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INDHOLD: 
 

Nyheder og praktisk information 

Husk som ph.d.-studerende at melde barsel og sygdom 

Vejledning til nyheder, arrangementer og meddelelser på web 

Decentralisering skal sikre fagnær opgaveløsning 

Arts’ uddannelseseftersyn: institutterne spiller ud 

Nye samarbejdsaftaler i Sydafrika 

Nyt interdisciplinært Afrika-initiativ 

 

Arrangementer 

AU Library Cookies 

Innovationsfonden afholder informationsmøde 

The Futures Lecture series præsenterer James C. Scott (Yale University) 

Temakonference: Humanistisk forskning og erhvervsliv 

Tilmeld jer til DHL 

Folkemøde på Bornholm 

 

Kommende Ph.d.-forsvar 

Marie Louise Kaufmann Jensen forsvarer sin afhandling 

 

Medarbejdere 

Simon Nygaard - ny ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Religionsvidenskab 

Simon Nørgaard Iversen - Ny Ph.d.-studerende ved Afdeling for Religionsvidenskab 

Marie Louise Tørring ny lektor på Antropologi 

Min yndlingsunderviser: Lisanne Wilken 

Mette Løvschal awarded DKK 2,6 million in grants 

Professor Rubina Raja modtager EliteForsk-pris 

 

Calls 

Er du interesseret i samarbejde med kinesiske forskere? 

NOS-HS: Opslag om eksplorative workshops på vej 
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Research unit in film culture 

The human condition –reinventing philosophical anthropology 

 

Råd og udvalg 

Find din repræsentant i institutforum 

Hvem er medlem af IKS LSU? 

Hvem er din arbejdsmiljørepræsentant? 

 

 

Nyheder og praktisk information 

 

Husk som ph.d.-studerende at melde barsel og sygdom 

Instituttet vil gerne minde alle tilknyttede ph.d.-studerende om reglerne for registrering af fravær. Reg-

lerne gælder uanset om man er ansat på Aarhus Universitet eller hos en ekstern bevillingsgiver. 

Indmelding ved sygdom sker efter disse retningslinjer: 

Ved første sygedag gives besked til den lokale sekretær, der tager sig af ferie- og fraværsregistrering 

(hhv. Inger Sørensen, Mikkel Pade, Anja Elley eller Rikke Bjørn Jensen).  

 

Ved længerevarende sygdom orienteres også ph.d.-skolen - senest på dag 13 af sygeforløbet. 

 

Raskmelding skal ske til den lokale sekretær og også til ph.d.-skolen, hvis der har været tale om en læn-

gerevarende sygeperiode. 

 

Regler og frister i forbindelse med deltidssygemelding, orlov/tjenestefrihed og barsel: se venligst ph.d.-

skolens hjemmeside: http://phd.au.dk/gradschools/arts/rulesandregulations/ 

 

Vejledning til nyheder, arrangementer og meddelelser på web 

På IKS medarbejderportal findes en vejledning for nyheder, arrangementer og meddelelser til afdelings-

siderne og medarbejderportalen. Det er også her du de skabeloner du skal bruge, når sekretærerne skal 

hjælpe dig med at uploade div. på siderne. Læs mere her.   

 

Decentralisering skal sikre fagnær opgaveløsning 

CEI, EVU, Karriere og Alumne decentraliseres. Løsningen skal sikre nærhed til fagmiljøerne i opgavevare-

tagelsen. Læs mere her. 

 

Arts’ uddannelseseftersyn: institutterne spiller ud 

Sammenlægning af uddannelser, mindre frafald og forenkling af uddannelsesadministrationen er nogle 

at de tiltag, institutterne på Arts overvejer at arbejde med for at få balance i uddannelsesøkonomien, når 

dimensioneringen af uddannelserne for alvor slår igennem. Læs mere her. 

 

Nye samarbejdsaftaler i Sydafrika 

University of Cape Town (UCT) og Witwatersbrand University (WITS) i Johannesburg har indgået formel 

samarbejdsaftale med AU. Aftalen giver øremærkede midler til AU-forskere. Læs mere her. 

 

Nyt interdisciplinært Afrika-initiativ 

Forskere fra Arts deltager i et nyt interdisciplinært forskningssamarbejde “The Maasai Mara Science and 

Development Action” i Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA). Læs mere her. 

