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INSTITUTLEDEREN 
 

Kære IKS ansatte, 

 

Et lidt sent Godt Nytår til alle.  

 

Starten på året står i budgettets og besparelsernes tegn.  Derfor har vi besluttet at udskyde nytårsmødet 

med dekanen til den 24. februar 2014, for at koncentrere os om budget og afværgeforanstaltninger. Vi 

har været lidt for tidligt ude med et orienteringsmøde om budget og aftrædelsesordninger. Derfor flyttes 

mødet i morgen (onsdag) til mandag den 20. januar 2014 kl 14.00, altså det tidspunkt hvor vi skulle have 

haft møde med dekanen. Jeg håber at se alle til medarbejdermøde mandag den 20. januar 2014. Her vil 

jeg fremlægge et basisbudget og instituttets tillidskvinde Marianne Schleicher vil fremlægge aftrædel-

sesordningerne. 

 

Vi skal nu i gang med at diskutere hvordan vi indfrier vore sparekrav særligt med LSU og Institutforum. 

Det vil ske i første halvdel af februar. Et led i besparelsesplanen er de frivillige fratrædelser. Her er ud-

sendt de rammer som rektor har forhandlet med tillidsmændene. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker 

en fratrædelsesordning, skal ønsket herom gerne være indsendt til mig senest den 4.2.2014. Jeg vil så 

forhandle aftaler med hver enkelt der ønsker en aftale. Derefter ser vi på hvilke yderligere sparetiltag vi 

skal lave. 

 

Udover økonomi byder året også på ny institutstruktur og strategi plus fremdriftsreformer mv. De nye 

rammer for institutstrukturen fremlægges medio februar og strategien sendes i høring på instituttet i 

slutningen af januar. Vi kommer til at diskutere disse og flere andre emner på de møder Liselotte og jeg 

har med fagmiljøerne i løbet af februar måned. Jeg håber, vi kan få en god dialog om afdelingernes og 

instituttets forhold. 

 

Selv om året starter lidt hektisk med sparekrav, håber jeg alligevel, at vi får et godt år på instituttet. Vi 

har gang i mange spændende udviklinger med tre nye uddannelser og nye forskningssatsninger. Så mon 

ikke vi får et godt om end lidt krævende år.  

 

Bjarke 
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NYT FRA INSTITUTTET 
 

Praktisk information 

 

Frivillige fratrædelsesordninger  

Med baggrund i de omfattende besparelser som Aarhus Universitet står over for, har universitetsledel-

sen besluttet at give medarbejdere med mindst 9 års uafbrudt ansættelse mulighed for at søge frivillig 

fratrædelse. Læs om rammerne for aftalerne. Læs mere her. 

 

Initiativer for et forbedret psykisk arbejdsmiljø på Arts  

På Arts tilbydes alle ledere nu et kursus i håndtering af stress, og videnskabelige medarbejdere kan del-

tage i et forløb om selvorganisering og selvledelse. Tilbuddene er en del af fakultetsledelsens opfølgning 

på den psykiske APV 2013. Læs mere om forløbene her. 

 

Ny kandidatuddannelse i Diakoni 

Fra den 1. september 2014 er det muligt at tage en kandidatuddannelse i Diakoni ved IKS på Aarhus Uni-

versitet. Dermed uddanner Aarhus Universitet fremover kandidater med kompetencer til at arbejde med 

og for mennesker, der har særligt behov for hjælp, omsorg og vejledning. Læs mere her. 

 

 

Arrangementer 

 

Orienteringsmøde vedr. besparelse og aftrædelsesordninger 

Alle medarbejdere ved IKS indkaldes til orienteringsmøde vedr. de kommende besparelser og AU's af-

trædelsesordninger. Mødet finder sted mandag d. 20. januar kl. 14.00-16.00 i Nobelparken, bygning 

1482, lokale 105. Alle medarbejdere er også indkaldt via e-mail. 

