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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDER
Kære kolleger,
Selv om sommerferien kun er få uger bag os, er der allerede fuldt tryk på aktivitetsniveauet. De nye studerende flokkes i Nobel (og nok også på Moesgård) og der er gang i diskussioner om fremtidig universitets- og institutstruktur.
Forrige fredag kom rektor med universitetsledelsens udspil til ændringer i organiseringen. Der er sat en
officiel høring i gang på instituttet. De to officielle høringsorganer LSU og Institutforum var meget positive overfor forslaget, men vil gerne foretage nogle yderligere præciseringer. Svarene er ikke skrevet endnu.
Forrige mandag havde vi et fakultetsmøde for medlemmer af Akademisk Råd, Fakultetssamarbejdsudvalg og institutfora om det eftersyn af strukturen som rektor lagde op til. Vi fik gode oplæg fra Johnny
Laursen, Morten Raffnsøe, Per Stounbjerg, Per Dahl og Hanne Knudsen (IUP) og Andreas Roepstorff styrede elegant dagen. Der var ikke tilslutning til ledelsens forslag om en udredningsgruppe, der skulle indsamle data om forskellige ønsker om institutternes organisering og komme med forslag til mulige institutorganiseringer. VIP’erne fandt denne arbejdsopgave for stor. I stedet blev det besluttet, at diskussionen om den kommende institutstruktur på Arts skulle foregå i afdelingerne (på lærermøder), og at afdelingerne melder deres holdning ind til fakultetet (og en hjemmeside), gerne før fristen, så bidragene kan
generere diskussion inden deadline. Der nedsættes så en arbejdsgruppe, der skal læse dette materiale
og mødes til et to-dages internatseminar. Første dagen bliver gruppen enige om forslag til institutstruktur, anden dagen præsenterer de forslag for fakultetsledelsen, og arbejdsgruppen og fakultetsledelsen
diskuterer de bedste løsninger. Derefter sammenskriver fakultetsledelsen forslaget og sender det i høring. Udfordringen for diskussionerne er jo at finde på løsninger, der er holdbare for hele fakultetet og
ikke blot passer ens eget fag.
Den primære dagsorden for diskussionerne er om vi skal fastholde de nuværende institutter, lave flere
institutter eller udvikle de nuværende institutter yderligere med ændret interne forhold. Det er udgangspunktet for diskussionen, men principielt kan alt diskuteres.
Vi havde gode diskussioner på mødet forrige mandag, på LSU og i institutforum. Jeg håber, deltagerne
herfra bringer diskussionerne videre ud på afdelingerne.
Bjarke Paarup
Institutleder
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Praktisk information
Eftersyn af Arts institutstruktur
På et heldagsmøde på Kasernen den 18. august tog Arts hul på den proces, som skal føre til beslutning
om eventuelle ændringer i institutstukturen. Læs mere her.
Din AU-telefon eller -tablet skal have nyt SIM-kort
I starten af september gennemfører AU IT det planlagte teleleverandørskifte på AU. Læs hvordan skiftet
forløber. Læs mere her.
IKS velkomstbrochure
Fra institutsekretariatet gør vi opmærksom på, at der er udarbejdet en velkomstbrochure til nye medarbejdere. Den giver en introduktion til det faglige og sociale liv på Kultur og Samfund. ’Gamle’ medarbejdere er naturligvis velkomne til at kigge med og få genopfrisket instituttes organisering, råd og nævn,
administrative systemer og sekretariatshjælp. Brochuren kan findes på instituttets medarbejderportal i
en engelsk og en dansk udgave.
Link til dansk udgave.
Link til engelsk udgave.
IT-systemer ude af drift 6.-7. september
I weekenden 6.-7. september skal strøm og it-systemer på AU serviceres og omlægges, og det må forventes, at det ikke er muligt at udføre arbejde, der er afhængig af universitetets it. Læs mere her.
Giv gæster adgang til trådløst net på AU
Alle medarbejdere kan nu selv oprette gæsteadgang til AU’s trådløse netværk AUWLAN. Se hvordan her.
Tilmeld dig Interacting Minds' nyhedsbrev
Nyhedsbrevet udsendes hver torsdag eftermiddag og orienterer om centrets offentlige arrangementer,
forskningsresultater, bevillinger mv. Læs mere her.

