
   Dnr: 013-18 

Pedagogiskt pris 2017 
 
Rösta fram årets pristagare av det pedagogiska priset! 
Du som är student eller medarbetare vid Högskolan i Borås kan ge förslag på vilken kurs som 
ska bli mottagare av utmärkelsen. Priset utgörs av ett resestipendium omfattande 50 000 
kronor som tillfaller den eller de lärare som planerat och genomfört kursen. Prissumman 
används för studieresa, konferensdeltagande eller liknande aktivitet, relaterad till pedagogisk 
verksamhet. Vinnarna förväntas vara key-note-talare på högskolans årliga konferens för 
pedagogisk utveckling, PUH-konferensen, den 26 april 2018 alternativt april 2019. 
 
Kriterier: 
Ett arbetslag (eller enskild lärare) kan komma ifråga för 2017 års pris om det gjort 
framstående pedagogiska insatser inom ramen för grundutbildning, avancerad utbildning 
och/eller doktorsutbildning till exempel genom att: 

• i samarbete med studenter och/eller kolleger utvecklat framgångsrika former för 
undervisning och lärande   

• initierat och medverkat i samverkan med andra lärosäten och/eller professioner, 
nationellt eller internationellt, i utvecklingsarbete inom utbildning 

• ha genomfört en utbildning med hög kvalitet och tydlig forskningsanknytning 
• förtjänstfullt handlett student[er]/doktorand[er] genom en väl genomtänkt pedagogisk 

progression och struktur 
 
Du nominerar en kurs som sätter studentens lärande i centrum, med ett genomtänkt 
pedagogiskt upplägg och den eller de som planerat och utfört kursen får ta emot priset. 
Beskriv i din nominering  

• varför du vill nominera kursen   
• vad du lärde dig inom ramen för kursen samt  
• hur du lärde dig och hur du och studentgruppen fått möjlighet att påverka kursens 

innehåll.  
 
Pristagare utses av en kommitté bestående av prorektor, två representanter för Studentkåren i 
Borås och chef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) vid Högskolan i 
Borås. En av Studentkårens representanter fungerar som kommitténs ordförande och har 
utslagsröst vid eventuell oenighet inom kommittén. Priset utdelas vid den akademiska 
högtiden den 4 maj 2018. Nomineringsförslagen, innehållande en kort motivering om varför 
just denna kurs ska få utmärkelsen, skall vara registrator@hb.se tillhanda senast fredagen den 
2 februari 2018. Ange Dnr: 013-18 i nomineringsförslaget. 
 
För det vinnande arbetslaget gäller att prissumman finns tillgänglig hela det efterföljande 
kalenderåret, i detta fall tom 2019-12-31. 
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