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UDU oprettes parallelt med Undervisningsudvalget (UVU) med det formål:
•

At rådgive institutledelsen i spørgsmål vedrørende udviklingsarbejde

•

At understøtte kvalitetsudviklingen af IND’s udviklingsarbejde
inden for instituttets fagområder.

•

At bidrage til koordination af udviklingsaktiviteterne, herunder især
”Didaktisk beredskab”.

www.ind.ku.dk

•

At synliggøre udviklingsarbejde både indadtil på IND og udadtil på
KU og i offentligheden.

REF: SH

Medlemmer
Medlemmerne udpeges af institutlederen:
•

IND’s sektionsleder for udviklingsarbejde (formand)

•

4-5 ansatte der arbejder med udviklingsopgaver.

I udpegningen tilstræbes en balanceret repræsentation mht. arbejdsområder,
stilling, køn og erfaring. Medlemmer er udpeget på grundlag af deres
personlige kvalifikationer og er ikke at anskue som repræsentanter for
sektioner eller fagområder. Udvalget skal dække instituttets største områder
inden for udvikling på henholdsvis SCIENCE, KU og i eksterne miljøer.
Medlemmer er udpeget for en periode på 3 år. Genudpegning er mulig.

DIR

35 32 03 62

MOB

29 61 19 03

shorst@ind.ku.dk

De menige medlemmer i udvalget vælger en næstformand i blandt sig som
får til opgave at samarbejde med formanden om at forberede og afholde
møder og aktiviteter samt opfølgning her på.
Møder
Der afholdes ca. 4 årlige møder hvor der skabes overblik over
udviklingsarbejdet på instituttet. Der skrives beslutningsreferat af møderne
som efter godkendelse offentliggøres til instituttets medarbejdere.
Opgaver
•

1 gang årligt udarbejdes en kort afrapportering til ILT over det
forløbne og kommende udviklingsarbejde. Afrapporteringen deles
med IND’s medarbejdere.

•

Udvalget kan af institutledelsen blive bedt om at arbejde med
høringssvar, notater og lign. vedr. udviklingsarbejde, fx målrettet
SCIENCE- og KU-ledelsen eller eksterne.

•

Udvalget deltager i det Institutforummøde hvor udviklingsarbejde er
på dagsordenen.

•

Udvalget holder sig orienteret om aktuelle udviklingsaktiviteter på
KU.

•

Udvalget er aktivt og tager initiativer i forhold til instituttets mål- og
handleplan.

•

Udvalget arrangerer og afholder en årlig udviklingsdag hvor
instituttets ansatte arbejder med og drøfter udviklingsarbejde, både i
form af vidensdeling og fremadrettede drøftelser.

•

Udvalget bidrager løbende til at dele information om IND’s
udviklingsarbejde både internt og eksternt, på personalemøder,
institutseminarer, på intranet, www.ind.ku.dk, KU’s underviserportal
og med de øvrige pæd. enheder.
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