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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDER
 

Kære kolleger, 

 

Der foregår flere store processer lige for tiden på institut, fakultet og universitet. Rektor kommer den 22. 

oktober med universitetsledelsens beslutning omkring revisioner i universitetsstrukturen. Det sker igen i 

Stakladen kl. 10.00-12.00. I forlængelse af rektors udmelding er vi på Arts i gang med et organisationsef-

tersyn. Fakultetsledelsen mødtes tirsdag formiddag i denne uge med den gruppe af medarbejdere, der 

har arbejdet med høringssvarene. Vi havde et meget konstruktivt møde, og jeg ser absolut muligheder 

for, at der ud af denne proces kan komme revisioner af institut og fakultetsstruktur, som kan løse en 

række af de problemer, der er påpeget. Lige nu arbejder fakultetsledelsen med et forslag til ændring, 

som meldes ud til en første høring i FSU og Akademisk Råd den 28. oktober 2014 inden det sendes ud til 

institutterne d. 17. november 2014 (se tidsplanen her). 

 

Der er ikke meget nyt at sige om dimensioneringen andet end, at man kan håbe, at den politiske proces 

medfører, at vi får et bedre forslag end det foreliggende. Jeg vil gerne advare mod at tro, at eventuelle 

politiske ændringer vil reducere dimensioneringskravet. Den del er jeg desværre bange for, at der er po-

litisk enighed om. Når vi har en endelig oversigt over begrænsningerne, kommer vi til at diskutere hvad 

vi så skal gøre på instituttet. Det er jo desværre nok en føljeton af de mere deprimerende. 

 

En meget glædelig nyhed tilgengæld er at Instituttet ved Rubina Raja og Søren Sindbæk har fået en 

grundforskningsfondsbevilling til projektet: Center for Urban Network Evolution (UrbNet). Et stort tillyk-

ke med den fantastiske bevilling.  

 

Jeg skal i dette sidste nyhedsbrev før efterårsferien (for de der holder en sådan) også henlede opmærk-

somheden på lanceringen af vores nye institutforelæsningsrække The Futures Lecture Series.  

Jeg håber, I vil bakke op om forelæsningsrækken – og i særdeleshed opfordre jeres studerende til at gøre 

det samme. På sigt skal den gerne give instituttet en platform til at invitere flere interessante internatio-

nale forskere, som arbejder inden for, imellem – eller på grænsen – til instituttets fagområder.  Den før-

ste forelæsning er med professor Prasenjit Duara og hedder: Network Asia – Futures of the Pasts og fin-

der sted allerede mandagen efter efterårsferien: den 20. oktober klokken 17-19 i Merete Barker Audito-

riet (bygn 1253, lok 211) ved søerne. Der vil være kaffe og kage inden forelæsningen, og en lille recepti-

on efterfølgende.  

Forskningsudvalget ønsker med forelæsningsrækken at sætte en tværfaglig debat i gang om, hvilke pro-

blemstillinger og felter, der tegner sig i horisonten for humanistisk og socialvidenskabelig forskning, og 

samtidig at sætte fokus på, hvor vi som forskere skal bevæge os hen for fortsat at matche både samti-

dens og fremtidens faglige og samfundsmæssige udfordringer.   

 

Jeg behøver ikke fortælle nogen her på instituttet, at der er både flere og større perspektiver i humani-

stisk forskning, end der tilsyneladende er politisk forståelse for i disse tider. Men lad os endelig benytte 

enhver – og også denne – lejlighed til at minde både os selv og vores omverden om det.   

 

God efterårsferie 

 

Bjarke Paarup 

Institutleder 

http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangementer/the-futures-lecture-series/
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Nyheder og praktisk information 

 

Moesgaard - et kraftcenter for forskning og formidling 

Når det nye Moesgaard Museum fejrer åbningen den 10. oktober 2014, er det også en fest for Aarhus 

Universitet, som de seneste år har intensiveret sit samarbejde med museet. Læs mere her. 

 

Johnny Laursens kommentar til dimensionering af optag 

Forsknings- og Uddannelsesministeriets plan for reduktion af optaget på universitetsuddannelserne giver 

alvorlige udfordringer for Arts. Læs mere her. 

