Temamøte om
Digitalisering av undervisning
- Universell utforming og DigUiB

Læringsmiljøutvalget og studieadministrativ avdeling inviterer deg til et
spennende seminar om digitalisering og universell utforming av
undervisning fredag 25. mars 2011. Kom og bli inspirert!
Møtested er Seminarrom C-D, Studentsenteret fra kl 9-12:00
Formål med seminaret:
Skape økt bevissthet om universell utforming av undervisning og
informere om digitaliseringsprosjektet ved UiB (DigUiB). Dele erfaringer
med digitalisering av undervisningsformer og gi rom for spørsmål og
diskusjon.
Målgruppe:
Vitenskaplig ansatte
Studenttillitsvalgte
Tilsatte i sentraladministrasjonen, fakultetene og
biblioteket som arbeider med utdanning og undervisning
Andre interesserte

universitets-

Program:
1. Åpning ved viserektor for utdanning Kuvvet Atakan
2. Digitale undervisningsformer; muligheter og erfaringer.
Innlegg ved Atle Løkken er leder ved NettOp UiS. NettOp UiS
utvikler innhold og løsninger til nettbasert læring og formidling. De
har erfaring med å publisere video og lyd fra forelesninger ved UiS
som podcasts. Atle Løkken vil snakke om digitale
undervisningsformer og hvilke erfaringer han har gjort seg ved å
benytte disse. Aktuelle spørsmål han vil komme inn på i foredraget
er:
- Hvilke digitale undervisningsformer eksisterer og hva er mulig å
få til?
- Hva fungerer best for foreleser og studenter?
- Hvilke utfordringer er det innenfor dette feltet?

Hvordan stiller de vitenskaplig ansatte seg til dette og hvordan
få de engasjert til å ønske å prøve å benytte digitale
undervisningsformer?
DigUiB, pilotprosjekt om digitalisering. Innlegg ved viserektor
for utdanning Kuvvet Atakan. Kort oversikt over DigUiB og
underprosjekter.
BIO 332 – noen erfaringer og tanker om bruk av digitale
undervisningsformer. Innlegg ved professor Endre Willassen.
Forventninger fra studentene. Innlegg ved Hanne Kvilhaugsvik
Spørsmål og svar
-

3.
4.
5.
6.

Bakgrunn:
Læringsmiljøutvalget og studieadministrativ avdeling arrangerer en serie
temamøter med fokus på universell utforming ved UiB. Intensjonen med
møtene er å skape større bevissthet og øke kunnskapen om universell
utforming, og gi forslag til hvordan en kan gjøre læringsmiljøet universelt
utformet. Grunntanken er at høyere utdanning skal være tilgjengelig for
alle. For å nå dette målet bør tilbud og tjenester for alle studenter utvikles
etter prinsipper om universell utforming. Se for øvrig nettstedet
”Universell utforming”: http://universell.no/. Nettstedet drives av NTNU,
som har rollen som "nasjonal pådriver" innenfor universitets- og
høgskolesektoren når det tilgjengelighet til høyere utdanning.
Påmelding:
Påmelding snarest og innen mandag 11. mars til Iren Igesund,
Studieadministrativ avdeling, via e-post iren.igesund@adm.uib.no

Velkommen!
Christen Soleim
Avdelingsdirektør, Studieadministrativ avdeling