 

Arrangementer 

 

AU Library Cookies 

Som I forhåbentlig har opdaget afholder AU Library korte introduktionsarrangementer for alle medar-

http://phd.au.dk/gradschools/arts/rulesandregulations/
http://cas.medarbejdere.au.dk/nyt/vejledning-til-nyheder-arrangementer-og-meddelelser-paa-web/
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/decentralisering-skal-sikre-fagnaer-opgaveloesning/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/arts-uddannelseseftersyn-institutterne-spiller-ud/
http://www.au.dk/en/internationalcentre/news/artikel/nye-universitetsbrede-samarbejdsaftaler-i-sydafrika/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/nyt-interdisciplinaert-afrika-initiativ/
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bejdere i Nobelparken. Arrangementerne afholdes i det nye medarbejderlokale i Nobelparken. Hold øje 

med de blå plakater for nærmere information.  

 

Innovationsfonden afholder informationsmøde 

Innovationsfonden er den nye store spiller i forsknings- og innovationslandskabet i Danmark. Fonden har 

årligt ca. 1,5 mia. DKK til rådighed og investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og 

ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Informationsmødet afholdes på engelsk d. 24. 

marts. Læs mere her. 

 

The Futures Lecture series præsenterer: James C. Scott (Yale University) 

Efter en generalprøve i november præsenterer IKS nu forelæsningsrækken The Futures Lecture Series: 

Exploration in Culture and Society for den brede offentlighed den 9. april 2015, hvor James C. Scott fra 

Yale University vil gøre os klogere på ”tæmningens historie.” Det er instituttets forskningsudvalg, der 

står bag planlægningen af forelæsningsrækken, der er en udløber af instituttets strategiske ambition om 

at etablere en højprofileret og årligt tilbagevendende åben IKS-forelæsningsrække med fokus på̊ fremti-

dens udfordringer for kulturvidenskabelig forskning. 

 

Tilmelding til forelæsningen er nu åbnet og alle medarbejdere har modtaget en særudgave af nyheds-

brevet med link til tilmelding. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at der blandt medarbejderne er stor op-

bakning til arrangementet. I løbet af denne uge åbnes op for tilmelding for offentligheden, så hvis du, 

som medarbejder, endnu ikke har sikret dig en plads, vil vi opfordre dig til at tilmelde dig hurtigst muligt, 

da vi forventer, at billetterne hurtigt bliver udsolgte. 

 

Læs mere om forelæsningsserien her og her.  

 
Temakonference: Humanistisk forskning og erhvervsliv 

Tilmeld dig nu Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikations årlige temakonference, som denne 

gang omhandler muligheder og udfordringer i samspillet mellem humanistisk forskning og erhvervsliv. 

Konferencen afholdes d. 10. april 2015. Læs mere her. 

 

Tilmeld jer til DHL 

Deadline for tilmelding er 24. april 2015. Læs mere her. 

 

Folkemøde på Bornholm 

Aarhus Universitet deltager igen i år i Folkemødet på Bornholm. Ligesom sidste år vil forskningsskibet 

Aurora danne scene for de fire dages aktiviteter i Allinge Havn.  

Programmet vil byde på en blanding af faglige præsentationer, politiske debatter og musikalske indslag. 

Hvis du har planlagt at deltage i årets Folkemøde, er du meget velkommen til at kigge forbi skibet.   

For mere information om AU’s aktiviteter kontakt venligst kommunikationsmedarbejder Rikke S. Lind-

hard: 2165 6983/rsl@au.dk.  

 

 

Kommende ph.d.-forsvar 

 

Marie Louise Kaufmann Jensen forsvarer sin afhandling Religionenes æstetik - En artikulering af åben-

heden i tro og religion fredag d. 17. april kl. 13.00. Læs mere her. 

 

Medarbejdere 

 

Simon Nygaard - ny ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Religionsvidenskab 

Pr. 1. februar er Simon Nygaard ny ph.d. ved IKS hvor han skal undersøge skal undersøge mundtlighed og 

kulturel erindring i det førkristne Norden. Læs mere her. 

http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/innovationsfonden-afholder-informationsmoede-paa-aarhus-universitet/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/ny-forelaesningsserie-praesenterer-verdensnavne-i-aarhus/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangementer/the-futures-lecture-series/
http://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2015/temakonference-om-humanistisk-forskning-og-erhvervsliv
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/personalegoder/dhl/tilmelding/
mailto:6983/rsl@au.dk
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-forsvar-marie-louise-kaufmann-jensen/
http://cas.medarbejdere.au.dk/nyt/nyhed/artikel/ny-phd-stipendiat-skal-undersoege-mundtlighed-og-kulturel-erindring-i-det-foerkristne-norden/
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Simon Nørgaard Iversen - Ny Ph.d.-studerende ved Afdeling for Religionsvidenskab 

Pr. 1. februar er Simon Nørgaard Iversen Ph.d.-studerende ved IKS med projektet: The Roman Stoa – 

Transformation, Tradition, and Cultural Survival Potential in the Light of Cultural Evolution Theories. Læs 

mere her. 