 

Nytårsmøder Arts 2014 

Nytårsmøder for alle medarbejdere på Arts i januar og februar 2014. Hos IKS afholdes nytårsmøde d. 24. 

februar kl. 14.00 – 16.00. Læs mere her. Lokaleoplysninger følger. 

 

Doktorforsvar ved Vladimir Stolba 

Fredag den 24. januar kl 13.00 forsvarer lektor i klassisk arkæologi Vladimir Stolba sin doktordisputats. 

Forsvaret er offentligt. Læs mere her. 

 

REQUEM – Vandringer i ørkenen 

Antikmuseet inviterer til åbningen af Inger Lise Rasmussens udstilling fredag d. 17. januar 2014 kl. 14.00-

16.00. Læs mere her.  

 

Besøg fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere SFR)   

Som noget nyt kommer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Udlændingestyrelsen nu og 

fortæller om reglerne for ophold og arbejde for ikke EU/EØS borgere på engelsk. Mødet er målrettet for-

skere (professorer, postdocs) og ansatte ph.d.-studerende. Yderligere information vil blive lagt på UIC-

hjemmesiden før arrangementet eller man kan kontakte UIC organizer Gitte Haahr-Andersen 

gha@adm.au.dk tlf.: 30 69 84 83.. Mødet finder sted d. 2. april 2014  

Tilmelding senest 31. marts kl. 12 

 

 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/oekonomiproces-2014/fakta-og-dokumentation/frivillige-fratraedelsesordninger/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/initiativer-for-et-forbedret-psykisk-arbejdsmiljoe-paa-arts/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/ny-kandidatuddannelse-i-diakoni/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/nytaarsmoeder-arts-2014/
http://arts.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/defence-of-higher-doctoral-degree/
http://antikmuseet.au.dk/
mailto:gha@adm.au.dk
https://auws.au.dk/default.aspx?id=18380
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Kommende Ph.d.-forsvar 

 

Henrik Hvenegaard Mikkelsen forsvarer sin afhandling: Cutting Cosmos: Paradoxes and spectacular 

events among the Bugkalot fredag d. 17. januar kl. 13.00. Læs mere her. 

 

Wen Ge forsvarer sin afhandling: The Deep Coinherence: A Chinese Appreciation of N. F. S. Grundtvig's 

Public Theology fredag den 24. januar kl. 13.15. Læs mere her. 

 

Stine Schierup forsvarer sin afhandling: Cultural Encounters – Material Transformations 

Studies in the reception of Greek pottery in Southern Italy in the 5th and 4th century BC torsdag den 6. 

februar kl. 13.15. Læs mere her. 

 

Jane Ege Møller forsvarer sin afhandling: Kulturelle sideeffekter i sundhedsfremme og forebyggelses-

praksis: En undersøgelse af Brønderslevs Kommunale Sundhedscenter fredag den 7. februar kl. 13.15. 

Læs mere her. 

 

 

Kurser 

 

Pure kurser 

Vær venligst opmærksom på, at der i januar måned udbydes introkurser til Pure registrering på datoerne 

den 20., 21., 22. og 28. Tilmelding kan ske fra Pure-hjemmesiden: 

http://medarbejdere.au.dk/pure/kurser/ 

 

Kom ud med dit budskab – tag på medietræningskursus 

Tirsdag d. 25. marts 2014, kl. 9.00-16.00  eller tirsdag d. 29. april 2014, kl. 10.00 -17.00. Begge kurser er i 

Aarhus. På medietræningskurset gennemgår vi gode og knap så gode eksempler på forskeres optræden i 

medierne og taler om, hvad du som forsker kan lære af dem. Vi gennemgår nyhedskriterier og journali-

stiske arbejdsmetoder, som giver dig et indblik i journalistens arbejdspræmisser. Kurset henvender sig til 

alle forskere ved Aarhus Universitet. Læs mere om kurserne på medietræningsguiden 

 
Forløb i forskningsledelse på AU  
Forskere, der fungerer som ledere, har også i 2014 mulighed for at deltage i et udviklingsforløb for forsk-
ningsledere. Forløbet afvikles marts til oktober. Læs mere her. 
 
