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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDER
Kære alle,
Vi har nu fået nedsat den arbejdsgruppe, der skal bearbejde de indkomne kommentarer vedrørende eftersyn af Institutstruktur på Arts. Se indmeldingen fra udvalgsmedlemmerne nedenfor. Jeg vil opfordre
alle fora til at diskutere problemerne og melde ind i forhold til udvalget. Helst snarest, så de enkelte bidrag kan være med til at skabe debat. Husk at vi har medarbejdermøde om instituteftersynet den 24.
september kl 14.00
Liselotte og jeg er pt. på en runde til de forskellige fagmiljøer. Det er en spændende proces, hvor vi har
mulighed for at diskutere nogle af de problemer, der er i relation til de enkelte afdelinger. Vi glæder os til
de kommende møder.
STÅ budgettet er afsluttet og meldt ind til ministeriet. Der udestår stadig lidt afklaring om fordelingen af
nogle af STÅ’ene. Det ser ud til at vi har produceret 50-75 STÅ mere end budgetteret. Det giver lidt luft i
budgettet, særligt næste år, og hermed mulighed for at besætte nogle stillinger.
Vi har jo en regering og et folketing der har stor fokus på universitetssektoren. Der har været nedsat et
såkaldt kvalitetsudvalg som kom med en rapport i foråret (den med 4 årige BA og 1 årige KA uddannelser). Der er nu udkommet en opfølgning på diskussionen af deres rapport. For dem der er interesseret
kan den læses her.
Hovedlinjen er, at universiteterne har haft stor succes med at tiltrække 25 % af en ungdomsårgang, faktisk er vi allerede pænt over de 25 %. Denne udvidelse af universitetsuddannelserne sker samtidig med
at der ikke forventes nogen vækst i den offentlige sektor. Udvalget påpeger derfor, at de mange nye
kandidater skal finde arbejde på det private arbejdsmarked. Der er i notatet en tabel over hvor stor en
andel af kandidater fra forskellige uddannelser, der finder arbejde i den private sektor. Målet er at 75 %
af alle kandidater skal finde arbejde i den private sektor. Ud over at synliggøre graden af privat ansættelse for forskellige sektorer, viser notatet også, at udvalget arbejder med forskellige kategorier af humanistiske uddannelser. Regeringen har jo lovet en dimensionering af uddannelserne her i efteråret og på
baggrund af notatet kan man måske forvente, at der i dimensioneringen vil blive lagt vægt på arbejdsløshed og andel af privat ansættelse. Som udbyder af uddannelse forventes vi at tilpasse vore uddannelser til det private arbejdsmarked. Når vi ved lidt mere om rammerne kommer vi til at diskutere dette. På
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den anden side tror jeg ikke man skal tillægge udvalgets 4+1 model stor betydning. Hvis der kommer en
udmelding inden medarbejdermødet den 24. september, vil vi diskutere det på mødet.
Bjarke Paarup
Institutleder