 
Arbejdsgruppen afleverer sin vurdering 

Bevar de tre institutter, men indret dem forskelligt. Læg beslutningskompetence tættere på fagene, og 

lad afdelingerne være det nye omdrejningspunkt. Sådan lyder de store træk i arbejdsgruppens vurdering 

af de indspil, der er kommet fra medarbejdere og studerende i forbindelse med Arts’ eftersyn af institut-

strukturen. Læs mere her.  

Ved fristens udløb mandag den 29. september 2014 havde arbejdsgruppen og fakultetsledelsen modta-

get 53 indspil til arbejdet med eftersyn af Arts’ institutorganisering. De offentliggjorte indspil kan læses 

via dette link. 

 

Adjunktkursus foråret 2015 

Det er nu muligt at ansøge om optagelse på det danske adjunktkursus i foråret 2015; kursus i universi-

tetspædagogik for adjunkter og post.docs. Yderligere information om ansøgningsprocedure, frister, vej-

leders rolle, reglerne omkring adjunktpædagogikum mv. findes på Universitetspædagogisk Netværks 

hjemmeside. Tilmelding skal senest d. 27. oktober 2014. 

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte institutsekretær Gitte Pappe Ludvigsen. 

 

Tilbud om mentorordning for VIP 

Med mentorordningen Styrk Talentet! får yngre forskere kvalificeret sparring om karrieremæssige 

spørgsmål. Der er deadline for tilmelding den 23. oktober. Læs mere om ordningen her. 

 

AU etablerer fælles ph.d.-uddannelse med Queen’s University i Belfast 

En ny aftale mellem ph.d.-skolen på Arts og Queen’s University i Belfast giver studerende mulighed for at 

opnå en fælles ph.d.-grad i kognitiv religionsvidenskab fra de to universiteter. Læs mere her. 

 

Se en oversigt over Arts’ digitale arkiver, samlinger og undervisningsmateriale 

Forskere samler ind imellem materiale om deres forskningsemner i arkiver, samlinger eller undervis-

ningsmateriale, som er offentlig tilgængeligt. Se de forskellige ressourcer Arts’ forskere har været invol-

verede i. Læs mere her. 

 

Indstil en kollega til Årets Danske Forskningsresultat på Videnskab.dk.  

Nu kan du igen få muligheden for at give en kollega eller en forskningsgruppe et klap på skulderen ved at 

indstille dem til Årets Danske Forskningsresultat. Læs kriterierne for indstillingen og hvordan du sender 

ind. 

Deadline for indstillinger er 3. november 2014. 

Læs mere her.  

 

Valg på Aarhus Universitet 

Læs mere om valg på Aarhus Universitet som finder sted i perioden 24.-27.november her. På siden fin-

des også en tidsplan for valget. 

 

Tvivl om bogindkøb? 

Hvis du er i tvivl om bogindkøb, så følg linket her. 

 

http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/moesgaard-et-kraftcenter-for-forskning-og-formidling/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/johnny-laursens-kommentar-til-dimensionering-af-optag/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/-558b7890eb/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/46-indspil-til-arts-eftersyn/
http://upnet.au.dk/adjunktkursus/
http://upnet.au.dk/adjunktkursus/
http://medarbejdere.au.dk/#news-3474
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/aarhus-universitet-etablerer-faelles-phd-uddannelse-med-queens-university-i-belfast/
http://arts.au.dk/videnudveksling/ressourcer/
http://videnskab.dk/om/arets-danske-forskningsresultat
http://www.au.dk/om/organisation/valg/
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/boeger/for-dig-som-er/
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Arrangementer 

 

Asian Secularisms 

How does China deal with religion and secularization? Is India possible to imagine without religion and 

secularization? InAsia’s Asia Day will address these important questions with presentations from and dis-

cussions with international and local scholars. All are welcome to join the seminar which takes place on 

20 October 2013 at 10.00-16.00.  

Læs mere her. 

 

NETWORK ASIA: Futures of the Past 

Foredrag ved professor Emeritus Prasenjit Duara (University of Chicago) i foredragsrækken; "THE FU-

TURES LECTURE SERIES: Explorations in Culture and Society".  

