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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDER
Kære alle,
Vi venter stadig på en endelig aftale om hvordan og hvor meget vi skal dimensioneres. På baggrund af
ministeriets forhandlinger med alle universiteter forventer vi et udspil denne uge. Men det er jo ikke givet, at det så er det endelige udspil. Når vi ved hvad vi skal dimensionere, skal vi finde en løsning for optaget i 2015. Administrationen har lavet et forslag til hvordan optaget skal foregå og man kan roligt sige,
at det bliver meget kompliceret, fordi vi skal optage retskravsbachelorer men holde os inden for rammen. Når f.eks. en studerende med retskrav kommer ind på et andet universitet eller en anden uddannelse end den hvor vedkommende har retskrav, så vil der ske en ret kompliceret rokade af alle andre optagne. Nå, men den del lader vi administrationen om. Lige nu skal der findes kriterier for optag af andre
studerende end retskravsbachelorer, hvor der er ledige pladser. Når 2015 er på besluttet, skal vi finde
løsninger for de kommende år. Det vil være en lidt længere proces, som kræver mere omfattende diskussioner. (Liselotte skriver mere om optag senere i nyhedsbrevet).
Dimensioneringen påfører os store reduktioner i vores indtægtsgrundlag, som vi skal finde løsninger på,
så vi undgår afskedigelser og også undgår et tiårigt stillingsstop. Jeg håber, vi kan skabe muligheder, så vi
alligevel vil kunne rekruttere nye adjunkter de kommende år.
Der er udsendt et forslag vedrørende organisationseftersyn. Det er nu i høring i instituttets forskellige
organer (forslaget kan downloades her.). Når det er vedtaget (med de rettelser der vil komme i høringsfasen) skal vi se på hvordan vi implementerer forslaget. Langt hen ad vejen er IKS på plads i forhold til
den grundlæggende organisering, men vi skal bl.a. diskutere eventuelle justeringer i afdelingsstrukturen,
forholdet mellem studienævn og UFU’er samt ph.d.-organisering. Dele af denne diskussion skal vi være
færdige med inden jul og det der ikke kan nås inden da må vi færdiggøre i det tidlige forår. Forskningsprogrammer og deres organisering skal først diskuteres sidst på foråret/tidlig sommer i overensstemmelse med tidligere udmelding om at forskningsprogrammerne evalueres efter tre år.
Studienævnene har besluttet at indstille til dekanen, at Liselotte Malmgart udpeges som studieleder i
perioden 1.2.2015 til 31.1.2018. Dekanen har accepteret indstillingen. Jeg støtter også de to studienævns beslutninger og glæder mig til det fortsatte samarbejde med Liselotte.
Bjarke
Institutleder

Nyheder og praktisk information
Klar, parat afdelingshjemmesider!
I de kommende uger begynder opbygningen af instituttets nye afdelingshjemmesider. De retningslinjer,
det skal ske efter, lægger vægt på klare strukturer for drift og support. Læs mere om opbygningen af de
nye afdelingshjemmesider på medarbejderportalen her.
Administrativ proces på Arts
Som følge af Universitetsledelsens udmelding den 22. oktober 2014 skal administrationen på Arts også
have et eftersyn. Der ligger nu en godkendt plan for processen. Læs mere her.
Stem på Artsforskere til Årets Danske Forskningsresultat 2014
Dorthe Jørgensen og Mads Kähler Holst fra Institut for Kultur og Samfund har hvert deres projekt blandt
de 10 nominerede til ”Årets Danske Forskningsresultat 2014.” Læs mere her.
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Husk tilmelding til Blackboard-kurser
1. januar 2015 får alle studerende adgang til Blackboard. Kurser i november og december skal hjælpe
undervisere med at blive klar til at tage det nye fællessystem i brug. Læs mere her.
Bestilling af bøger til Nobelbiblioteket eller Statsbiblioteket
Der er blevet udviklet en ny formular til bestilling af bøger til Nobelbiblioteket eller Statsbiblioteket.
Har I fremover forslag til nyanskaffelser, skal I benytte følgende link, hvor I vil finde en enkelt formular til
placering af forslag. Se siden: http://library.au.dk/bogforslag

Arrangementer
22nd International Congress of Historical Sciences
The International Congress of Historical Science started in 1900. It is held every five years and has already been held 21 times since the original congress. Being the most influential academic activity of historical science, it enjoys a reputation of “Olympics of historians”. Read more about the congress here.

Calls
Call for papers: International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS)
International Journal ofHumanities and Social Science (IJHSS) is an openaccess, peer-reviewed and refereed international journal published by Centerfor Promoting Ideas, USA. The main objective of IJHSS is to
provide anintellectual platform for the international scholars. IJHSS aims to promoteinterdisciplinary
studies in humanities and social science and become theleading journal in humanities and social science
in the world. Læs mere her.
Deadline for indsendelse er 30. november 2014
Call for papers: IWAHS-2015, International Workshop on Arts, Humanities and Social Sciences
The workshop is May, 2015, Istanbul/ Turkey.
The purpose of the workshop is to provide a public forum for researchers from academia, defense, government and industry to present, exchange ideas and discuss developments in Arts, Humanities, Social
Sciences and Related Topics. Read more here.

