
Centrum för akademiskt lärarskap söker pedagogiska utvecklare: 
Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) utlyser ett antal uppdrag som pedagogisk 
utvecklare. Uppdragen är på tre år med möjlighet till förlängning. Uppdragen är på deltid och  
görs som del i din anställning vid Malmö högskola. Därutöver kommer du att vara verksam 
vid din heminstitution. Uppdragens omfattning kan variera: 40, 60 eller 80 %, dock ej 50 %. 

CAKL är en permanent centrumbildning som har ett övergripande ansvar för att utveckla  
Malmö högskolas högskolepedagogiska verksamhet och virtuella lärandemiljö.  
Verksamheten omfattar kursgivning av poänggivande högskolepedagogiska kurser,  work-
shop- och seminarieverksamhet, arbete i  Medieverkstaden, konsultativt arbete, att arrangera 
och delta i konferenser samt internt och externt samarbete kring utvecklings- och forsknings-
projekt. En viktig del i uppdraget är att skapa stödjande strukturer för pedagogiska ledare och 
lärare i syfte att utveckla utbildningsmiljöerna vid Malmö högskola. Vi har också ansvar för 
att arrangera de högskoleövergripande forskarutbildningskurserna och 
forskarhandledarutbildningen. Mer information om verksamheten finns på CAKL:s hemsida 
http://www.mah.se/akl. 

Arbetsuppgifter 
Som pedagogisk utvecklare inspirerar du kollegor att utveckla och synliggöra ett akademiskt 
lärarskap. De huvudsakliga uppgifterna är att tillsammans med andra pedagogiska utvecklare  
leda och utveckla kursverksamheten och att fungera som stöd för lärare som bedriver 
temakurser inom ramen för CAKL:s verksamhet. Andra uppgifter är att planera och 
genomföra seminarier, workshops och konferenser. Du deltar också i  utvecklingen av Malmö 
högskolas virtuella lärandemiljö, bland annat inom ramen för Medieverkstaden. Vidare deltar 
du i planering och genomförande av olika utvecklings och forskningsprojekt med andra 
samarbetspartners såväl internt som externt, nationellt och internationellt. 
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har en tillsvidareanställning som lärare på Malmö högskola och som är 
intresserad av att driva högskolepedagogiskt förändringsarbete.  Vi vill att du har 
dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom högskoleutbildning. Vi vill 
också gärna att du har bedrivit undervisning i någon form för verksamma lärare inom 
högskola/universitet. Vi förutsätter att du är intresserad av högskolepedagogiska frågor, att 
utveckla dig själv och andra och gillar att samverka i en tvärvetenskaplig miljö. Vi värdesätter 
flexibilitet och god samarbetsförmåga. 
 
Vana vid att undervisa på engelska är meriterande såväl som särskild kompetens inom något 
av områdena virtuella lärandeformer, studentaktiva arbetsformer eller pedagogiskt ledarskap. 

Vi strävar efter att sammansättningen av pedagogiska utvecklare ska spegla Malmö högskola 
och ser därför gärna sökande  från samtliga fakulteter och med varierande ämnesbakgrund.  

Intresseanmälan och upplysningar 
Intresseanmälan ska omfatta ditt CV och en kortare text, max två sidor, med en beskrivning 
av din kompetens, erfarenhet av pedagogisk utveckling och de idéer du har som gör att du 
passar som pedagogisk utvecklare på Centrum för akademiskt lärarskap. Ange också vilken 
omfattning du önskar för ditt uppdrag. Till din intresseanmälan bör du bifoga dokumentation 
som styrker din högskolepedagogiska erfarenhet och kompetens. Texten bör relatera till 
Malmö högskolas styrdokument: Strategisk plattform för perioden 2013 – 2020 och 
Strategiska satsningar för utbildning, forskning och samverkan 2014 – 2016. Dokumenten 
finner du här: http://mah.se/medarbetare/Ledning-och-organisation/Dokument/styrdokument/. 
 



Sista ansökningsdag är 2015-11-25. Ange referensnr: LS 42-2015/1131. Skicka din ansökan 
elektroniskt till jobb@mah.se. Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt 
vt 2016. 
 
Vid frågor kring uppdraget kontakta: 
Patricia Staaf, föreståndare, patricia.staaf@mah.se eller 0708-655 257, nås lättast via mail. 
 
Fackliga företrädare 
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mah.se  
Lärarförbundet Monica Kristiansson, monika.kristiansson@mah.se 
ST Evelina Lindén, evelina.linden@mah.se 
SEKO Ingrid Lagerborg, ingrid.lagerborg@seko.lu.se 


