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Orientering fra Institutleder
Kære kolleger,
Godt nytår til alle. Jeg håber, at der blev lidt julefred til alle.
Vi starter på endnu et måske lidt rigeligt spændende år. Udfordringerne er mange. Helt særligt giver regeringens dimensioneringsplan os mange udfordringer, ikke i år, men de kommende år. Vi skal i år tage
stilling til, hvordan dimensioneringen skal udmøntes de kommende år og vi skal tage stilling til, hvordan
vi får vores økonomi til at hænge sammen, særligt i 2017 og fremefter. Det bliver en del af diskussionen
på de møder Liselotte og jeg traditionelt har med afdelingerne i januar/februar.
Fakultetet vil iværksætte et uddannelseseftersyn i relation til dimensioneringen for at sikre den bedst
mulige sammenhæng i vore uddannelser på de nye betingelser. Det er tanken, at denne proces skal løbe
her i foråret. Samtidig har vi også en instituteftersynsproces kørende. Selvom vi på mange måder er på
plads i forhold til en ny afdelingsstruktur, har vi besluttet at undersøge, om vi har de rigtige afdelinger.
Der kom i relation til den fakultære instituteftersynsproces en række meldinger fra fag, der kunne ønske
sig en anden afdelingsmæssig placering. Derfor har instituttet nedsat et udvalg, der skal undersøge muligheder og komme med eventuelle ændringsforslag. Udvalget består af Kristoffer Kølvraa, lektor på Afdeling for Europastudier, Ruslandsstudier og Internationale Studier, Jørn Borup, lektor på Religionsvidenskab, Anemone Platz, afdelingsleder for Globale Studier, Thorsten Borring Olesen, kommende afdelingsleder for Historie og endelig mig som institutleder.
Processen bliver sådan, at alle fagmiljøer, der kunne ønske sig ændringer i deres afdelingstilknytning,
skriver dette ønske til denne gruppe inden den 2. februar 2015 (se nærmere her). Vi har valgt en så forholdsvis kort frist, fordi vi forventer at mange af ønskerne, allerede foreligger beskrevet, og for at give
arbejdsgruppen bedre tid til sonderinger. Når udvalget modtager ønsker, vil det gå i dialog med de forskellige berørte parter (dem der ønsker ændringer, dem de vil flytte fra og dem de vil flytte til) med henblik på at finde modeller, som i videst mulig omfang tilgodeser alle ønsker. Disse modeller for eventuelle
ændringer vil blive fremlagt for institutledelsen (IL, SL, Afdelingsledere) den 10. marts 2015. Derefter
fremsætter institutledelsen et beslutningsforslag til høring i relevante fora. Endelig skal beslutningen
godkendes af fakultetsledelsen.
Indmeldingen til fakultetsledelsen skal ske inden den 1. april 2015. Ændringer i en allerede fastlagt struktur er vanskelige og kan give store konflikter. Det er derfor vigtigt, at vi takler denne proces meget omhyggeligt, så vi ikke får skår i vores indbyrdes forhold. Og det er ikke på forhånd givet, at ændringer kan
lade sig gøre. Da dimensioneringsprocessen forløber samtidig, vil jeg gerne sige, at det ikke bør få indflydelse på et fags økonomiske situation om andre mere eller mindre velbeslåede fag flytter fra eller til en
afdeling.
En anden del af vores instituteftersyn er en afklaring af forholdet mellem studienævn og UFU. Den proces kører i studienævnet. Her vil også komme et forslag til institutledelsen, der også sendes i høring i relevante fora, og som også skal godkendes af fakultetsledelsen.
Selv om udfordringerne er mange, så har vi et stærkt udgangspunkt. Vi er godt på plads med vores struktur også selv om der eventuelt kommer mindre ændringer. Vi har stærke fagmiljøer og dygtige ansatte,
så med et uddannelseseftersyn vil vi også stå godt fremadrettet med stærke uddannelser og forskningsmiljøer.
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Har I i øvrigt bemærket de flotte bannere vi har fået på bygningerne?
Bjarke Paarup
Institutleder