Praktisk information
Meddelelse fra Arts proces - arbejdsgruppen
Den arbejdsgruppe, som skal bistå fakultetsledelsen med eftersynet af Arts' institutstruktur i efteråret
2014, er nu udpeget. Du finder mere om gruppen her.
Arbejdsgruppen har konstitueret sig på et møde 9/9 med Marianne Fibiger som formand. Marianne repræsenterer derudover i processen IKS sammen med Andreas Roepstorff (VIP) og Simon Jylov og Kirstine
Pedersen (Studenter-repræsentanter). Udmeldingen fra ledelsen er, at rigtigt meget omkring den interne organisering er i spil, at der ikke nødvendigvis skal være ens løsninger på hele fakultetet, og at der vil
blive lyttet til alle forslag, kommentarer og indlæg. Arbejdsgruppen mødes ved et internt seminar med
fakultetsledelsen 6. - 7. oktober. Her vil man dels diskutere de indkomne bidrag, dels mulige løsningsmodeller. For at kunne repræsentere instituttet bedst muligt er det meget vigtigt at arbejdsgruppen
modtager kommentarer og forslag. Disse indsendes senest 29/9 til Arts.eftersyn@au.dk. Disse bidrag
kan komme fra individer, fra grupper eller fra mere eller mindre formelle råd og udvalg (e.g. Afdelingsfora, studienævn, forskningsprogrammer etc).
Medmindre man ved indsendelsen tydeligt markerer, at man ikke ønsker sit bidrag offentliggjort, vil det
blive lagt på denne hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/ hvor du
også kan finde facts, tidsplan, baggrundsmateriale og nyheder vedrørende artsprocessen.
Designjusteringer på IKS’ medarbejderportal
For at gøre universitets hjemmeside mere brugervenlig lanceres den 15. september et justeret design til
de hjemmesider, der indeholder intern information rettet mod medarbejdere. Samtidig bliver en række
web-værktøjer tilgængelige, som vi har valgt at gøre brug af på IKS. Besøg den nye IKS medarbejderportal her og læs mere om justeringerne. Siden vil fra på mandag være uden login. Læs mere om ændringerne her.
Medarbejderfotografering i Aarhus
Der er medarbejderfotografering på Campus Aarhus 23. september. Læs mere her.
Medflyt og lokalnumre virker ikke den 3.-16- september
I forbindelse med AU’s teleleverandørskifte fra TDC til Telenor vil det i perioden den 3.-16. september ikke være muligt at benytte medflyt fra fastnettelefoner til mobiltelefoner i AU-regi. Anvendelse af lokalnumre fra mobiltelefoner vil ligeledes være ude af drift. Læs mere her.
Tilmeld dig nyheder fra CUDIM
En gang om måneden udkommer Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier med et udvalg af
nyheder om centrets forskningsresultater, arrangementer, bevillinger osv. Læs mere her.

Medarbejdere
Ulla Schmidt er udnævnt som professor MSO
Ulla Schmidt er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i teologi på Aarhus Universitet. Læs
mere her.
Mads Kähler Holst udnævnt til professor MSO
Mads Kähler Holst er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) på arkæologi på Aarhus Universitet. Læs mere her.
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Nye Ph.d.’er ved IKS
Jette Baagø Klockmann - Asienstudier
Titel: The Internationalization of a National Memory
Hovedvejleder: Lektor Annette Skovsted Hansen
Nicolai Krejberg Knudsen - Filosofi
Titel: Hjemlighedens hermeneutik: En typologisk undersøgelse af forholdet mellem det fortrolige og det
fremmede
Hovedvejleder: Lektor Thomas Schwarz Wentzer
Mattias Skat Sommer - Teologi
Titel: Luthers trestandslære i dansk teologi og opbyggelseslitteratur ca. 1550–1650
Hovedvejleder: Professor Per Ingesman
Jacob Hartvig Sandager Hansen - Religionsvidenskab
Titel: Religiøs cirkulation og transformation i en global tidsalder; en komparativ analyse af transformation af hinduistisk praksis og trosopfattelser i ashrams i Vesten og Østen
Hovedvejleder: Lektor Marianne Fibiger
Søren Buskov Poulsen - Antropologi
Titel: Tibetan Buddhism and Science: negotiating moral conflicts in modernity
Hovedvejleder: Martijn Van Beek
Stina Møldrup Wolff - Antropologi
Titel: Making cities, making citizens. An urban ethnography of changing
urban modalities in Kigamboni satellite city, Dar es Salaam.
Hovedvejleder: Morten Nielsen
Natalie Forssman – Antropologi
Titel: Over land and sea: Tracking marine mammals in landscapes of coordination
Hovedvejleder: Nils Bubandt
Anna Severine Bech - Arkæologi
Titel: Ideen om det gode liv – et studie af samspillet mellem menneske, arkitektur og idealer i vikingetidens samfund
Hovedvejleder: Mads Kähler Holst
Karina Nielsen
Titel: Kulturmønstres betydning for at leve med en kronisk sygdom. En kvalitativ undersøgelse af kvinders håndtering af livet med iskæmisk hjertesygdom.
Hovedvejleder: Karen Pallesgaard Munk