Håndtering af stress i en travl hverdag 

Som led i det opfølgende arbejde med den psykiske APV udbydes kurset ’håndtering af stress i en travl 

hverdag’ d. 28. januar 2014. Læs mere om kurset og kommende kurser her. 

 

 

Medarbejdere 

 

Studerende fra religionsvidenskab løfter pluralismeprojekt  

Studerende fra religionsvidenskab har en stor del af fortjenesten for det nyligt lancerede pluralismepro-

jekt ”Religion i Aarhus 2013”. De studerende har lavet omfattende feltundersøgelser, der har hjulpet for-

skerne til at kunne kortlægge den religiøse mangfoldighed i Aarhus. Læs mere her. 

 

Nye ph.d. -stipendiater pr. 1. februar 2014  

Historie, Arkæologi og Klassiske Studier 

 Nicola Christine Daumann:  

Pilgrimage and Urbanism in the Roman Provinces of Syria and Iudaea 

 Arjen Heijnis:  

Iron Age defensive works in South Scandinavia 

http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/cutting-cosmos-paradoxes-and-spectacular-events-among-the-bugkalot/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-forsvar-wen-ge/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-forsvar-stine-schierup/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-forsvar-jane-ege-moeller/
http://medarbejdere.au.dk/pure/kurser/
http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/medier/au-medietraeningsguide/medietraening/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/ledelse/forskningslederuddannelse/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykapv2012/psykisk-apv-paa-arts/initiativer/haandtering-af-stress-i-en-travl-hverdag/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/studerende-fra-religionsvidenskab-loefter-pluralismeprojekt/
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 Martin Friis Andersen:  

De olympiske lege som sted og erindring 

 Byron Rom-Jensen:  

The Scandinavian Legacy: Perspectives on the Nordic Model within the United States 

 Rasmus Skovgaard Jakobsen:  

Reformation og adel - en undersøgelse af reformationens påvirkning af den danske adel. Ca. 

1525-1560'erne 

 

Teologi, Filosofi og Idéhistorie 

 Hanna Thaler: 
Empathy for pain and shame in individuals with autism 

 Kinga Zeller:  
Sola Scriptura? - A Possibility for the Legitimization of the Reformatory Scriptual Principle in 
Modernity 

 Bjarke Skærlund Risager:  
Property, place and protest 

 

Antropologi, Internationale Områdestudier og Religionsvidenskab 

 Marc Andersen:  
Predictive coding in the sense of supernatural agency 

 Mette Lind Kusk:  
Land conflicts between neighbors in Northern Uganda 

 

 

Institutkalender 

 

2014: 

20. januar: Orienteringsmøde   kl. 14.00-16.00 

21. januar: Studienævn Teo    kl. 13.00-16.00 

22. januar: Ekstraordinært Institutforum kl. 09.00-10.00 

22. januar: Forskningsudvalgsmøde  kl. 13.30-16.00 

28. januar: Uddannelsesledermøde   kl. 10.00-12.00 

 

Find i øvrigt IKS møde kalender for foråret 2014 på intranettet under aktuelt. 

 

 

UDDANNELSE 
 

Information fra Studieleder 

 

Mere om fremdriftsreform  

Den 19. december blev der offentliggjort 14 ændrede bekendtgørelser på uddannelsesområdet som 

konsekvens af regeringens fremdriftsreform, som skal få de studerende hurtigere gennem studiet.  

