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Nyheder og praktisk information
IKS sekretariat holder lukket d. 21. april 2015
Alle sekretærer er på dagsseminar d. 21. april 2015 og træffes derfor ikke denne dag. Det gælder såvel
de lokale sekretærer som det centrale institutsekretariat. Forsknings- og uddannelseskonsulenterne vil
dog være at træffe. Onsdag d. 22. april er alle tilbage på kontorerne og kan kontaktes som sædvanligt.
En række IT-systemer er ude af drift den 18. og 19. april
Nu er det igen blevet tid til at gennemføre et servicetjek af flere af AU’s IT-systemer og el-installationer.
Det betyder, at en række IT-systemer vil være ude af drift i weekenden den 18. april og 19. april 2015.
Læs mere her.
Administrationens navne er faldet på plads
Efter de seneste måneders organisatoriske justeringer i administrationen er enhedsbetegnelserne i de
administrative centre og vicedirektørområderne nu endeligt vedtaget med få undtagelser. Læs mere her.
Brug Karrierecentret i din undervisning
De studerende kender efterhånden alle til Karrierecentret på Arts – og nu er det undervisernes tur. Læs
mere her.
Arts er klar til årligt kvalitetseftersyn af alle uddannelser
Efter pilotevalueringer af Musikvidenskab og Digital Design er Arts nu klar til at gennemføre den såkaldte
etårige status på kvalitetsarbejdet af alle fakultetets uddannelser. Det årlige eftersyn skal bruges som afsæt til temadage i efteråret om kvalitet i Arts’ uddannelser. Læs mere her.

Arrangementer
Styrk Talentet! Deltag i AU’s mentorordning
Styrk Talentet! matcher medarbejdere på adjunkt-niveau med mere erfarne kolleger på lektorniveau eller derover. Formålet er at bidrage til at understøtte og udvikle de videnskabelige medarbejderes faglige
og personlige karrierepotentiale.
Deadline for tilmelding til næste hold er fredag d. 24/4, og man mangler pt. mentorer. Læs mere her.
Tilmeld jer til DHL
Deadline for tilmelding er 24. april 2015. Læs mere her.
Kom godt i gang med Blackboard - basic
Kursus den 4. maj. Læs mere og tilmeld dig her.
Få hjælp til dit Horizon 2020-projekt
Forskningsstøtteenheden inviterer AU-medarbejdere til tre forskellige Horizon 2020-arrangementer med
fokus på at skrive skrive professionelle og konkurrencedygtige projektansøgninger. Arrangementerne
finder sted 3.-4. juni 2015. Læs mere her.
RETHINK Our Common Future: Transforming the Heart of Education
Den 10. – 12. juni 2015 sættes under overskriften “Rethink Our Common Future: Transforming the Heart
of Edcuation” fokus på forskning om og erfaringer med forsøg på at skabe læringsmiljøer, som giver børn
og unge bedre muligheder for at kunne være medskabere af et mere bæredygtigt samfund. Konferencen, som også vil have workshopelementer, byder på en række nationale og internationale oplægsholdere med stor erfaring og indsigt fra forskning og/eller praksis med konkrete tiltag på dette felt. Konferencen arrangeres i samarbejde med Interacting Minds Centre. Læs mere her.
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Arts Sommerfest 2015
Reserver allerede nu datoen fredag den 19. juni 2015 i kalenderen til et brag af en Sommerfest. Detaljer
om festen følger i løbet af april måned. Vi glæder os til at se så mange IKS medarbejdere som muligt
herunder også IKS ph.d.er. Læs mere her.

Kommende ph.d.-forsvar
Marie Louise Kaufmann Jensen forsvarer sin afhandling Religionenes æstetik - En artikulering af åbenheden i tro og religion fredag d. 17. april kl. 13.00. Læs mere her.
Carolina Sanchez Boe forsvarer sin afhandling The Undeported / Les Non-Expulsés Foreign-Nationals
Caught Between Criminal Justice and Immigration Enforcement in France and the US onsdag d. 13. maj
kl. 13.00. Læs mere her.

Medarbejdere
Hæderspris til forsker fra Aarhus Universitet
Adjunkt Rachel Charlotte Smith er blevet tildelt en hæderspris for sin ph.d.-afhandling. Samtidig er Rachel Charlotte Smith den første ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, der har modtaget en dobbeltgrad som resultat af en fælles vejledningsaftale mellem Aarhus Universitet og James Cook University i
Australien. Læs mere her.

Calls
Niels Bohr Professorship Program 2015
The Danish National Research Foundation invites Danish researchers to submit proposals for Niels Bohr
Professorships. The application procedure is conducted as a “bottom-up” process, and applicants from
all research fields may apply. Se venligst vedhæftede Call for yderligere information.

Råd og udvalg
Sidste nyt fra Akademisk Råd, april 2015
Akademisk Råd holdt semesterets andet møde den 8.4. Formødet blev fortrinsvis brugt til at forberede
møde med AUs bestyrelse senere på semesteret. Bestyrelsen inviterer en gang om året formændene fra
de fire Akademiske Råd til et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen orienteres om det foregående års arbejde i de Akademiske Råd og enkelte emner diskuteres lidt mere udfoldet. Akademisk Råd på Arts har i
år ønsket at drøfte konsekvenserne af dimensionering og fremdriftsreform med bestyrelsen og har fået
støtte til punktet fra de andre Akademiske Råd.
Selve mødet i rådet var i høj grad præget af de mange processer som allerede er i gang på fakultetet.
Rådet fik således en status på opfølgning på Arts-eftersyn, uddannelseseftersyn og implementering af
fremdriftsreform fra dekanen. Desuden gav administrationschef Ole Jensen en status på eftersynet af
den administrative organisering og deltog i status på handleplan for opfølgning på den psykiske APV. Da
meget af handleplanen for 2013-14 er tilendebragt med bl.a. implementering af de nye afdelinger, er der
udarbejdet en ny handlingsplan for 2015, som kan læses her.
I forbindelse med opfølgningen på universitetsledelsens beslutninger af 22. oktober havde rådet inviteret institutlederne til at deltage i en drøftelse af hvordan medarbejderinddragelsen bedst finder sted i
ansættelsesproceduren, både i forhold til udarbejdelse af bemandingsplaner på afdelings- og institutniveau, og i selve processen med opslag og ansættelse. Derudover godkendte rådet en fælles vejledning til
ph.d.-bedømmelser, der skal understøtte en mere ensartet udformning af ph.d.-bedømmelser på fakultetet. Rådet tog på baggrund af et oplæg fra formanden en indledende diskussion af ligestilling på fakul3

tetet, af hvordan en diskussion fremadrettet kan rammesættes og hvad rådets opgave skal være. Det vil
blive fulgt op på et kommende møde med en mere konkret diskussion ud fra et katalog af mulige ligestillingstiltag. Endelig diskuterede rådet et forslag til evaluering af forskningsprogrammerne med prodekanen for forskning.
Referatet fra mødet offentliggøres først efter det er godkendt på næste møde midt i juni. Men referatet
fra sidste rådsmøde i februar kan nu læses på hjemmesiden.
Venlig hilsen
Nina Koefoed
Formand for Akademisk Råd Arts
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