Årsfest – Harald 2013

Jeg vil nu overrække årets Harald
Prisen er opkaldt efter den fremragende underviser og forsker Harald Bohr.
Den gives hvert år til en af universitetets undervisere,
der har ydet ”særlig god og inspirerende undervisning”.

Prismodtageren vælges på baggrund af indstillinger fra ansatte og studerende.
Modtageren får – udover æren –
25.000 kr. og en ugle i porcelæn.
Uglen er modelleret i 1912 af billedhuggeren Peter Herold.
Den er skænket af Royal Copenhagen
og er i år dekoreret af den hollandske kunstner Wouter Dolk.

Ikke alle undervisere på KU kan prale af at have deres egen film-kanal
– vel at mærke med høje seertal.

Men årets underviser har lagt over 100 undervisnings-videoer på Youtube,
Og de er set næsten 50.000 gange.

Desuden har han udviklet sin helt egen ”lommeregner”,
der kan udregne kemiske egenskaber for molekyler man selv bygger
– en slags LEGO for viderekommende.

Prismodtageren bruger også IT i undervisningen.
Før forelæsningen kan de studerende forberede sig ved at læse pensum og se videoer.

Det betyder, at selve undervisningen er et face-to-face koncentreret læringsrum,
hvor de studerende testes for, om de har forstået stoffet gennem spørgsmål og
afstemninger ved hjælp af bl.a. Socrative.

Her kommer en lille buket med udvalgte roser fra de studerende:

”Forelæsningerne er rigtigt fede - idet de tvinger en til at tage stilling til, hvad man
lærer i selv læringsprocessen.”

”Jeg tror ikke jeg har haft bedre undervisere før! I det første studieår havde jeg helt
glemt hvor glad jeg er for tal og udregninger, så tusind tak for at minde mig om, hvad
jeg kan lide og hvad jeg er god til, og hvilken retning jeg skal dreje mit studie i!”

”Jeg havde godt nok aldrig forestillet mig at jeg skulle programmere noget som helst
- men efter at have haft kurset tænker jeg at det nok kan blive ganske nyttigt en anden
gang. Virkelig en øjenåbner! Sejt!”

“Det er virkelig fedt med et kursus der benytter alternative undervisningsmetoder….
Hatten af for det! Og prøv at få det udbredt til de andre undervisere også…”

Min replik til den sidste studenter-kommentar er: Ja, det er netop denne type
fremragende undervisning, vi er i fuld gang med at udbrede på hele KU.

Jeg vil godt bede prismodtageren, Jan Halborg Jensen fra Kemisk Institut,
om at træde frem foran talerstolen og modtage sin pris.

Tillykke!

