PhD‐dag NEON: Akademisk skriving og undervisning i organisasjonsfag
27. november 2013
Sted: Uni Rokkansenteret, Nygårdsgaten 5 (6. etg.), Bergen
Akademisk skriving og undervisning i organisasjonsfaget er tema for PhD‐dagen som blir arrangert i
forbindelse med NEONdagene konferansen. Dette er et tilbud til PhD‐kandidater og ellers andre i
NEONs nettverk som har interesse for å lære mer om akademisk skriving og undervisning i
organisasjonsfaget. Vi har fått med oss to dyktige eksperter på områdene, Kjetil Børhaug, professor
ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB, og Sandra Halverson, professor i
engelsk ved NHH. Det blir lagt opp til en interaktiv dag med både forelesning, diskusjoner og
gruppearbeid. Første del er:
UNDERVISNING I ORGANISASJONSFAG (Kjetil Børhaug)
En viktig akademisk kompetanse er å kunne undervise om vitenskapelige tema, både egen forskning
og annet fagstoff. Undervisning er ikke bare å forelese, det dreier seg også om å lage små eller større
læringsløp som studentene skal gå gjennom for å nå de læringsmål som er satt for en modul eller et
kurs. I dette seminaret vil vi diskutere ulike tilnærminger til slik undervisning. Andre del er:
AKADEMISK SKRIVING – TIDSSKRIFTARTIKKELEN PÅ ENGELSK (Sandra Halverson)
Publisering i vitenskapelige tidsskrifter er en viktig måte å dele fruktene av intellektuelt arbeid på og
samtidig et viktig forum for kunnskapsdannelse innenfor et fagfelt. For å lykkes i konkurransen om å
publisere i internasjonale tidsskrifter, må man lære seg den spesifikke typen skriving som forventes
der. I denne samlingen, vil man se kort på noen generelle kjennetegn ved akademisk skriving, før
man tar for seg de spesifikke utfordringene knyttet til skriving av vitenskapelige artikler på engelsk.
Deltakerne vil få anledning til å arbeide med et eget utkast til deler av en artikkel.
Program 27. november:
10.00‐10.15
10.15‐12.15
12.15‐13.15
13.15‐17.00

Velkommen med presentasjoner
Undervisning i organisasjonsfag ved Kjetil Børhaug
Lunsj
Akademisk skriving med gruppearbeid ved Sandra Halverson

19.30

Felles middag

Søknadsfrist: 1. oktober 2013
Send et kort abstrakt med forslag til artikkel i tillegg til en kort presentasjon av avhandlingstema. Det
er ingen påmeldingskostnad for PhD‐dagen, men vi håper at deltakerne vil være med på
NEONdagene 2013, 28–29. november.
Påmelding til PhD‐dagen sendes: Kristin.hope@uni.no eller Therese.Sverdrup@nhh.no