Nyheder og praktisk information
Forskningstilsyn
Vi minder endnu engang om fristen for inddatering af oplysninger i PURE om publikationer og aktiviteter
i 2014. Tidsfristen er 1. februar 2015 – se venligst vedhæftede.
De inddaterede oplysninger for 2013 og 2014 vil også ligge til grund for forskningstilsynet, som finder
sted i løbet af foråret.
IT-systemerne serviceres lørdag d. 31. januar 2015
AU´s IT-systemer bliver løbende opdateret og vedligeholdt, men cirka én gang i kvartalet samles de vedligeholdelsesopgaver, som kræver at IT-systemerne tages ud af drift. Sådan et "servicevindue" gennemføres lørdag den 31. januar, hvor det som udgangspunkt ikke vil være muligt at anvende universitetets itsystemer. Læs mere her.
Ophold ved Klitgården
Ansatte ved AU kan fortsat i 2015 til 2017 bestille ophold ved Klitgården og ansøge om 50 % refusion af
opholdsudgiften (eks. Forplejning).
For at komme i betragtning til refusion af opholdsudgifter skal man gøre følgende:
1.

Ansøge Helle Trolle (HT@adm.au.dk) fra budgetkontoret om refusion. Det gøres ved at sende
en mail til Helle med følgende oplysninger:
Navn
Periode for opholdet
Formål
Ansættelsesforhold – f.eks. lektor, adjunkt, postdoc, ph.d.(kun AU-ansatte kan modtage
refusion – ph.d.er skal være indskrevet ved og aflønnet fra AU)

2.

Når Klitgården fremsender regningen, skal refusionen hentes hjem. Regningen vil i de fleste tilfælde blive fremsendt til en sekretær, som I så bedes give en kopi af refusionsbevillingen. Sekretæren vil herefter fremsende denne til Helle Trolle sammen med oplysninger om kontostreng – altså hvilken konto regningen betales fra (stedkode, projekt- og aktivitetsnummer), og
hvortil refusionen skal indgå. De, der ikke modtager regninger i INDFAK, bedes gøre det samme
for at udløse refusionen.

VIGTIGT!
Refusionen kan søges før eller efter opholdet. Det er vigtigt at søge så snart man planlægger opholdet,
fordi der årligt er en given pulje til formålet, og når den er opbrugt, kan der ikke længere bevilges refusion.
Rammeaftale for indkøb af bøger
Indkøb har i samarbejde med en brugergruppe bestående af repræsentanter fra Aarhus Universitet og
Statsbiblioteket A/S lavet en rammeaftale på indkøb af bøger. Aftalen giver gode rabatsatser. Aftalen
trådte i kraft d. 1. september 2014 og løber i 3 år.
Aftalen omfatter indkøb af danske, nordiske og grønlandske udgivelser, udgivelser fra engelsksprogede
lande og udgivelser fra vesteuropæiske lande. Aftalen giver, udover attraktive rabatsatser, også gode leveringsbetingelser, idet der afhængig af den enkelte udgivelse er en leveringstid på mellem 2 og 4 uger.
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Aftalen er obligatorisk for bibliotekerne, men andre bogindkøbere på universitetet har også mulighed for
at bruge aftalen ved køb af bøger. I mange tilfældevil der kunne opnås bedre priser end ved indkøb hos
andre leverandører uden for aftalen på grund af de gode rabatter.
Find oplysninger om rabatsatser og leveringsbetingelse mv. på Indkøbs hjemmeside.