Marie Louise Tørring ny lektor på Antropologi 

Fra 1. januar 2015 er Marie Louise Tørring ny lektor på Afdeling for Antropologi og leder af Masterud-

dannelsen i Sundhedsantropologi. Læs mere her. 

 

Min yndlingsunderviser: Lisanne Wilken 

To tidligere studerende på Europastudier er blandt de mange, der har fulgt opfordringen til at pege på 

en underviser, som fik afgørende betydning i studietiden. Vi bringer her den anden artiklen i en serie om 

undervisere, der gjorde en forskel. Læs mere her. 

 

Mette Løvschal Awarded DKK 2,6 million in Grants 

Within just two weeks IMC researcher Mette Løvschal was awarded not one but two postdoctoral grants 

worth a total of DKK 2,6 million. We talked to the happy IMC archeologist about the two projects and 

what the grants mean for her future plans. Læs mere her. 

 

Professor Rubina Raja modtager EliteForsk-pris 

Fem af Danmarks dygtigste forskere modtager EliteForsk-prisen 2015 på 1,2 millioner kroner. Blandt det-

te års modtagere er professor (MSO) Rubina Raja. Læs mere her. 

 

Calls 

 

Er du interesseret i samarbejde med kinesiske forskere? 

Innovation Centre Denmark, Shanghai har netop udgivet en oversigt over støttemuligheder til forskere, 

der ønsker at samarbejde med kinesiske forskere. Læs mere her. 

 

NOS-HS: Opslag om eksplorative workshops på vej 

Det nordiske samarbejdsorgan for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS) åbner den 

17. marts 2015 for ansøgninger om støtte til Serier af eksplorative workshops 2015. Ansøgningsfristen er 

den 21. april 2015. Læs mere her. 

 

Research unit in film culture 

All interested researchers working with film within the humanities are hereby invited to join a new re-

search unit to be launched this Spring. Læs mere her. 

 

The human condition –reinventing philosophical anthropology 

The term ‘philosophical anthropology’ has recently enjoyed a certain revival in both sociocultural an-

thropology and philosophy. However, a sustained examination of what is entailed in this term still re-

mains to be carried out. The conference presents a number of speakers who have in various ways articu-

lated the need for a new philosophical anthropology. The conference takes place at Aarhus University in 

June. 

 

Call papers 

A pre-conference workshop for PhD students is held on Tuesday 23 June 2015 at the AIAS. The organiz-

ers invite PhD students in anthropology and philosophy to present and discuss their ideas of a project or 

closely related projects to the conference theme. See how to submit an abstract here. 

Deadline: 22 March 2015. 

 

Read more about the conference and the Call for Papers. 

 

http://cas.medarbejdere.au.dk/nyt/nyhed/artikel/simon-noergaard-iversen-ny-phd-studerende-ved-religionsvidenskab/
http://cas.medarbejdere.au.dk/nyt/nyhed/artikel/marie-louise-toerring-ny-lektor-paa-antropologi/
http://www.au.dk/videnudveksling/alumne/
http://interactingminds.au.dk/news/enkelt/artikel/mette-loevschal-receives-two-grants-worth-35-million-dkr/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/professor-rubina-raja-modtager-eliteforsk-pris/
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2015/er-du-interesseret-i-samarbejde-med-kinesiske-forskere
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2015/nos-hs-opslag-om-eksplorative-workshops-pa-vej
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/arrangement/artikel/research-unit-in-film-culture/
http://auaias.createsend1.com/t/j-l-diuhbt-bitikilji-b/
http://auaias.createsend1.com/t/j-l-diuhbt-bitikilji-n/
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Råd og udvalg 

 