Ph.d.-forsvar
Jette Bendixen Rønkilde forsvarede sin afhandling: Det lille Himmerige; En liturgisk teologisk nylæsning af N. F. S. Grundtvigs gudstjeneste-syn fredag d. 21. november kl. 13.15. Læs mere her.
Heide Wrobel Nørgaard forsvarerede sin afhandling: Craftsmanship and Metalwork in the Nordic
Bronze Age: Craft Organisation, Craftspeople and their Areas of Contact mandag d. 24. november kl.
13.00. Læs mere her.
Claudia Leskien forsvarer sin afhandling: Operation Welcome. The Municipal Politics of Consolidating
Strasbourg's Position as Eu-ropean Institution Host from 1949 to 1979 torsdag d. 27. november kl.
13.15. Læs mere her.

Information fra studieleder
Evaluering af efterårets undervisning
Semesteret er ved at være slut og det er tid til evaluering af undervisningen. Det er UFU'en på hver afdeling, der bestemmer hvilke kurser der skal evalueres og som senere gennemgår evalueringsrapporterne.
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På IKS medarbejderportal kan man finde: studienævnenes retningslinier for evaluering, en kort vejledning til evaluering. Der er også et eksempel på et evalueringsskema, hvis du mangler et.
Desværre er der ikke sket mere mht. til udvikling af fælles elektronisk evaluering. Jeg håber stadig på, at
det fremover bliver en mulighed i Blackboard.
Har du undervist udenfor IKS?
I disse uger arbejder vi sammen med AU Økonomi på at få afregnet med andre institutter, hvor vi enten
har "købt" eller "solgt" undervisning i efteråret 2013 og foråret 2014. Det sker i forlængelse af den årlige
opgørelse af STÅ. Har du haft undervisning udenfor instituttet i et større omfang og er i tvivl om jeg er informeret om det, vil jeg gerne have besked – med relevante oplysninger om hvilket kursus på hvilken
uddannelse og gerne i form af en videresendt mail fra den person, som du har indgået aftalen med.
Dette er stadig et område, hvor jeg synes, at universitetsledelsen burde spille ud med fælles rammer og
afregningsmodeller for AU. Det er kompliceret med 10-11 forskellige måder at afregne på med de mange
institutter IKS samarbejder med og at det er op til de enkelte institutledere (og studieledere) at lave aftalerne og følge op på dem.
Dimensionering – indtil videre
I sidste uge forhandlede rektor i ministeriet om udmøntning af dimensioneringen. Som bekendt indledes
dimensioneringen fra 2015 med en nedskæring af antal studiepladser på bacheloruddannelser. Vi har ikke hørt nyt endnu eller fået konkrete tal, men ud fra den tidligere udmeldte model kan der siges følgende om optag på KA i 2015, som med rette bekymrer mange studerende:
KA Optag i 2015-2018
I de næste 3 år, må AU ikke optage flere på de dimensionerede KA uddannelser end i 2013 (se evt. tallet
for de enkelte uddannelser her). PÅ ARTS er der tradition for stor mobilitet, så mange vælger en KA uddannelse, som ikke ligger i forlængelse af deres BA. Samtidig har mange KA uddannelser i praksis haft frit
optag, så alle med den relevante BA og alle med et adgangsgivende tilvalg er blevet optaget. Det giver en
særlig udfordring, når der i fremtiden er et max. optag på alle uddannelser.
Retskrav og adgang med et tilvalg
ALLE studerende har et retskrav på at komme ind på en KA uddannelse i forlængelse af BA. De vil blive
optaget, selvom der er flere studerende end max. loftet. Men kun, hvis de søger ind direkte i forlængelse af BA. Holder de pause, bortfalder deres retskrav og de kan ikke være sikker på at blive optaget. Et
tilvalg kan stadig give adgang til en KA uddannelse, men man kan ikke være sikker på at komme ind. Hvor
mange studiepladser der er til studerende med et tilvalg (og til internationale studerende), vil afhænge
af, hvor mange med retskrav, der søger ind på uddannelsen. Hvis max. antal studiepladser optages af bachelorer med retskrav, udløses en fleksibilitetsgaranti. Så kan der optages yderligere 10 %.
Nyt politisk udspil
Regeringens såkaldte "kvalitetsudvalg” har i dag mandag den 24. nov. offentliggjort rapport nr. 2: her.
Som nogen måske husker, foreslog de i den første rapport 4-årige bacheloruddannelser og 1 årige kandidatuddannelser. Det bliver interessant at se, hvad de nu har fundet på.
Liselotte Malmgart
Studieleder
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