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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDER
 

Kære kolleger, 

 

Nu nærmer julen sig med hastige skridt og vi trænger alle til at slappe af med familie og venner. Selv om 

julesneen ikke falder, så bliver det dog alligevel jul. 

 

Jeg ved, at en del bekymrer sig om den dimensioneringsudmelding, vi har fået her i efteråret. Det er be-

sluttet at dimensioneringen i 2015 sker med en ligelig procentvis fordeling på alle fag med udgangspunkt 

i 2013 tallene, som er ministeriets udgangspunkt. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at det ikke helt er 

sådan i de tal der er meldt ud. Hvis der er fejl i indmeldingen til ministeriet, vil jeg søge at få det rettet. I 

foråret kommer vi til at diskutere, hvordan vi skal forholde os til de følgende års dimensionering. 

 

I min familie har vi et udtryk, der hedder ’Worry killed the cow’. Jeg har ikke helt kunne spore dets op-

rindelse. Vi bruger udtrykket, når bekymringen kommer til at fylde mere end bekymringens genstand. Vi 

skal på instituttet passe på, at det ikke bliver vores reaktion på dimensioneringen. Dimensioneringen er 

et alvorligt anslag mod instituttets sunde økonomi og mod vores fremtidige muligheder, men vi har et 

stærkt udgangspunkt og med mange dygtige og kreative medarbejdere på instituttet, skal vi i fælleskab 

nok finde gode løsninger, som forhåbentlig også giver os mange af de muligheder i fremtiden, som vi øn-

sker os. 

 

Og så handler julen jo om at have tillid, at tro på fremtiden, hvad enten det er, at en frelser er os født el-

ler at solen vender tilbage fra sit skjul.  

 

I den ånd vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul. 

 

Bjarke Paarup 

Institutleder  

 

Nyheder og praktisk information 

 

Beslutning om Arts' interne organisering 

Arts vil fortsat være organiseret i de samme tre store institutter med afdelingerne som organisatoriske 

omdrejningspunkter. Læs mere her. 

 

Dimensionering: Aarhus Universitet skal skære 650 bachelorpladser  

Onsdag faldt regeringens dimensioneringsplan på plads efter et langt og meget kringlet forhandlingsfor-

løb. Resultatet bliver, at Arts beskæres med 440 bachelorpladser, Business and Social Sciences afgiver 

172 pladser, mens Science and Technology beskæres med 38 bachelorpladser. Læs mere her.  

Dekanen Johnny Laursen har i Omnibus kommenteret konsekvenserne for Arts. Læs ariklen her. 

 

 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/beslutning-om-arts-interne-organisering/
http://medarbejdere.au.dk/#news-4188
http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/dekan-paa-arts-for-tidligt-at-tale-om-lukning-af-uddannelser/
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Dekanstilling på Arts slås op til foråret 

Rektor Brian Bech Nielsen har valgt at lade Johnny Laursens konstituering som dekan for Arts fortsætte, 

indtil den nuværende proces med at gennemgå og justere fakultetsstrukturen er tilendebragt. Læs mere 

her. 

 

Husk adgangskort mellem jul og nytår 

I perioden fra mandag d. 22. december til fredag d. 2. januar lukkes hoveddørene. Studerende og med-

arbejdere bedes benytte deres adgangskort med personlig kode for at komme ind.   

 

Registrering af publikationer og aktiviteter i PURE 

Det er nu tid for alle VIP til at inddatere oplysninger i PURE om publikationer og aktiviteter i 2014. Tids-

fristen for inddatering er 1. februar 2015 – se venligst vedhæftede. 

PURE-supporten tilbyder PURE- og BFI-informationsmøder den 14. og den 15. januar (på dansk). Der af-

holdes 3 fysiske møder og 1 webmøde. Tilmelding er ikke nødvendig. Se nærmere her.  

 

Mails til institutleder 

Ved henvendelser til Bjarke Paarup som institutleder bedes I benytte mailadressen head.cas@au.dk Det 

skulle gerne være med til at sikre rettidig opfølgning på henvendelserne. 

 

Afslutning på regnskabsåret 2014  

Det er vigtigt at notere sig, at onsdag den 7. januar er sidste frist for at oprette rejse- og udgiftsafregnin-

ger i AURUS, hvis omkostningen skal garanteres med i regnskabet for 2014. Øvrige frister – se venligst 

vedhæftede fil. Husk, at du kan få hjælp til dine Aurus-afregninger af en sekretær i huset. Du er også vel-

kommen til at overgive afregningen til dem, hvis du ønsker. Vi anbefaler at sekretærerne som minimum 

overtager de mere komplicerede rejseafregninger med flere rejsemål og valutaer indblandet. 

 

Book lokaler gennem din studiesekretær 

Justering i undervisernes procedure for bookning af undervisningslokaler. Læs mere her. 

 

Indberetningsskema for Censorer 

Censorkorps på AU, som hører under IKS og IÆK, har fået et nyt skema for indberetning af censur. Desu-

den hjælper siden med diverse andre informationer forbundet med censuraflønning og kontakt med se-

kretariat. Fag der ikke er tilknyttet AUs censorkorps, skal bruge de indberetningsskemaer som deres cen-

sorcorps (censorformand) har stillet til rådighed. Find yderligere information her. 

 

Arrangementer 

 

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. 

 

Ph.d.-forsvar 

 

Mette Løvschal forsvarede sin afhandling: Lines in the landscape, boundaries of the mind - The emer-

gence of landscape and settlement boundaries in north-western Europe in the first millenium BC 

onsdag d. 17. december 2014 kl. 13.00. Læs mere her. 

