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Sprogpsykologi -- Undervisning og bemanding -- efterår 2009

 ikke undervisn pt
 der skal findes en underviser […] = en ekstern lektor som ikke er ansat, har budt ind på undervisning undervisning i forårssemestret

BA-tilvalg og Kandidatuddannelse eks.lekt. Tilmeldte: Bemærkninger
Alle BA-tilvalgskurser kører også som kandidatkurser -- og omvendt timer/ugen

Modul I: 3 t/u Oversigt over sprogpsykologiens genstandsområde 3 Charlotte Bisgaard 14 uger á 3 lektioner, 15 ects.
3 t/u Sprogpsykologiske Traditioner Jesper Hermann
3 t/u Sprogpsykologisk kommunikationsteori og -analyse 3 C. Bisgaard, [L.B. Worsøe]

3 t/u Sprogpsykologisk specialemne: Interaktion på nettet 3 [Line Brink Worsøe]
3 t/u Sprogpsykologisk specialemne: Interaktion gennem tekster Jesper Hermann 14 uger á 3 lektioner, 15 ects

Interaktion i professionel praksis - samtaleanalyse 3 t/u udbydes ikke E09
af professionel interaktion (særligt studeret 

 sprogpsykologisk emne)

Tilvalg forår 2010

3t Metoder i sprogpsykologiske analyser [Line Brink Worsøe]

3t Sprogpsykologisk formidlingsteori og -praksis [Line Brink Worsøe]

3t Sprogpsykologisk specialemne: Kommunikation i sundhedsvæsnet/Følelser i forståelser NN

3t Sprogpsykologisk specialemne: Ordmagi - modersmål - identitet Jesper Hermann

eksterne lektortimer om ugen 9

Bemanding
Enhederne i de farvede kolonner er undervisningstimer om ugen i det pågældende semester; et semester er på 14 uger

Grundfag BA-tilvalg (ofte også KA) Åbent Sidefag Kandidatuddannelse (ofte også tv) kompen- Bemærkninger
1. årgang 2. årgang 3. årgang fag- tvær- Universitet, (kun ved Beg. Fortsæt specialer sation = Under- Ugtl. timer HVIP/ DVIP- 

Valgfag ba-projekter spec. hum. DIS gym/hf-udd.) kursus kursus DVIP-timer visn. åv pr. uv. åv. timer

 

HVIP sum

Ansættelsesområde

Stillingskategori

Navn

Lektor

Jesper Hermann 6

Adjunkt

nn1 der opslås to adjunkturer i løbet af foråret 2009

nn2 som ventes besat i løbet af E2009
Ekstern lektor

Line Brink Worsøe 4,5 administrativt ansat 1/9 08 - 31/8 09; skal ansættes efter opslag, og den der ansættes underviser så
Tina Mie Juul Barsel fra 28/3 08- 28/3 09; ny barselsorlov fra juli 09

Charlotte Bisgaard Nielsen 4,5 ansættes administrativt til 31/12 09





Bemærkninger

der opslås to adjunkturer i løbet af foråret 2009

som ventes besat i løbet af E2009

administrativt ansat 1/9 08 - 31/8 09; skal ansættes efter opslag, og den der ansættes underviser så
Barsel fra 28/3 08- 28/3 09; ny barselsorlov fra juli 09

ansættes administrativt til 31/12 09




