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Många lärosäten gör anspråk på
att förknippas med begreppet
innovation. Högskolan i Halmstad
strävar till och med mot att vara
det innovationsdrivande lärosätet.
Akademins ambition att vara innovativ
är påtaglig. Oavsett hur man värderar
innovations-begreppet kvarstår en
grundbetydelse av förnyelse orsakad av
en utvecklingsprocess.
Det är inte ämnesinnehållet i
våra utbildningar som är fokus för
konferensen. Det är hur utbildningarna
genomförs som ska vara kärnan för våra
fördjupade samtal. Under konferensen
ska vi undersöka vad som utmärker en
innovationsdrivande högskolepedagogik.
Hur ser den pedagogiska praktik ut
som bör vara utmärkande för högre
utbildning och därmed utgöra en kraft
i samhällsutvecklingen för att bidra till
utvecklande förnyelse av det långsiktigt
goda?
Huvudtalare:
Mikael Alexandersson
Rektor för Högskolan i Halmstad
och professor i Pedagogik

Huvudtalare:
Jo Smedley

Professor of Learning Innovation
and Head of Flexible Development
and Student Success, Centre for
Excellence in Learning and Teaching

Vår förhoppning är att konferensen
ska bidra till att klarlägga hur ett
lärosäte skapar förutsättningar för en
innovationsdrivande högskolepedagogik
- det som studenter och lärare gör i
kurserna och som i slutändan genererar
kloka, bildade och kompetenta studenter
som gynnar ett långsiktigt hållbart
samhälle.
Som utgångspunkt för våra samtal
har vi valt två rapporter från SUHF:s
Expertgrupp för kvalitetsfrågor:
• Ledning för kvalitet i undervisning och
lärande på grundnivå och avancerad
nivå. Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis
& Mikael Alexandersson
• Ledning för kvalitet i
forskarutbildningen. Maja Elmgren,
Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand &
Anders Sonesson
Högskolan skall vara en av flera goda
samhällskrafter som agerar i samtiden
och planerar för framtiden. För oss i
Swednet är det nödvändigt att ställa
oss frågan hur högskolepedagogiska
utvecklingsenheter förhåller sig till
uppdraget att stödja lärosätenas lärare
i att utveckla pedagogiska kompetenser,
som gynnar utveckling mot ett långsiktigt
hållbart samhälle.
Följer vi i så fall en innovationsdrivande
högskolepedagogisk strategi?

PROGRAMÖVERSIKT
lokal R4129

TORSDAG 21 MAJ
TID

PROGRAMPUNKT

08:30 Incheckning öppnar & kaffe
10:00 Välkommen till HH - Jeanette Sjöberg & Pernilla Nilsson
10:15 Keynote 1 - Mikael Alexandersson
11:00 Presentationer - Anna Hofsten och Anders Nelson
12:00 Lunch
13:15 Temasamtal kring temat - Bertil Gustafsson och Jeanette Sjöberg
15:00 Kaffe
15:30 Presentation av temasamtalen - Mona Fjellström m fl.
16:30 Slut dag 1
19:00 Konferensmiddag på Spiro

FREDAG 22 MAJ
TID

PROGRAMPUNKT

08:30 SwedNets årsmöte - Mona och styrelsen
11:00 Keynote 2 - Joe Smedley
12:00 Lunch
13:00 Utmaningsbaserat lärande - Pernilla Severson
13:30 Öppna kurser i samverkan – våga mer
Lars Uhlin, Maria Kvarnström, Lotta Åbjörnsson och Maria Hedberg
14:00 Kompetens för att stödja en utvecklingsinriktad högskolepedagogik 		
Mona Fjellström
15:00 Konferensen slutar

PRAKTISK INFORMATION
INCHECKNING
Konferensen börjar med registrering och kaffe kl. 08:30. Lokal R4129.
Det kommer att finnas möjlighet till bagageförvaring.
TRÅDLÖST NÄTVERK
Högskolan i Halmstad ingår i Eduroam community. Anställda från högskolor
och universiteter som ingår i eduroam community kan ansluta sig till internet
genom att logga in med sitt eduroam-konto. Saknar du inloggningsupgifter kan
du få ett tillfälligt inloggningskonto.
HOTELLBOKNING
Statliga myndigheter har avtal med de hotell som finns på denna länk;
http://www.avropa.se/Hitta-ramavtal/Hotelltjansterinrikes/Hallands-Lan/
Centrum/
De hotell som ligger närmast Högskolan är:
Best Western Plus Grand Hotell
Uppge #159980, eller Swednet som referens
Scandic hotell
Uppge avtalsnummer D357550532
LOKALTRAFIK
Taxi: Taxi Halmstad +46( 0)35-21 80 00,
Flyg taxi kundtjänst +46 (0)8 120 92 000.
Buss: Det finns tre busslinjer som tar dig från Halmstad centrum till Högskolan
i Halmstad. Bussbiljetter kan köpas på bussen. Du betalar med Visa eller
Mastercard och kostnaden för en biljett är 25 kr.
Tidtabell: Linje 20, Linje 30, Linje 63.
Från tågstationen är det ca 17 min gång (1,3 km)
Mellan flygplatsen och Halmstad Högskolan är det ca 5 km avstånd.
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