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Didacticum söker pedagogiska utvecklare 

Didacticum utgör ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett kreativt och 
innovativt sätt ska driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av 
universitetets utbildning och undervisning som kompletterar det utvecklingsarbete som 
bedrivs inom fakulteter och institutioner. Detta sker bland annat genom kurser, 
workshops, seminarier och konsultationer. Se hela vårt utbud av erbjudanden på vår 
webb http://liu.se/didacticum. 

Didacticum har som centrumbildning inga egna anställda. Lärare med grund-
anställning vid en institution eller andra typer av anställda inom universitetet engageras 
på kontraktsbasis. Vi söker personer, med olika disciplinär bakgrund och erfarenhet, 
som är intresserade av att arbeta på Didacticum i en omfattning av 25–75% under i 
första hand tre år, från och med vårterminen 2020. Kortare tidsperioder kan också bli 
aktuella. 

Att arbeta vid Didacticum är både utvecklande och meriterande. Det innebär också en 
chans att kompetensutveckla sig inom högskolepedagogik och IKT. 

 
De uppdrag vi i första hand söker framtida kollegor till är: 

• Lärare i grundläggande högskolepedagogiska kurser 
• IKT-pedagoger som kan arbeta med stöd inom områdena film som 

pedagogiskt verktyg respektive distansundervisning 

 
Önskvärda kvalifikationer: 

• Relevant utbildning inom pedagogik/didaktik 
• Omfattande och varierad erfarenhet av undervisning inom universitet och 

högskolor, gärna med stöd av IKT 
• Medverkat i och/eller drivit högskolepedagogiska utvecklingsprojekt, gärna 

med IKT-inriktning 
• Förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra 
• Kunskap om förordningar och regelverk som styr högre utbildning 

 
Intresseanmälan skall omfatta CV enligt LiU:s mall – endast punkt 4.0 Pedagogiska 
meriter https://insidan.liu.se/HR-Personal/befordran-och-docent/cv?l=sv. Du behöver 
inte skicka med några betyg eller intyg. 

Intresseanmälan skickas till Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se, senast 
måndag den 2 september 2019. Urval av sökande kommer att göras av Gunvor Larsson 
Torstensdotter, föreståndare, Peter Dalenius, biträdande föreståndare samt Anna 
Söderström, koordinator. 

Vid frågor kontakta: Gunvor Larsson Torstensdotter, 013-28 47 27, 
gunvor.larsson.torstensdotter@liu.se  
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