Et resultat af studenterprotester i efteråret er, at reglen om obligatorisk tilmelding til fag og eksamen, 

svarende til 60 ECTS om året, i 2014 kun gælder nye BA studerende, mens ældre studerende først skal 

følge reglerne fra juli 2015.  De største overskridelser af den normerede studietid har vi på kandidatud-

dannelserne. En ny bestemmelse fastslår, at "afleveringsfristen for specialet løber senest fra det tids-

punkt, hvor den studerende skal være tilmeldt ECTS point, svarende til specialets omfang". I fremtiden 

bliver de studerende altså automatisk tilmeldt specialet 1. februar i deres 4. semester og skal aflevere 1. 

august. Det er vigtigt, at vi gør dette klart for de studerende, så de tager højde for det i planlægning af 

f.eks. praktik og feltarbejde på deres kandidatuddannelse. Der forestår et stort arbejde både på AU-

niveau og i de enkelte studienævn, uddannelsesfagudvalg og fagmiljøer med at gennemse studieordnin-

http://medarbejdere.au.dk/institutter/institut-for-kultur-og-samfund/
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gerne, f.eks. for progressionsregler, tilmeldings- og eksamensformer, der gør det vanskeligt for de stude-

rende at følge de nye regler.  

Der kommer mere information, bl.a. gennem studienævnet og på de fagmiljø-møder, som vi vil holde i 

februar måned (uddannelseslederne er ved at finde mødedatoer) og hvor vi også skal drøfte:    

 

Krav om studietidsreduktion 

Det er ikke kun de studerende, der skal leve om til nye regler. Det skal universiteterne også, som pålagt 

at reducere den gennemsnitlige studietid frem til 2020 med gennemsnitlig 4,3 måned (som er merstu-

dietid i forhold til normeret tid + 6 måneder). Hvis vi ikke lever op til kravet, vil det økonomiske tilskud i 

form af færdiggørelsesbonus blive reduceret. Kravet udmøntes forskelligt på universiteterne og af AU 

kræves en reduktion på 4,6 måned (måske 4,8). Den første "måling" finder sted til sommer, hvor det 

kræves, at studietiden i 2013-14 for færdige BA og KA studerende er 0,8 måned kortere end i 2011. Den 

gennemsnitlige studietid udregnes for hele AU og får økonomiske følger for AU som helhed, men jeg har 

ingen information om, på hvilket niveau AU har tænkt sig at udmønte de økonomiske konsekvenser. 

(Denne orientering bygger på et notat om studietidsmodellen, som er fremlagt i Folketingets Børne- og 

Undervisningsudvalg i september 2013). 

Der er ikke meget vi på nuværende tidspunkt kan gøre i forhold til den første "måling". Bortset fra, at 

være opmærksomme, når der laves eksamensplaner for tilvalg, der samtidig er bacheloruddannelsens 

sidste semester. En skriftlig opgave, som ligger meget sent på en stor uddannelse – og hvor de mange 

eksamensopgaver først er rettet lige op til deadline, kan få betydning for udregningen af den gennem-

snitlige studietid for de studerende, der afslutter BA til sommer. På samme måde får bedømmelsen af 

specialer betydning for udregning af gennemsnitlig studietid for årets kandidater.  

 

To nye IT-systemer i 2014 

I løbet af 2014 skal vi på uddannelsesområdet tage to nye IT systemer i brug. Som længe annonceret og 

ventet udskiftes First Class og AULA med systemet BlackBoard.  Flere undervisere har allerede afprøvet 

det nye system (i efteråret fra Japanstudier og historie – i det kommende semester fra idéhistorie, religi-

on og teologi). Til september 2014 regner vi med, at 20-30 % af ARTS tager det nye system i brug og fra 

februar 2015 bliver det hele ARTS. CUDIM er ansvarlig for indførelsen af systemet og der er nedsat en 

styregruppe, bl.a. med prodekanen for uddannelse og de 3 studieledere. I løbet af de kommende uger 

bliver det bestemt, hvem der skal "gå over" til sommer. Spørgsmålet vil blive drøftet i de to studienævn 

den 21. januar. I BlackBoard oprettes der automatisk en kursusside for alle forløb, som annonceres i kur-

suskataloget og de studerende tilmeldes siden, når de melder sig til undervisning.  

