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Pulje til EDU IT-satsning
Skal du i gang med at designe eller redesigne et kursus med inddragelse af EDU IT til
at understøtte de studerendes læring eller digitale kompetencer? Så skal du overveje at
søge Healths pulje til understøttelse af EDU IT-satsningen i perioden 2018-2023.
Puljen opslås hvert år i 2018-2023.
Hvad kan der søges til?
Ansøgningen skal være inden for rammerne af Healths EDU IT-satsning .
Der kan søges støtte til projekter, der inddrager digitale læringsværktøjer til understøttelse af læring i såvel det fysiske som det digitale læringsrum, herunder evt. kvalificering af undervisere, og støtte til projekter vedr. udvikling af de studerendes digitale
kompetencer. Efter behov vil fakultetets pædagogiske center, CESU kunne involveres i
projektet.
I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på parametre som antallet af berørte studerende og kursets omfang (ECTS) i initiativet.
Der kan ansøges til såvel løn- som driftsudgifter, dog kan der ikke søges til udgifter
som indgår under almindeligt kontorhold.
Hvem kan ansøge?
Undervisere, kursusledere, uddannelsesledere eller andre med ansvar for at designe
eller redesigne kurser. Ansøgningen skal afklares med nærmeste leder.
Hvordan søger jeg?
Du skal udfylde et standardiseret ansøgningsskema (ca. 1 side), hvor du vil skulle oplyse om formål, indhold i projektet, budget, succeskriterium og evaluering, opfølgning
samt videndeling.
Hvornår skal jeg søge?
For uddelingsrunden i 2019 er ansøgningsfristen 1. december 2018.
Du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til leder af CESU, Liza Strandgaard på
mail lis@cesu.au.dk.
Hvornår får jeg besked?
Der tilstræbes en hurtig vurderingsproces, så ansøgere kan få besked inden juleferien.
Særlige forhold
De tildelte midler skal være anvendt senest ved udgangen af 2019, da der desværre
ikke er mulighed for at overføre uforbrugte midler fra år til år.
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