Medarbejdere
Voldsomt efterspil for krigerne i Alken Enge
Fire bækkener på en kæp og bundter med skændede knogler afslører, at der foregik et voldsomt rituelt
efterspil med ligene af de mange krigere, som blev nedkæmpet ved et stort slag nær Skanderborg i tiden
omring Kristi fødsel. Læs mere her.
Antropolog får tildelt norsk tidsskriftpris
Antropolog Mikkel Rytter har fået tildelt NAT-prisen 2013. Prisen er tildelt af Norsk Antropologisk forening på baggrund af en tidsskriftartikel om bønner og burgere. Læs mere her.

Ph.d.-forsvar
Nanna Schneidermann forsvarer sin afhandling Connectionwork: Making a name in Uganda’s music industry mandag d. 01. september kl. 13.00. Læs mere her.
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Arrangementer
Kurser for ph.d.-vejledere
CUDiM og Graduate School Arts udbyder fra 2015 obligatoriske vejlederkurser for nye ph.d.-vejledere.
Information om kurserne er også sendt til vejledere via PhD Planner. Deadline for tilmelding er 17. november 2014. Læs mere om kurserne her.
eduDAI 1.1 – education and digital tools
How do you benefit from digital media in your education? Digital Arts Initiative (DAI) and CUDiM invite
all interested parties to a workshop on integrating digital tools in education on Friday 29 August, 09.3015.00. Læs mere her.
Kursus for studerende med dansk som andetsprog
Rådgivnings- og støtteenheden udbyder kursus i skriftlig akademisk formidling i Aarhus og Emdrup for
studerende med dansk som andetsprog:
Kursus i Emdrup Startdato torsdag den 2. okt.
Kursus i Aarhus Startdato torsdag den 25. sept.
Læs mere her.
Getting Started in Denmark
Getting Started er et tilbud til alle nyansatte/nyankomne internationale på AU. Ved at deltage i Getting
Started får de en række "need-to-know"-informationer samt klaret deres registreringer hos de offentlige
myndigheder. Det hele ser i løbet af nogle timer og deltagerne vil typisk få bl.a. deres CPR-nummer og
bestilt NemID i løbet af arrangementet. Arrangementet starter på Internationalt Center og registreringen
finder sted på International Citizen Service West i Aarhus. Læs mere på Getting Started-hjemmesiden.
Postdoc Grant workshop (ARTS and BSS)
Are you planning to apply for a postdoc grant at the Danish Council for Independent Research (DFF)? The
Research Support Office at Aarhus University hosts a workshop which can help you prepare a strong
proposal. The workshop takes place on10 September 2014.
For more information and to see how to sign up please visit this link
Deadline for registration is 5 September.
Workshop: Skriv succesfulde ansøgninger
Står du over for at skulle ansøge om forskningsmidler inden for det næste halve år, så har du her mulighed for at få indblik i de grundlæggende principper bag en god ansøgning. Kurset varer en halv dag og
afholdes på følgende datoer:
23. september 2014
13. november 2014
Yderligere information findes her.
Deadline for tilmelding er 18. september og 10. november.
Writing Successful Grant Applications (in English)
The workshop covers basic principles of good grant writing and gives advice on how to attack the grant
writing process as well as how to write it in a way that meets the expectations of the reviewer. This
course will be held in English and is aimed at researchers with no or limited experience in grant proposal
writing. The English workshop takes place on 26 November 2014
For more information and to see how to sign up please visit this link.
Deadline for registration is 21 November 2014.
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AU Moesgaard Autumn Lecture:"Climate change and sustainability
Alle studerende, undervisere og andre interesserede inviteres til ‘AU Autumn Lecture’ med arkæologiske
og antropologiske perspektiver på bæredygtighed og klimaforandringer – med mulighed for at tilmelde
sig den efterfølgende reception, som arrangeres i samarbejde med semesterets første fredagsbar. Arrangementet er en del af introugen for nye kandidatstuderende på Moesgård og støttes bl.a. af forskningsprogrammerne Contemporary Ethnography samt Materials, Culture and Heritage.
Arrangementet finder sted fredag den 5. september 2014, kl. 13-17, i auditoriet på det nye museum.
Læs mere her.

