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Listen under inneholder forslag på mulige tema for samtaler med mentor i førstelektorprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet.

Hovedtema
1. Opprykks-søknaden / søknad om opprykk til førstelektor / søknad på stilling som

2.

3.

4.
5.

6.

førstelektor:
a. Hva gjøre en førstelektor? (Eller: hva bør en førstelektor gjøre?)
b. «Veiledning for deg som vil søke om opprykk til førstelektor» (UHRs veiledning)
c. «Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til
førstelektor» (UHRs veiledning)
d. Pedagogisk basiskompetanse, pedagogisk mappe
e. Profileringsdokumentet (pedagogisk kompetansemappe for førstelektoropprykk)
Forskning versus (pedagogisk) utviklingsarbeid:
a. Forskjeller og likheter.
b. Omfanget av hver gruppe.
Veiledning av studenter:
a. Organisering av studentprosjekter og -veiledning
b. Hvordan kan studentprosjekter bidra til egen faglig utvikling og kompetansehevning?
Forskning og utviklingsarbeid basert på egen undervisning
Faggruppe/forskningsgruppe:
a. Hva karakteriserer et aktivt faggruppe/forskningsgruppe?
b. Motivasjon og ledelse av fag-/forskningsgruppe
Internasjonalt forskningsnettverk:
a. Hvorfor bli medlem
b. Hvordan bli medlem
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7. Søknad om forskningsmidler / midler til (pedagogisk) utviklingsarbeid (lokalt, nasjonalt, internasjonalt)
8. Forskningsetikk – hva bør en førstelektor kjenne til?
9. Publikasjonsstrategi og publikasjonsplan:
a. Hvorfor en strategi for publisering?
b. Innhold i publikasjonsplanen
10. Formidlingsstrategi og formidlingsplan:
a. Hvorfor en strategi for formidling?
b. Innhold i formidlingsplanen
11. Karriereplan – er det nødvendig?
a. Hvordan kvalifisere seg (raskes mulig) til førstelektor?
i. Hva må til for å kunne gjennomføre «løpet»?
ii. Hva kreves av deg?
b. Fra universitetslektor via førstelektor til dosent
i. Veien fra førstelektor til dosent – hva kreves?
ii. Konsekvenser av faglige ambisjoner
iii. «Veiledning for søknad om opprykk til dosent» (UHRs veiledning)

Andre tema som kan diskuteres
12. Universitetssamfunnet
a. Organisering, kultur, tradisjoner
b. Primæroppgaver
c. Kollegium og kollegialitet
13. Forskningstermin og utenlandsopphold
14. Medarbeidersamtalen
15. Konflikthåndtering
16. (Internasjonale) faglige foreninger:
a. WG (Working group)
b. SIG (Special Interest Group)
17. (Internasjonale) vitenskapelige konferanser:
c. Strategisk konferansedeltakelse
d. Foredrag på faglige konferanser
18. Kulturelle perspektiver, muligheter og tilrettelegging
a. Kjennetegn ved min, andres og våre kulturer (vaner, verdier, forventninger)
b. Mulighetsrom der kulturene våre møtes og hvordan det kan styrkes
c. Språkhensyn
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