Læs mere om arrangementet her. 

Prasenjit Duara har specialiseret sig i moderne kinesisk social- og kulturhistorie og regnes for en af ver-

dens førende eksperter i asiatiske forhold. Han var i mange år professor på University of Chicago og leder 

nu ’Asia Research Institute’ på National University of Singapore. Læs artiklen her. 

 

Tiltrædelsesforelæsninger ved Mads Holst og Søren Michael Sindbæk 

Instituttet indbyder til fejring og forelæsninger i anledning af professorudnævnelser på Afdeling for Ar-

kæologi. Læs invitationen her. 

 

Kursus i medietræning 

AU Kommunikation afholder medietræningskursus for forskere ved AU. Læs mere og tilmeld dig på 

hjemmesiden ”AU Medietræningsguide” senest fredag d. 31. oktober. 

 

IKS Navne 

 

Professor Rubina Raja i spidsen for nyt banebrydende forskningscenter 

Interessen har været meget stor, og ansøgerfeltet særdeles kompetent i den ansøgningsrunde, Dan-

marks Grundforskningsfond netop har været igennem for at udpege 12 nye såkaldte ”Centers of Excel-

lence.” Derfor var glæden også ekstra stor hos professor Rubina Raja, da hendes ansøgning kom gennem 

nåleøjet. Læs mere her. 

 

Støtte til nye tværgående forskernetværk 

For at styrke samarbejdet på tværs af institutter og fakulteter udsendte det daværende forskningsbånd 

før sommerferien et opslag om støtte til nye eller eksisterende tværgående forskernetværk. Hos IKS har 

følgende medarbejdere modtaget støtte: 

 

Felix Riede: C3NET: Climate | Culture | Catastrophe Network 

Jens Seeberg:  Network for Interdisciplinary Drug Resistance Research - IDRRES 

Morten Nielsen: Urban Orders (URO) 

 

Rane Willerslev i ledelsesfunktion på ARC 

Professor Rane Willerslev har fået en ledende post i Artic Research Centre (ARC), hvor han først og 

fremmest skal fremme det tværfaglige samarbejde og hjælpe med at udvikle Arts-projekter. Læs mere 

her. 

 

Hjælp en kollega 

 

Kære IKS’er 

Flere af vores internationale kolleger søger med lys og lygte efter bolig i Aarhus og omegn. Hvis du kan 

hjælpe eller kender en som kan, så se venligst nedenstående boligannoncer: 

http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/asian-secularisms/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/the-futures-lecture-series-explorations-in-culture-and-society/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/international-anerkendt-asienforsker-gaester-aarhus-universitet/
http://cas.au.dk/fileadmin/cas/forskning/Forskningsprogrammer/Materials__Culture_and_Heritage/Tiltraedelsesforelaesninger.pdf
http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/test-struktur/au-medietraeningsguide/medietraening/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/professor-rubina-raja-i-spidsen-for-nyt-banebrydende-forskningscenter/
http://medarbejdere.au.dk/institutter/institut-for-kultur-og-samfund/nyt/nyhed/artikel/rane-willerslev-i-ledelsesfunktion-paa-arc-1/
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I am looking to sublet an apartment for myself and my son (10 years old) somewhere in the range of 6-

9000 kr starting December 15 or Jan 1. Location: close to downtown. If not, then near shops and direct 

bus line to Nobelpark. Size: at least 50 square meters. Please contact Derek Pardue at: dppar-

due@gmail.com  

---- 

We are looking for a house, a flat or an apartment for a family of four from December 15, 2014. At least 

3 rooms (2 bed rooms) and furnished preferred. Max rent is 8500DKK/month. Please contact Jiro Tomio-

ka:  asijtomioka@cas.au.dk 

 

Information fra studieleder 

 

Nye uddannelser? 

I flere år har universitetet (bl.a. fakultetsledelsen på ARTS) opfordret til udvikling af nye uddannelser, 

gerne tværfaglige, for at skabe nye aktiviteter og imødekomme det politiske krav om flere uddannelses-

pladser. Den planlagte nedskæring på humanistiske KA uddannelser er et signal i modsat retning, som 

skaber tvivl om det er noget vi skal bruge kræfter på eller ej.  