 

Medarbejdere 

 

Forskertalent modtager Sapere Aude-bevilling til forskning i global fattigdom og ulighed 

Postdoc i idehistorie Christian Olaf Christiansen modtager en af Sapere Audes Forskertalent-bevillinger. 

Læs mere her. 

http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/dekanstilling-paa-arts-slaas-op-til-foraaret/
http://medarbejdere.au.dk/pure/kurser/informationsmoeder/
mailto:head.cas@au.dk
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/book-lokaler-gennem-din-studiesekretaer/
http://arts.au.dk/uddannelse/censor/
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Arts/Plakat_Kurt_Ettrup_Larsen.pdf
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-defence-mette-loevschal/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/forskertalent-modtager-sapere-aude-bevilling-til-forskning-i-global-fattigdom-og-ulighed/
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Dorthe Jørgensen får hædrende omtale for ”Den Skønne Tænkning” 

Videnskab.dk har kåret årets danske forskningsresultat, og Dorthe Jørgensen modtog i den forbindelse 

hædrende omtale for sin teologiske doktorafhandling. Læs mere her. 

 

Professor Rubina Raja modtager Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje 

Rubina Raja, professor mso. ved Institut for Kultur og Samfund, modtager Videnskabernes Selskabs 

Sølvmedalje og prislegat for sin fremragende forskning inden for klassisk arkæologi. 

Læs mere her. 

 

Rane Willerslev bliver professor II 

Fra februar 2015 bliver Rane Willerslev ansat på Universitet i Oslo for en femårig periode. Ansættelsen 

hedder professor II og indebærer, at udenlandske professorer, der anses for at have særlig strategisk be-

tydning for Universitetet i Oslo, bliver ansat. Læs mere her. 

 

Mindeord for Birgit Storgaard Madsen 

Birgit Storgaard Madsens faglighed og integritet vil blive husket. Læs Mikael Gravers mindeord. 

 

Calls 

 

Digital Heritage: 3D representation in knowledge production 

Digital Heritage is an annual conference hosted by the Centre for Digital Heritage. This year, the confer-

ence will take place at the newly reopened Moesgaard Museum, Aarhus, Denmark. The theme will be 

'3D representation in knowledge production' by means of which we wish to enhance and solidify the 

presence of this new tool within digital heritage research.  

Abstracts should be no longer than 200 words including a title. Please submit your abstract no later than 

January 19, 2015. Read more here. 

 
Forsknings- og undervisningsudveksling på Balkan 

Hvis nogen har interesse i enten at besøge Balkan eller invitere kolleger fra regionen, så er der nu åbnet 

for et nyt Call med deadline 1. februar 2015. Der kan søges om stipendier inden for tre kategorier: 

 

 Ph.d.-udveksling 

 Post.doc 

 Staff 

 

Læs mere her 

Creativity: Method or Madness? 

The University of Glasgow, College of Arts and Humanities, invites proposals for papers on the theme of 

creativity for its fourth international postgraduate conference.  Abstracts of 200-300 words for 20-

minute papers should be sent by 12 noon on 12
th

 January 2015. Læs mere her. 

Call for papers: N&N – VOL.3.2: ‘Return’ & VOL.4.1: ‘World History’ 

The January 2015 issue of Networks and Neighbours will be dedicated to exploring the concept of ‘re-

turn’ in the history and historiography of Late Antiquity and the Early Middle Ages. Abstracts for pro-

posed articles should be received by 1 February 2015, with full papers to be submitted electronically by 

15 March 2015. Læs mere her. 

 

 

 

 

 

 

http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/dorthe-joergensen-faar-haedrende-omtale-for-den-skoenne-taenkning/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/professor-rubina-raja-modtager-videnskabernes-selskabs-soelvmedalje/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/rane-willerslev-bliver-professor-ii/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/mindeord-for-birgit-storgaard-madsen/
http://conferences.au.dk/digitalheritage/
http://www.joineuseepenta.eu/
http://worldcreativity.wordpress.com/2014/11/22/call-for-papers-creativity-method-or-madness-university-of-glasgow/
http://www.networksandneighbours.org/index.php/n/announcement
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Information fra studieleder 

 

Overgang til Blackboard  

Efter 1. februar 2015 skal alle undervisere og studerende på ARTS bruge Blackboard i forbindelse med 

undervisning. Efter lidt teknisk problemer er alle undervisere nu overført til systemet og I burde kunne 

finde jeres kurser under fanen Courses, men kan ikke se dem på forsiden. 

Det er studiesekretærerne, der har ansvar for at oprette og knytte de enkelte undervisere til de relevan-

te undervisningsforløb. Det er derfor vigtigt, at de får besked, hvis der sker ændringer mht. hvem der 

underviser i hvad. De studerende får adgang til de kurser, de er tilmeldt, den 6. januar.  

LINKS: log-in på Blackboard, vejledninger, introduktionskurser i januar.  

 

Lukning af FIRST CLASS og AULA 

Administrationen oplyser, at licensen til FIRST CLASS udløber den 19. september 2015 og formentlig vil 

systemet ikke længere kunne bruges. Der er lovet hjælp og vejledning til at flytte materiale over. Efter 

september vil der være få (fx 10 licenser), så der er mulighed for at tilgå systemet som arkiv. Brugen 

overvåges - og bruges det ikke efter et år, lukkes der ned. Det planlægges at AULA lukkes marts 2016.  

Det skal understreges, at hverken AULA eller FIRST CLASS kan anvendes i efteråret 2015.  

 

Liselotte Malmgart 

Studieleder 

 
 

 

 

 

https://bb.au.dk/webapps/portal/frameset.jsp
http://bbsupport.au.dk/medarbejdere/
http://bbsupport.au.dk/medarbejdere/kurser-i-brug-af-blackboard/arts/kom-godt-i-gang-med-blackboard-basic/