Arrangementer
Workshop for den erfarne ansøger
Forskningsstøtteenheden holder workshop for den erfarne ansøger, som ønsker "nye øjne" på ansøgningen. Workshoppen afholdes den 17. februar 2015. Læs mere og tilmeld dig her inden d. 27. januar 2015.
Workshop: Postdoc grant (ARTS and BSS) – DFF
Are you planning to apply for a postdoc grant at the Danish Council for Independent Research (DFF)?
The Research Support Office at Aarhus University hosts a workshop which can help you prepare a strong
proposal.
 Time: 26 February 2015 at 09:00 – 15:00
 Venue: Meeting Room 1, Conference Center, Building 1421, Fredrik Nielsens Vej 2-4
Deadline for registration: 19 February 2015. For further information and registration please visit our
website.
Afskedsreception: Poul Pedersen
Efter mange års ansættelse ved Antropologi
fratræder lektor Poul Pedersen sin stilling pr. 1. februar 2015
I den anledning afholdes reception fredag den 23. januar 2015 mellem kl. 13.00 og 15.00 i Kantinen på
Moesgård. Læs invitationen her.
Medarbejdermøde med dekanen
D. 18. februar 2015 inviteres alle medarbejdere ved IKS til ekstra medarbejdermøde med deltagelse af
Dekan Johnny Laursen. Mødet afholdes i Nobelsalen kl. 14.00-16.00.
Disputatsforsvar: Kurt Ettrup Larsen
Med henblik på erhvervelse af doktorgraden i teologi (dr.theol.) forsvarer Kurt Ettrup Larsen, ph.d. sin
doktordisputats: Christian Bartholdy, vækkelseskristendom og dansk kirkeliv - Studier i Indre Missions
historie, ca. 1930-1960 fredag den 30. januar 2015 kl. 13.00. Læs mere her.
Disputatsforsvar: Anders-Christian Jacobsen
Med henblik på erhvervelse af doktorgraden i teologi (dr.theol.) forsvarer Anders-Christian Jacobsen,
Cand.theol., Ph.d. sin doktordisputats: Christ – The Teacher of Salvation: A Study of Origen’s Christology and Soteriology fredag d. 27. februar kl. 13.00. Læs mere her.
Åbning af grundforskningscenter
UrbNet (Urban Network Evolutions) inviterer til official åbning d. 30. Januar 2015 kl. 14.30-18.00 på Moesgaard Museum. UrbNet er et af Danmarks nye Grundforskningscentre som har til huse på Moesgaard
og ledes af Rubina Raja. Læs invitationen her.
IKS futures seminar
Næste forelæsning i IKS futures seminar rækken afholdes d. 9. april 2015 kl. 17.00 i stakladen. Nærmere
information følger snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
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Medarbejdere
Karen Gram-Skjoldager er ny formand for Det Unge Akademi
Karen Gram-Skjoldager er valgt som formand for Det Unge Akademi fra 1. januar 2015. Læs mere her.
Lektoransættelse: Cameron Warner
Cameron Warner er ansat som Lektor ved Antropologi fra februar 2015

Calls
Call for applications: AIAS-COFUND fellowships
AIAS is pleased to announce that up to 12 AIAS-COFUND fellowships are available for talented researchers. Download call her.
International Conference on the Arts and Humanities
The first Bridges Across Culture: An International Conference on Arts and Humanities will held in Florence. The “Bridges” conference provides an opportunity for academicians and professionals from various
arts and humanities-related fields from all over the world to come together and learn from each other.
This conference will serve as a place for scholars and experts with cross-disciplinary interests related to
arts and humanities to meet and interact with members within and outside of their own particular disciplines. Deadline for submissions is 1 February 2015. Læs mere her.
Pulling together or pulling apart – Identity and nationhood conference
Increasing globalisation highlights the need to revisit the upsurge of Nationalism, and this three-day interdisciplinary conference will provide a forum for debate on sovereignty, nationhood, identity, and interrelated issues in Catalonia, the Basque Country, Galicia, Northern Ireland, Scotland, Wales, Belgium,
France, Quebec, and elsewhere. Questions will include: why nationalism is so resilient; how notions of
‘self’ and ‘nation’ interpenetrate; economic, human rights, and social justice conflicts; whether and to
what extent new definitions and approaches to nationhood and state may be needed in the context of a
valid ‘European’ identity in the 21st century.
Deadline for submission of paper is 12 February 2015. Læs mere her.
Det Danske Institut i Rom
Forskere inden for alle grene af videnskaben, kunstnere inden for alle kunstarter, arkitekter, musikere og
forfattere kan nu søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i efter året 2015. Ansøgningsfrist er
den 16. februar 2015. Information om stipendiemuligheder og ansøgningsskema findes her:
http://www.acdan.it/stipendier.html

