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Uppsala universitet utdelar pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på
grundläggande och avancerad nivå enligt speciella nomineringskategorier (se nedan).
Fem priser på vardera 20 000 kronor utdelas årligen. Fyra av priserna tilldelas lärare inom
områdena
1) Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap
2) Juridik och samhällsvetenskap
3) Medicin och farmaci
4) Matematik, naturvetenskap och teknik
Det femte priset ges för pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område.
Vilket detta område är framgår av utlysningen.

Förfarande
Nomineringar från studenter och lärare görs på webbaserat nomineringsformulär och sammanställs av handläggare på Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU).
Nomineringarna behandlas i en beredningsgrupp bestående av lärar- och studentrepresentanter
för vardera av de fyra prisområdena samt en handläggare från PU.
Till beredningsgruppen utser rektor:
- ordförande
- två ledamöter per prisområde (en man och en kvinna) på förslag från områdesnämnderna.
Studentkårerna utser gemensamt två studenter per prisområde.
Beredningsgruppens lärarledamöter utses för en mandatperiod om tre år, studentledamöterna
för två år. Mandatperioden kan förlängas en gång.
Beslut om pristagare fattas av rektor efter förslag av beredningsgruppen.

Vem kan nomineras?
Lärare som inom någon eller några av nedanstående nomineringskategorier gjort en framstående pedagogisk insats, som gynnar studenternas lärande, kan nomineras.
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Nomineringskategorier och nomineringsperiod
Följande nomineringskategorier är formulerade med utgångspunkt i kriterierna för bedömningsgrunden Pedagogisk skicklighet i Anställningsordning för Uppsala universitet
(UFV2010/1842).

Undervisningsinsatser
Erkänd undervisningsskicklighet och engagemang samt förmåga att planera, initiera och genomföra undervisning som främjar utveckling och lärande hos studenterna.
Forskningssanknytning
Erkänd förmåga till förnyelse genom forskningsanknytning av undervisningen utifrån forskning inom såväl det aktuella ämnet som ämnesdidaktik och högskolepedagogik.
Pedagogisk ledarskap och samverkan
Erkänd förmåga att driva högskolepedagogisk utveckling i dialog och samverkan med kollegor, studenter och/eller andra aktörer inom och utom universitetet.
Nomineringsperioden anslås i samband med att priset utlyses. Priserna utdelas årligen vid
professorsinstallationen.
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