Studenttävling!
Dela
med dig av din bästa idé och var med och dela på
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Kan du göra din
Utbildning bättre?
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Målet med denna tävling är att samla samt sprida bra idéer studenter
har om hur utbildning kan utvecklas. Förhoppningen är att de ska
förverkligas vid Uppsala universitet.

Har du en idé för hur någon av dessa utmaningar kan lösas? Eller
kanske helt andra idéer för att utveckla utbildning vid Uppsala
universitet? Var kreativ!

Instruktioner:
Ditt bidrag ska innehålla en beskrivning av din idé, hur den ska
genomföras, samt ett resonemang kring idéns positiva effekter. Utgå
gärna från frågorna Vad, Hur och Varför. Bidraget bör rymmas på en
A4a. En jury med studenter och lärare från universitetets tre
vetenskapsområden väljer ut de fem bästa bidragen, som får dela på
10 000kr.

Vi välkomnar idéer från studenter vid alla ämnen - såväl specifika
idéer om just dina kurser till överskridande visioner för hela
universitetet!

Vad händer med idéerna?
De vinnande bidragen kommer att presenteras under ASP-dagarna
(Active Student Participation) 26-27 mars, vid Blåsenhus. De kommer
även utgöra materialet för en workshop den 26:e mars, där lärare och
studenter tillsammans diskuterar hur idéerna kan omsättas i
praktiken.

Lycka till!

Bidragen kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

•

Är förslaget nyskapande, innebär att idéer testas i nya miljöer eller på
annat sätt främjar utveckling av nya metoder?

•

Främjar förslaget en utbildning som är inkluderande och möjliggör ökat
lärande för olika grupper av studenter

•

Hur motiveras förslaget?

Skicka in ditt förslag till:
aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se, innan den 20:e mars! Glöm inte
att markera ditt förslag med namn och kontaktuppgifter.

Studenttävlingen ordnas av projektet Vidareutveckling av aktiv
studentmedverkan vid Uppsala universitet som ett led i arbetet med
att hitta nya former för studenter att aktivt påverka sin utbildning.
Webb: http://aktivstudentmedverkan.uadm.uu.se
Mail: aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se