 

Der har i løbet af efteråret været en udbudsrunde om en fælles platform for digital aflevering af eksa-

mensopgaver for fem danske universiteter (AU, KU, AAU, CBS og RUC). Der er nu valgt en leverandør og 

kontrakten underskrives i januar. Det ser ud til, at AU kan tage systemet i brug i begrænset omfang alle-

rede til sommereksamen 2014 og i løbet af 2015 vil flere og flere eksamener bliver afviklet digitalt. Årligt 

håndteres ca. 72.500 stedprøver og 65.000 skriftlige afleveringer på AU, så det vil spare noget papir.  

Jeg repræsenterer ARTS i en fælles AU styregruppe og vi er ved at afklare, hvor mange og hvilken type 

eksamen på AU, der kan afvikles digitalt til maj / juni. Vi er f.eks. enige om, at det ikke skal være eksa-

mener med alt for mange studerende eller med eksterne censorer. Jeg vil bl.a. drøfte det med eksa-

mensadministrationen, som har et godt overblik over de forskellige skriftlige eksamener. Så snart vi har 

forslag til, hvem det kan være, kontakter jeg de pågældende undervisere.   

Samtidig vil jeg prøve at koordinere, at ingen bliver udsat for TO nye systemer på en gang ...  

 

Liselotte Malmgart 

Studieleder 

 

 

 

 

 

http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/BUU/spm/303/svar/1072003/1278562/index.htm?/samling/20121/almdel/BUU/spm/303/svar/1072003/1278562/index.htm
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Forskning 
 

Praktisk information 

 

AUFFs gæsterforskerpulje 

Vær venligst opmærksom på følgende datoer:  

 

Ansøgninger modtaget 

senest 

Svar forventes udsendt 

16. januar 2014 kl. 12 Uge 10 

9. april 2014 kl. 12 Uge 22 

28. august 2014 kl. 12 Uge 41 

15. oktober 2014 kl. 12 Uge 48 

 

 

Erasmus-stipendier for ansatte  

Alle ansatte ved Aarhus Universitet har mulighed for at søge et Erasmus-stipendium til ophold i udlan-

det. Der kan ansøges om stipendium til to typer ophold – undervisningsophold og/eller træningsophold. 

Stipendiet er på ca. Euro 800 pr. ophold, men det kan variere fra år til år. Størrelsen af stipendierne ken-

des ikke før juli måned. Fristen for ansøgning er 1. marts for hele det efterfølgende akademiske år. Det 

vil sige, at der er frist den 1. marts 2014 for ophold der ligger i perioden 01.06.14 – 30.09.15. Hvis du sø-

ger efter fristen, er der mulighed for at komme på venteliste. Erfaringen siger, at der ikke er så mange 

stipendier til rådighed, så stipendierne vil være fordelt til de der søger inden fristen. Men da der ofte 

kommer aflysninger, gør vi brug af en venteliste. Læs mere her. 

 

 

Øvrige nyheder  

 

Ny tjeneste til forskere fra Det Kongelige Bibliotek 

Det Kongelige Biblioteks nye tjeneste MyArchive giver danske forskere samt forfattere, kunstnere og an-

dre kulturaktører mulighed for fremover løbende at deponere e-mail-korrespondancer og andet digitalt 

materiale, der påtænkes sidenhen doneret til Nationalbiblioteket. 

For ophavsmanden er det naturligvis frivilligt at anvende den nye tjeneste, og endelig overdragelse til 

Nationalbiblioteket finder kun sted efter aftale. Læs mere om tjenesten og se, hvordan du ansøger 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/internationalt/erasmusstipendierforansatte/
http://www.kb.dk/da/nb/samling/myarchive/index.html

