
 
 9. – 16. september 2018 på Metochi, Lesbos. Arrangert av PULS Universitetet i Agder 

 
Tidsp Innhold  

Søndag 9. sept  
 Avreise Norge, Sverige og Danmark 

Mandag 10. sept  

0800 – 0900 Frokost 
0900 – 1000 Informasjon om studiestedet Metochi 
1000 – 1030 Intro om programmet og intensjonene med et skandinavisk nettverksseminar 
1030 – 1300   Veiledning og teknologi i høyere utdanning – perspektiver fra ulike kontekster   
1300 –  1400 Lunsj 
1700 –  1900 Skriveøkt og prosjektsamarbeid 
1900  Middag  

Tirsdag 11. sept  
0800 – 0900 Frokost 
0900 – 0900 Dagens hyl!  
0910 – 1000 Tre raske*  
1030 – 1300  Når teknologien møder vejledning – Hvad gør det ved rollen som vejleder? 

Teknologi i vejledningen: Et retorisk og teknologisk fix eller innovativt potentiale? 
1300 – 1400 Lunsj 
1700 – 1900  Skriveøkt og prosjektsamarbeid 
1900  Middag 

Onsdag 12. sept  
0800 – 0900 Frokost 
0900 – 1300 Skriveøkt og prosjektsamarbeid 

1400 – 2200 Ekskursjon Molyvos & Petra 

Torsdag 13. sept  
0800 – 0900 Frokost 
0900 – 0900 Dagens hyl!  
0910 – 1000 Tre raske 
1030 – 1300  Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i 

Norge og Sverige.  
1300 – 1400 Lunsj 
1700 – 1900 MOSO – Erfaringer med utprøving, bruk og implementering  
1900  Middag 
2000 – 2100 «Bokbad» 

Fredag 14. sept  
0800 – 0900 Frokost 
0900 – 0910 Dagens hyl! 
0910 – 1015 Tre raske  
1030 – 1300 Skriveøkt og prosjektsamarbeid  
1300 – 1400 Lunsj 
1400 – 2200 Ekskursjon til Plomari 

Lørdag 15. sept  
0800 – 0900 Frokost 
0900 – 0910 Dagens hyl! 
0910 – 1015 Tre raske 
1030 – 1300  Fra forskning til implementering og forbedret praksis 

Avslutande dialogseminarier  
1300 – 140= Lunsj 
1800 – 1900 Oppsummering og avslutning 
1900  Middag 

Søndag 16. sept  
 Hjemreisedag.  

Retur til Norge, Sverige og Danmark 

 

 

 
Muligheter og utfordringer  

med bruk av digital teknologi  
i veiledningen  

i høyere utdanning 
 
 

 

https://www.uia.no/en/centres-and-networks/metochi


 *«Tre raske»:  
 

 I løpet av Lesbos-seminaret 2018 vil vi fire av dagene ha en oppstartsekvens med 

korte presentasjoner av arbeider deltagerne holder på med, eller har avsluttet. Dette 

behøver ikke være en vanlig paperpresentasjon, men et kort framlegg av «det du 

jobber med og er opptatt av akkurat nå». Det kan dreie seg om et prosjekt som skal 

finne sin form, et paper som skal gjøres ferdig og presenteres, en idé som skal luftes, 

en invitasjon til et samarbeid, en MA eller PHD som som planlegges osv.  

 Hovedintensjonen er at dette skal være en kontakt-arena som kan åpne for drahjelp, 

veiledning, deling, samarbeid, kommentarer og tips fra «de gode hjelperne».  

 Det vil bli satt av 20 min til hvert bidrag inklusive kommentarer og spørsmål 

 Meld inn ditt innspill innen 20. august til petter.mathisen@uia.no  

 Alle kan få sine innspill med! Vi justerer rammene for dette avhengig av antall 

innspill. 
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