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ORIENTERING FRA INSTITUTTET 
 

 

Praktisk information 

 

IKS frokostordning holder pause 
På grund manglende tilslutning er IKS frokostordning sat på pause sommeren over. Efter sommerferien, 

vil vi diskutere om det er et ønske at ordningen skal fortsætte. Der arbejdes på at finde en anden løs-

ningsmodel end den nuværende.  

 

Medarbejdere 

 

IKS kommentarer til analysegruppens rapport 

I forbindelse med ekspertgruppens problemanalyse har AU oprettet en hjemmeside, hvor alle medar-

bejdere har mulighed for at skrive en kommentar og deltage i debatten. Flere af IKS medarbejdere har 

allerede benyttet sig af denne mulighed. Læs blandt andet indslag fra Nina Koefoed, Carsten Fogh Niel-

sen og IKS forskningsudvalg. Du finder debatsiden her. 

 

Antropolog får international filmpris 

Christian Suhr har modtaget filmprisen “The Special Student Film Award” på Göttingen International 

Ethnographic Film Festival. Læs mere her. 

 

Ansættelser 

Sita Malene Jensen er efter et halvt års vikariat som institutsekretær på Teologi blevet fastansat fra 2. 

juni 2014. Sita er oprindeligt kandidat fra historie, og har tidligere haft kortere ansættelser på universite-

tet i forskellige stillinger. Sita sidder hovedsaligt med rejseafregninger og AURUS. Hun er rigtig glad for 

stillingen som institutsekretær og glæder sig til mange års samarbejde. 

 

Miriam Künkler er ansat som Lektor ved Arabisk og Islamstudier pr. 1. august 2014 

 

Søren Sindbæk er ansat som Professor MSO ved Middelalder – og renæssancearkæologi i perioden 1. juli 

2014-30. juni 2019. 

 

Fratrædelser 

Frederik Langkjær forlader stillingen som uddannelseskonsulent. Frederik bliver dog på AU hvor han skal 

være projektleder for AU's institutionsakkreditering. Læs mere om dette under nyt fra studieleder.  

 

Hans Fink går efter mere end 40 års ansættelse på pension. Finks indsats for filosofien og humaniora på 

AU og i DK har været enestående. Fagmiljøet har markeret fratrædelsen med en afskedsforelæsning ef-

terfulgt af en reception.  

 

Malene Jessen fratræder sin stilling som institutsekretær ved IKS pr. 30. juni 2014. Vi takker Malene for 

det gode samarbejde og ønsker hende held og lykke fremover.  

 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/forside/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/antropolog-faar-international-filmpris/
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Ph.d.-forsvar 

 
Sidsel Maria Westh Hansen forsvarede sin afhandling From Sidon to Babylon: Colonialisms, hybridity 

and regionalisation in the material culture of Hellenistic West Asia tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 13.00. 

Læs mere her.  

 

Benedicte Hammer Præstholm forsvarer sin afhandling Kønfrontation? Køn, kultur og forandring i nye-

re dansk teologi tirsdag d. 24. juni 2014 kl. 13.15. Læs mere her. 

 

Niels Bargfeldt forsvarer sin afhandling Influential individuals Legionary garrison communities on the 

northern Roman frontier fredag d. 27. juni kl. 10.00. Læs mere her. 

  

Marie Højlund Bræmer forsvarer sin afhandling Love Matters: Dilemmas of desire in transcultural rela-

tionships in Hanoi fredag d. 4. juli kl. 14.00. Læs mere her. 

 

Institutkalender 

 

Juni 2014: 

20. juni:  Arts sommerfest    17.30-02.00 

24. juni:  Ledelsesmøde    10.00-12.00 

25. juni:  Institutforum    13.00-16.00 

 

 

UDDANNELSE 
 

Information fra studieleder 

 

Foreløbige timeplaner uge 25  

Det forventes, at I alle i uge 25 får et link til jeres individuelle skemaer for efterårets undervisning.  

Der vil være ret kort tid til at svare, men da de er tjekket af undervisningssekretærerne først, vil der for-

håbentlig ikke være mange fejl at rette. Den korte tidsfrist skyldes, at skemaerne gerne skal være færdi-

ge til offentliggørelse, også for de studerende senest 1. juli.  

Der er altid mere pres på lokalerne om efteråret, bl.a. pga. meget instruktorundervisning på 1. semester, 

hvilket betyder, at flere timer nok desværre må placeres i ydertidspunkterne.   

På Moesgaard vil det kunne mærkes, at studerende fra to nye uddannelser fremover skal undervises her. 