Ph.d.-forsvar
Elizabeth Lane Williams Ørberg forsvarer sin afhandling Young Buddhism: Examining Ladakhi Buddhist
Youth Engagements with Migration, Modernity and Morality in India fredag d. 12. september kl. 13.00.
Læs mere her.
Lea Maria Wierød forsvarer sin afhandling Formens funktion i salmesang Melopoetisk metode i sanganalyse med særligt henblik på salmer med tekst af N.F.S.Grundtvig mandag d. 29. september kl. 14.15.
Læs mere her.
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Arrangementer
Indkaldelse til medarbejdermøde
IKS holder medarbejdermøde onsdag d. 24. september kl. 14.00-16.00 i bygning 1451/516. På dagsorden
er orientering om økonomi og stillinger, politiske udspil herunder dimensionering samt debat om instituteftersyn på arts.
Epicenter Light House Lectures
Explorations between anthropology and biology. Margaret Lock: “The alzheimer enigma amidst global
ageing.” Læs mere her.
Workshop: How to write an application for a Marie S. Curie European Training Network (ETN)
Would you like your research to benefit from joint international doctoral training and form a new generation of researchers through advanced training, international and inter-sectorial mobility? Then you
should learn more about Marie S. Curie European Training Networks at this workshop.
For more information and to see how to sign up, please visit our webpage at this link
Deadline for registration is Thursday the 18 September.
The workshop takes place 24 September at 09.00-11.30.

Calls
Jens Christian Skou Fellowships
The fellowship programme is initiated by Aarhus University (AU) and provides research opportunities for
the most talented researchers from Aarhus University. The target group of the junior programme is talented researchers with at least two years of experience after completion of PhD, whereas the senior fellowships aim at talented researchers with 10+ years of postdoctoral research experience. The mission of
the AIAS is to support excellence in research by attracting the most talented researchers across all research disciplines. Fellows can choose their research topic freely.
Two types of Jens Christian Skou Fellowships are available for AU Employees only
 Jens Christian Skou Junior Fellowships:
Fellowship duration from 12 to 36 months for researchers with postdoctoral research careers of 210 years.
 Jens Christian Skou Senior Fellowships:
Fellowship duration from 6 to 18 months for researchers at a high international level, equivalent to
professors or highly qualified associate professors (with postdoctoral research careers of +10
years).
Vedhæftet nyhedsbrevet findes yderligere information.
Bias in Auditory Perception
Interacting Minds Centre invites researchers from the fields of applied linguistics, psychology, anthropology, philosophy, and musicology to submit a paper on bias in auditory perception. Læs mere her.
Legater til Mellemøsten/Magreb
Det Danske Institut i Damaskus har et mindre antal legater til videnskabelige formål inden for Instituttets
interessesfære: antropologi, arkæologi, kulturstudier, naturvidenskab, samfundsfag, sprogstudier - alt
sammen vedrørende de islamiske dele af Mellemøsten/Magreb-landene.
Legaterne, på indtil kr. 100.000, kan bruges til rejser, konferencer mv. indtil udløbet af 2015.
Ansøgningsfrist er 22. september 2014 kl. 12. Læs mere på Det Danske Institut i Damaskus’ hjemmeside.
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Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab
Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab indkalder ansøgninger til følgende legater og fonde:
Inge Lehmans Legat af 1983
Julie Von Müllers Fond
Niels Bohr Fondet.
Ansøgningsfristen er d. 1. oktober 2014. Læs mere her.
International Network Programme
International Network Programme yder støtte til netværksaktiviteter mellem danske og udenlandske
forskere fra USA, Kina, Israel, Indien, Japan, Sydkorea og Brasilien. Anne Line Dalsgård fra Antropologi er
blevet indstillet af FKK til Netværksprogramudvalget og tilbyder i den forbindelse at stå til rådighed med
information og rådgivning. Anne Line kan kontaktes på ald@cas.au.dk
Yderligere information om programmet findes her.

