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Nominering till Studenternas Pedagogiska Pris 2014 

 

Härmed nominerar LundaEkonomernas studentkår Mats Urde, biträdande professor på 

Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomi Högskolan (EHL), till Lunds Universitets 

studenters pedagogiska pris 2014. 

 

Mats Urde har vid tidigare tillfälle av studenterna vid EHL blivit utsedd till ”Teacher of the Year” 

 

Genom att kombinera sin tjänst vid EHL med arbete i näringslivet kan Mats på ett unikt sätt föra 

studenterna nära arbetslivet, vilket uppskattas oerhört av studenterna. 

 

Mats har också ett nära samarbete med Harvard University och dess case-forskare vilket inte bara 

innebär att han ständigt kan ligga i framkant när det kommer till case-undervisning utan också är 

med och driver den framåt på den internationella arenan, något som ständigt kommer 

studenterna till gagn. 

 

Han strävar efter att inkludera så väl rollspel som argumentationsteknik i undervisningen. 

 

Genom att ställa höga krav och själv anstränga sig för att skapa realistiska situationer i 

klassrummet bidrar denna lärare till ett utvecklande klimat som studenterna starkt uppskattar. 

 

Mats har en unik förmåga att entusiasmera och inkludera alla studenter. Han ger sig hän åt sin 

undervisning och han brinner för att utbilda och se sina studenter växa, och det är precis vad 

studenterna gör. Han har genom sin innovativa pedagogik lyckats vända på klassrummet och 

sätta studenterna och deras personliga utveckling i centrum. Genom detta ges studenten en chans 

att genom diskussioner utveckla sin problemlösningsförmåga samt sitt kritiska och analytiska 

tänkande på ett sätt som inte är möjligt på andra håll. Det är därför som hans studenter har röstat 

fram honom till ”Teacher of the Year” på EHL.  

 

Mats jobbar aktivt med att utveckla case-undervisningen på EHL, inte bara inom sin utbildning 

utan håller öppna case-föreläsningar för alla som vill komma på sin fritid.  

Samtidigt jobbar han aktivt med att utbilda sina kollegor på området och tar ständigt nya initiativ 

för att starta upp fler case-baserade kurser.  

Vi på LundaEkonomerna anser därför att Mats Urde förtjänar Lunds Universitets studenters 

pedagogiska pris 2014. 

 