Godkendelse af en ny uddannelse er en meget lang og arbejdskrævende proces, både for involverede 

fagmiljøer og administrationen. Først trin i processen er en prækvalifikation (inkl. en spørgeskema-

undersøgelse blandt potentielle arbejdsgivere) hos ministeriets Rådgivende udvalg for vurdering af ud-

bud af videregående uddannelser (RUVU).  Konkret skal RUVU vurdere, om der er et behov for uddannel-

sen i det danske samfund, som ikke dækkes af eksisterende uddannelser og om uddannelsen kan opret-

tes uden negative konsekvenser for eksisterende uddannelser.  

Udvalget har offentliggjort en rapport om sit arbejde i 2013-14, hvor 57 % af forslagene til nye uddan-

nelser fik NEJ. Det begrundes især med manglende eller urealistisk relevans for arbejdsmarkedet. Selv-

om uddannelsen er godkendt af RUVU, kan den store ansøgning om akkreditering faktisk stadig blive af-

vist af Akkrediteringsrådet, så antallet af afslag er endnu større.  

Hvis nogen har idéer til nye uddannelser, vil jeg opfordre jer til at læse rapporten, især afsnittet s. 11ff 

om relevans. Det er det helt afgørende kriterium for en ny uddannelse, både når forslaget skal vurderes 

internt på AU og af RUVU, der også skal godkende nye uddannelser i fremtiden, når institutions-

akkrediteringen er gennemført. Det afhænger af samarbejdskonstruktionen, om joint degrees sammen 

med udenlandske universiteter skal prækvalificeres.    

 

Nye Blackboard kurser for undervisere 

Fra februar 2015 skal alle undervisere og studerende på ARTS bruge Blackboard i forbindelse med un-

dervisning. Derfor er der snart nye introduktionskurser, hvor undervisere på 2½ time kan lære de basale 

funktioner. I skrivende stund er de nye datoer ikke på hjemmesiden, men jeg har fået besked om, at det 

vil ske i løbet af uge 41 – så kan I melde jer til her.  

Det ser ud til, at de studerende på 1. semester KA har taget Blackboard i brug uden store problemer. Ef-

ter ønske fra de studerende i IKS Studienævn blev der tilbudt ekstra hjælp og korte introkurser på biblio-

tekerne i september. Alle kurser blev aflyst pga. manglende tilmeldinger.  

Både uddannelseskonsulent Peter Thuborg og jeg prøver energisk på at gøre de administrative ansvarlige 

opmærksom på, hvilken form for kommunikation mellem undervisere og studerende, der skal være mu-

lig i Blackboard. Det handler jo ikke kun om den enkelte undervisers kontakt til studerende på et kursus, 

men også om hvordan vi som afdeling og fagmiljø kan udvikle et fagligt fællesskab med de studerende, 

nu hvor vi ikke længere har en hjemmeside, som er fælles for alle.    

 

Nye studerende 

Pr. 1. oktober indberettes antallet af nye studerende til ministeriet. 

IKS har i 2014 optaget 769 nye studerende på BA og 427 på KA. 

 

Forslag til HUM- og Profilfag i efteråret 2015 

Der bliver deadline for forslag den 27. november. Det er en fælles proces som aftales med IÆK.  

mailto:dppardue@gmail.com
mailto:dppardue@gmail.com
mailto:asijtomioka@cas.au.dk
http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/praekvalifikation-resultater-og-erfaringer-2013-2014.pdf
http://bbsupport.au.dk/medarbejdere/kurser-i-brug-af-blackboard/arts/kom-godt-i-gang-med-blackboard-basic/
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Alle, der har HUM-fag og profilfag i dette efterår, samt afdelingslederne får mail med mere information i 

uge 43.  

Spørgsmål kan rettes til uddannelseskonsulent Peter Thuborg, thuborg@au.dk   

 

Liselotte Malmgart 

Studieleder 

 
 

 

 

 

mailto:thuborg@au.dk