Institutkalender
September 2014
15. september
16.september
24.september
24. september
30.september

studienævn teo
ledelsesmøde
medarbejdermøde
ekstra møde i institutforum
ledelsesmøde

13.00-16.00
10.00-12.00
14.00-16.00
16.00-17.00
10.00-12.00

UDDANNELSE
Information fra studieleder
Nye præsentationer af vores uddannelser
I Studieguiden præsenterer AU sine uddannelser for kommende studerende. Nu har en undersøgelse
vist, at flere og flere tilgår studieguiden fra mobile platforme. Derfor har AU besluttet, at studieguidens
indhold og form skal rettes til, så det kan tilgås fra alle mobile platforme. Dermed skal alle fagsider og
undersider i løbet af efteråret "afkortes og justeres inden for en ny formmæssig, indholdsmæssig og designmæssig ramme." Studievejledningen vil i den forbindelse formidle kontakt mellem afdelingsledere
eller fagpersoner og den journalist, der er ansat til opgaven, så han kan få det nødvendige faglige input
til beskrivelsen af alle uddannelser. Teksterne på hjemmesiden om uddannelserne på AU vil altså blive
kortere som en konsekvens af den måde, unge i dag opsøger information på (og nej, jeg ved ikke hvem
der har truffet denne beslutning).
Hvad er internationale kompetencer?
Den 12. august var der møde med aftagerpanelet, tilknyttet Studienævn for Kultur og Samfund. Denne
gang var også formænd for de 15 censorkorps inviteret, da Eksamensbekendtgørelsen kræver, at censorkorps skal have kontakt til aftagerne. Mødets tema var internationalisering.
Prodekan Jan Ifversen præsenterede fakultetets strategi for internationalisering, bl.a. den politiske ambition om, at 50 % af de studerende i 2020 skal til udlandet i løbet af deres studietid samt ARTS tanker om
internationalt studiemiljø. Mikkel Felter, censorformand for Japanstudier, gav ud fra egne erfaringer i
Udenrigsministeriet, et bud på begrebet "internationale kompetencer". Han præsenterede bl.a. ministeriets brug af "musikalitet" som betegnelse for lydhørhed over for den kontekst, man agerer i.
Den efterfølgende diskussion i mindre grupper resulterede bl.a. i følgende overvejelser.
Internationale kompetencer kan beskrives som tre ting: 1) at udvikle en global bevidsthed ud over den
nationale, 2) at se sit fag i et internationalt perspektiv, 3) at komme uden for komfortzonen og det vanlige – modet til at kaste sig ud i tingene og evnen til at skabe bånd til andre.
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Det blev også diskuteret, om et ophold ved et udenlandsk universitet er den bedste måde at opnå internationale kompetencer på. De studerende bliver måske bedre forberedt til et internationalt orienteret
arbejdsmarked gennem praktik i en international kontekst. I den forbindelse kan det overvejes, at der
skal sættes fokus på de studerendes evne til refleksivt at forstå egne erfaringer som kulturmøde, når de
afrapporterer praktik i udlandet.
Evaluering af undervisning
I efteråret 2012 vedtog Instituttets to studienævn en fælles praksis for evaluering af undervisning.
Da et nyt semester er begyndt og det er længe siden den har været omtalt, er den korte IKS vejledning til
evaluering vedlagt nyhedsbrevet.
Uddannelsesudvalget på ARTS har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan de nye muligheder i
Blackboard kan udnyttes til kursusevaluering. Der er bl.a. gode muligheder for standardskemaer, hvor
hver underviser kan tilføje egne spørgsmål – og det er relativt nemt at sammenfatte de studerendes
svar. Studienævnsformand Morten Haugaard er med i arbejdsgruppen.
Godt studiemiljø kan stadig forbedres
Langt de fleste studerende trives på universitetet, og de vil anbefale Aarhus Universitet som uddannelsessted. Det viser en bred undersøgelse af studiemiljøet på Aarhus Universitet. Men undersøgelsen peger også på, at der bl.a. skal øget fokus på stressniveauet, digital undervisning og tidsforbruget blandt de
studerende. Læs mere om undersøgelsen her.
Liselotte Malmgart
Studieleder
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