Find din repræsentant i institutforum 

 Bjarke Paarup:   Institutleder og formand 

 Jytte Ringtved:   Sekretariatsleder 

 Ulrik Becker Nissen:   Afdelingsleder 

 Anders-Christian Jacobsen:  Repræsentant for forskningsprogramlederne 

 Jens Krasilnikoff:   Repræsentant for forskningsprogramlederne 

 Søren Sindbæk:   Arkæologi 

 Christian Suhr:   Antropologi 

 Else Marie Wiberg:   Teologi 

 Birte Poulsen:   Klassiske studier/Historie 

 Armin Geertz :   Religionsvidenskab 

 Rosa Magnusdottir:   Europastudier, Ruslandsstuder og Internationale Studier 

 Hans-Jørgen Schanz:   Idéhistorie/filosofi 

 Annette Skovsted:   Global Studies 

 Marianne Fibiger:   Repræsentant for Ph.d. programlederne 

 Tina Elgaard:   Institutsekretær 

 Sif Egede:    Ph.d.-studerende 

 Simon Jylov:    Studerende  

 Lieve Vermeulen:   Studerende 

 Espen krogh:   Studerende 

 Martijn Van Beek:   Observatør for Akademisk Råd 

 Liselotte Malmgart:   Studieleder observatør 

 

Læs mere om institutforum her.  

 

Hvem er medlem af IKS LSU? 

Ledelsessiden (A-siden) 

 Bjarke Paarup:  Institutleder og formand for udvalget 

 Jytte Ringtved:  Sekretariatsleder 

 Liselotte Malmgart :  Studieleder 

 Rubina Raja:   Ph.d.-programleder 

 

Medarbejdersiden (B-siden) 

 Bo Kristian Holm:   Næstformand 

 Jeppe Büchert Netterstrøm:  Tillidsmand, bygning 1461/63 

 Henning Høgh Laursen:  Tillidsmand, bygning 1465/67 

 Anne Line Dalsgård:   Tillidsmand, Moesgaard 

 Bente Kejser:    TAP-repræsentant 

 

Observatør 

 Louise Søndergaard - HR 

 

IKS LSU mangler lige nu en Ph.d. repræsentant. Hvis du er interesseret, kan du kontakte Camilla Dimke 

(camilldimke@cas.au.dk) 

 

Læs mere om LSU her. 

 

Hvem er din arbejdsmiljørepræsentant? 

Bjarke Paarup:   Formand for arbejdsmiljøgruppen i Nobelparken og på Moesgård 

Jytte Ringtved:   Ledelsesrepræsentant i Nobelparken 

http://pure.au.dk/portal/da/etnobpl@hum.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/farkjr@hum.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/teoubn@cas.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/ALJ@teo.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/hisjk@hum.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/farksms@cas.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/suhr@cas.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/EWP@teo.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/klabp@hum.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/AWG@teo.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/rosa-magnusdottir(45bad046-be58-4221-b471-9515739dc835).html
http://pure.au.dk/portal/da/idehjs@hum.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/ostash@hum.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/marianne-qvortrup-fibiger(5308227a-7006-4093-aa89-6f9d424cc9d8)/persons/marianne-qvortrup-fibiger(5308227a-7006-4093-aa89-6f9d424cc9d8).html
http://pure.au.dk/portal/da/filte@hum.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(451d0139-e18b-4d68-a0c5-4879ea7a9bea).html
http://pure.au.dk/portal/da/mvanbeek@hum.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/lm@teo.au.dk
http://cas.medarbejdere.au.dk/raad-og-udvalg/institutforum/
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(2abf020a-8289-49b3-aae4-b8bedcce897e).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(7a547d92-ef42-4318-a002-7a92f8c3198f).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(7f0e4ba1-e1a0-48c7-bca1-f073ea563abf).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(446c29fb-4657-4bbb-be69-a7aafb287d3a).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(b53ba8ea-7a73-4ebc-a57d-7fedcb349958).html
http://pure.au.dk/portal/da/hisjbn@hum.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(4ed0cb3a-d856-4309-b3c3-20aa3750ec60).html
http://pure.au.dk/portal/da/a.l.dalsgaard@hum.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/bk@teo.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/ls@hum.au.dk
mailto:camilldimke@cas.au.dk
http://cas.medarbejdere.au.dk/raad-og-udvalg/lsu/
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Felix Riede:   Ledelsesrepræsentant på Moesgaard 

Anja Elley:   Medarbejderrepræsentant i Nobelparken 

Sita Jensen:   Medarbejderrepræsentant i Nobelparken 

Anne-Mette Christensen:  Medarbejderrepræsentant på Moesgaard 

 

Læs mere om arbejdsmiljøgruppe her. 

 

 

http://cas.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoegruppen/

