AKTIVITETER/FRISTER PPU3210 - 1. semester PPU heltid høst 2017 (med forbehold om endringer)

Uke Aktiviteter for studenter 1. semester PPU heltid

Dato/frist

Semesterstart PPU heltid – åpningsdag tirsdag 15. august

33 (NB: obligatorisk oppmøte)
ILS plasserer studenter på seminargrupper i pedagogikk

34/35 Fagfordeling – ILS fordeler studenter på fag A og fag B
Frist for semesterregistrering høst 2017
- betaling av semesteravgift
- undervisnings- og eksamensmelding til PPU3210 – bekreftelse av utdanningsplan
35 Frist for levering av politiattest til UV-studieinfo

Svarfrist praksisundersøkelse mandag 21. august
25. august – din seminargruppe blir synlig som fag i ITL (It’s learning)
30. august – fagfordeling publiseres i Studieinformasjonsfaget i ITL

1. september

Integrert uke: Tema - undervisning og læring

37 Deltakelse i integrerte verksteder styres av fag A
38
39
39-41
41
42-44
44

11.-15. september – deltakerlister legges ut i ITL (i uke 35)

Intensiv praksisuke
Innlevering av praksiskort fra intensiv praksisuke

18-22. september
29. september - praksiskortet lastes opp i ITL

Mikroundervisning
Frist for innlevering av skriftlig refleksjonsnotat (obligatorisk oppgave)
Praksis – 3-ukers

Påmelding til mikroundervisning blir tilgjengelig i ITL (i uke 37)
13. oktober – leveres i ITL
16. oktober – 3. november

Frist for innlevering av deloppgaver til semesteroppgaven
- Frist for tilbakemelding på problemstilling – semesteroppgaven fra faglærer
- Innlevering av praksiskort i studieinformasjonsfaget i ITL – 3-ukerspraksis
Ettfagsstudenter:
45 - Innlevering av tilleggspensum til godkjenning fagdidaktisk fag i ITL
Integrert uke: Tema - klasse- og undervisningsledelse –
Overordnet tema for uka: Hvordan kan jeg lage et godt læringsmiljø for elevene
Deltakelse i integrerte verksted er styrt av fag B
Påmelding til frivillig veiledningsseminar - semesteroppgave
Ettfagsstudenter:
46 Tilbakemelding på tilleggspensum fra fagdidaktiker

47-48 Frivillig veiledningsseminar – semesteroppgave
Innlevering av semesteroppgave

50 Digital hjemmeeksamen

Fredag 3. november

15. november
13.-17. november

Påmelding til veiledningsseminar blir lagt ut i ITL i løpet av uke 46
22. november
Frist for innlevering av utkast til semesteroppgave i ITL
tre virkedager før seminaret
11. desember
15. desember