Information fra studieleder
Nyt aftagerpanel i 2015
De nuværende aftagerpaneler blev sammensat i efteråret 2012 for en 2-årig periode. Nye paneler skal
sammensættes i februar-marts 2015. Sidste gang bad vi hver UFU om at foreslå 2-3 medlemmer, så panelet fik en størrelse med mulighed for fælles samtale på møderne. Erfaringen er nu, at da en del af de
travle medlemmer melder afbud, skal panelet nok være større næste gang.
Efter 1. februar, når det nye studienævn og de nye UFU'er træder til, vil alle afdelinger blive bedt om at
foreslå 3-5 medlemmer, afhængig af antallet af uddannelser på afdelingen.
Udover de eksterne medlemmer (se her), er alle afdelingslederne medlemmer.
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Blackboard igen, igen
Måske fik alle ikke læst decembers sidste nyhedsbrev. Derfor gentagelse:
Efter 1. februar 2015 skal alle undervisere og studerende på ARTS bruge BLACKBOARD i forbindelse med
undervisning. Alle, der skal undervise i foråret, burde nu kunne logge ind og se sine kurser under fanen
'Courses'; de kan ikke ses på forsiden. Studiesekretærerne har ansvar for at oprette og knytte de enkelte
undervisere til de relevante undervisningsforløb. Det er derfor vigtigt, at de får besked, hvis der sker
ændringer mht. hvem der underviser i hvad. De studerende fik i sidste uge adgang til de kurser, de er
tilmeldt, og kan se eventuel information fra jer før semesterstart.
LINKS: log-in på Blackboard, vejledninger, introduktionskurser i januar.
Fremdrift og maximal studietid
Fra 1. september 2015 gælder nye regler for alle studerende på ARTS, der skal medvirke til, at den gennemsnitlige studietid bliver kortere.
Fakultetsledelsen vedtog den 8. jan 2015 en indstilling om nye maksimale studietider og krav til studieaktivitet, udarbejdet af en administrativ arbejdsgruppe med prodekan Jan Ifversen som tovholder.
Formålet er at ændre studiekulturen, så AU kan leve op til de politiske krav om forbedring af de studerendes gennemførelsestid. Den fremtidige finansiering af fakultetet afhænger af, at det lykkes.
Studieaktivitetskravet bliver 18 måneder. Hvis en studerende ikke har bestået nogen eksamener i en periode på tre semestre, bliver personen udskrevet fra studiet (en pæn formulering af at blive smidt ud).
De studerende advares et semester før, så de kan nå at bevise studieaktivitet ved at gå til eksamen.
Maksimal studietid fastsættes til tre år på en kandidatuddannelse og fire år på en bacheloruddannelse.
Studerende på uddannelser med propædeutik får forlænget deres maksimale studietid med propædeutikkens normerede længde.
En ny bachelorstuderende, som begynder i september 2015, vil altså blive udskrevet fra universitetet efter fire år, hvis uddannelsen ikke er afsluttet.
Der vil blive udarbejdet overgangsordning for ældre studerende, som måske allerede er forsinket og derfor ikke har mulighed for at afslutte deres uddannelse indenfor den maximale studietid.
Dette er en meget anderledes studiekultur end de fleste af os sikkert har oplevet i vores egen studietid.
Gad vide hvor mange af de nuværende lektorer og professorer, der gennemførte deres uddannelse på
normeret tid ...
Stor udfordring på KA
De seneste tal viser desværre, at de studerende på IKS i gennemsnit bruger mere end 3 år på at færdiggøre KA. Flere uddannelser har små årgange og enkelte studerende, der bruger 3-4 år eller mere, har
stor betydning for udregningen af gennemsnittet. Det betyder også, at en del studerende efter de nye
regler ville være blevet smidt ud, inden de blev færdige med deres uddannelse.
Derfor håber jeg, at vi på den kommende "besøgsrunde" på alle afdelinger i januar-februar kan diskutere
studiekultur og forholdene på kandidatuddannelserne. Fastsættelse af en maximal studietid kan siges at
være "pisken" til at blive færdig på normeret tid. Kan vi også positivt motivere de studerende med "en
gulerod" til at følge studieordningen og blive færdige på to år?
Liselotte Malmgart
Studieleder
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