervisningsformer, prøveformer og/eller teknologier 

 facilitator af peer-supervision blandt kollegerne 

 rådgiver for kolleger omkring Blended Learning eller Flipped Classroom 

 formidler af egne erfaring med implementeringsprojekter eller konkrete 
pædagogiske tiltag i den lokale kontekst 

 rådgiver for CESU i udvælgelsen af særlige indsatser på Health og være 
medunderviser på CESU’s kurser 

 deltager i praksisnære pædagogiske forskningsprojekter med CESU. 

En ambassadør deltager desuden i et universitetspædagogisk kompetenceudvik-
lingsforløb (Scholarship of Teaching and Learning) hos CESU.  

Hvad bruger du en ambassadør til? 
Du kan bruge ambassadøren for undervisning som: 

 din sparringspartner når du afprøver og kvalificerer nye undervisnings-
former, prøveformer og/eller teknologier 

 facilitator af peer-supervision for dig og dine kolleger 

 oplægsholder på relevante spotkurser lokalt på din uddannelse 

 din rådgiver omkring Blended Learning eller Flipped Classroom 

 din samarbejdspartner i praksisnære pædagogiske forskningsprojekter i 
samarbejde med CESU 

 din universitetspædagogiske inspirator. 