Calls
Aarhus Universitets Forskningsfond
Til orientering er opslag vedrørende Aarhus Universitets Forskningsfonds uddeling af publikationsstøtte
nu offentligt.
Ansøgning kan udarbejdes via forskningsfondens hjemmeside: www.auff.dk



Opslaget på dansk
Opslaget på engelsk

Ansøgningsfristen er fredag 19. september 2014, kl. 12.00.
Se også fondens øvrige opslag vedr. gæsteforskerophold, ph.d.-kurser, forskergruppemøder og AIASworkshops på Sandbjerg Gods samt forskningsophold i Møllehuset.
ASC-IIAS Fellowship programme
The fellowship programme aims to attract researchers whose work is informed by current theoretical
debates in the social sciences and humanities over global connectivities and who are able to critically
engage with shifting paradigms in “area studies” beyond the ways in which these have traditionally been
th
conceived in the West. Application deadline is September 15 2014.
Læs mere her.

Institutkalender
September 2014
02. september
10. september
10. september
15. september
16.september
24.september
30.september

ledelsesmøde
forskningsudvalg
studienævn IKS
studienævn teo
ledelsesmøde
medarbejdermøde
ledelsesmøde

10.00-12.00
09.00-12.00
13.00-16.00
13.00-16.00
10.00-12.00
14.00-16.00
10.00-12.00

UDDANNELSE
Information fra studieleder
Studiemiljøundersøgelsen 2014
Fredag den 29. august offentliggøres den store AU undersøgelse af studiemiljøet.
Der udsendes en samlet rapport for hele universitetet, hvor fakulteterne sammenlignes og en rapport,
hvor man kan læse svarene for hver enkelt uddannelse.
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Jeg håber, at det bliver prioriteret at drøfte rapporten på alle afdelinger og i alle fagmiljøer. Det skal først
og fremmest ske i studienævn og uddannelsesfagudvalg, så vi kan høre de studerendes synspunkter.
Men det kan også være relevant at tage rapporten op på lærermøder.
Efter Studiemiljøundersøglesen i 2011 blev der centralt på AU afsat midler til projekter og tiltag, der
kunne forbedre studiemiljøet. Det har vi i 2012 og 2013 fået gode studenterdrevne projekter ud af.
På trods af den økonomiske situation har AU forhåbentlig også mulighed for at afsætte midler til lokale
projekter som opfølgning på 2014-undersøgelsen. Hvis det sker, synes jeg, at vi skal tage os tid til at inddrage de studerende i de tiltag, der måske skal gøres, så det ikke bliver "beslutninger fra oven".
Blackboard support for medarbejdere og studerende
Supporten på Blackboard er tænkt ind i den eksisterende it-support på Arts. Det vil sige, at har du brug
for support til Blackboard, kan du skrive via Help Desk for Arts på: arts.it@au.dk.
I skal som undervisere naturligvis ikke supportere de studerende, men får I spørgsmål, kan I henvise til
den samme supportmail arts.it@au.dk. De studerende bliver introduceret til Blackboard under deres
rusuge af AU Library, og de vil også blive tilbudt kurser i løbet af efteråret.
Vejledninger, information og kursustilbud er samlet på et fælles AU website om Blackboard:
http://bbsupport.au.dk
NB. Vær opmærksom på, at du logger dig på bb.au.dk, som er fælles for ARTS, ST og HEALTH.
BSS kører deres egen version, så hvis du ved en fejl logger dig på der, kan du ikke finde dine kurser.
( ... det har jeg fået et par mails om).
Studienævnets beslutninger
Siden februar 2012 har Studienævnet for Kultur og Samfund afklaret en lang række tvivlsspørgsmål og
fastlagt fælles praksis f.eks. i forhold til merit, eksamenssprog og ansvarsfordeling ved fejl i eksamensopgaver. Studienævnets sekretær, Carsten Sestofte, har nu samlet alle vedtagelserne i et notat, som er lagt
på studienævnets hjemmeside.

Liselotte Malmgart
Studieleder
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