KA i Sustainable Heritage Management optager sin 1. årgang og samtidig har vi valgt at flytte under-

visningen for Human Security til Moesgaard, for at skabe et godt fælles studiemiljø for internationale 

studerende. 

 

Ny uddannelseskonsulent  

Desværre er Frederik Langkjær blevet headhuntet til at være projektleder for AU's  

institutionsakkreditering og forlader stillingen som uddannelseskonsulent til sommerferien. Trist for os – 

men godt at vide, at denne opgave fremover ligger hos en person, som også ved hvordan universitetet 

ser ud på "institutsiden", og hvor meget kvalitetspraksis vi har tid til at gå rundt og evaluere på.  

Stillingen har været opslået internt på AU og blandt flere ansøgere har vi valgt Peter Thuborg, som i 2012 

blev cand. mag i filosofi med tilvalg i humanistisk organisationsudvikling.  

Peter har i 2013 og 2014 haft ansvar for at koordinere studiestart og rusintro på ARTS og har i den for-

bindelse lært uddannelser og afdelingsledere på IKS at kende. Da vi naturligvis ikke vil underminere stu-

diestarten (!), vil Peter tiltræde, når hans nuværende ansættelse udløber i midten af september. 

http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-forsvar-sidsel-maria-westh-hansen/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-forsvar-benedicte-hammer-praestholm/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-forsvar-niels-bargfeldt/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-defence-marie-hoejlund-braemer/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/ia/
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Funktionen som uddannelseskonsulent er i høj grad blevet præget af de forskellige personer, der har 

været ansat og de erfaringer, de har bragt med sig. Peter har endnu ikke så meget erfaring, men vi er sik-

re på, at hans entusiasme og engagement i uddannelsesområdet vil være noget Instituttet kan få gavn 

af.  

 

Status på Ph.d.er 

Der er på nogle fag bekymring for, at man ikke får nye ph.d. stipendiater. Nu kan man få et samlet bille-

de af ph.d. situationen i en ny årsberetning fra Graduate School of Arts. I 2013 fik IKS 36 nye ph.d.-

studerende (af i alt 72 på ARTS). Udover fordelingen mellem ph.d. programmer, hvilken baggrund de har 

og hvilke projekter de arbejder med, kan man også se titler på de 20 ph.d. afhandlinger fra IKS, som i lø-

bet af året resulterede i tildeling af ph.d. graden (ARTS i alt: 64).  

Det fremgår også, at ca. 1/3 af de nye projekter på ARTS er eksternt finansieret og 1/3 er samfinansieret. 

På arkæologi og historie er flere projekter f.eks. delvist finansieret af danske museer, på Asienstudier har 

vi fire indiske ph.d. studerende med et særligt Erasmus Mundus stipendium og Grundtvigcenteret finan-

sierer et ph.d. projekt på religionsvidenskab. 

 

Liselotte Malmgart 

Studieleder 

 

 

Øvrig information 

 

Arkæologistuderende på udgravningsekspedition 

Hvert år er arkæologistuderende på andet semester på ekskursion i fire uger. I år er de studerende af 

sted på fem forskellige uddannelsesudgravninger, hvor de blogger om deres oplevelser og fund. Læs me-

re her. Udgravningen i Ribe har i år fået særlig opmærksomhed, også fra medierne, da der er gjort sensa-

tionelle fund! 

 

 

FORSKNING 
 
Ny mulighed for match-making med sydafrikanske universiteter 

AU styrker sit engagement i det sydlige Afrika og understøtter i 2014 to nye forskningssamarbejder med 

universiteter. Læs mere om tiltaget og mulighed for ansøgning om Seed money her. 

 

Forskning skal kaste lys over Aarhus som europæisk kulturhovedstad 

I 2017 bliver Aarhus europæisk kulturhovedstad. Men hvilke resultater og effekter får det egentlig for 

byen? Det er forskere fra Aarhus Universitet allerede i fuld gang med at undersøge. Læs mere om projek-

tet her. IKS er blandt andet repræsenteret ved Mads Daugbjerg fra Antropologi. 

 

Ophold ved Det Danske Institut i Athen 

Opslag om ledige stipendier og ophold ved Det Danske Institut i Athen for perioden 1. februar - 31. juli 

2015 er vedhæftet. 

 

 

http://phd.au.dk/fileadmin/grads.au.dk/AR/PhD_network/GSA_-_Annual_Report_2013_-_web.pdf
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/nyhed/artikel/arkaeologistuderende-paa-udgravningsekspedition/
http://health.medarbejdere.au.dk/#news-2222
http://newsroom.au.dk/#news-2233

