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Bestil en Forsker - måske noget for dig? 

 

Information fra studieleder 

Formandsvalg i studienævnene  

Studienævnets aktivitetskonto  

Uddannelseseftersyn og dimensionering 

Nye politiske storme? 

 

 

Institutlederens klumme

 

Kære kolleger, 

 

Vi har jo et institut eller måske snarere afdelingseftersyn kørende. Jeg vil gerne minde om, at hvis der er 

fag eller fagmiljøer, der ønsker en anden afdelingsmæssig tilknytning end den nuværende, skal man sen-

de disse ønsker til head.cas@au.dk senest mandag den 2. februar 2015. Derefter vil et lille udvalg se på 

sagen og tage kontakt til de pågældende fagmiljøer, og på baggrund af denne dialog udarbejde et forslag 

til en kommende afdelingsstruktur på IKS. Det er langtfra sikkert, at det er muligt at lave væsentlige æn-

dringer, men vi skal finde den mest optimale løsning for alle. 

 

Fakultetet har igangsat et uddannelseseftersyn på Arts med henblik på at diskutere fakultetets fremtidi-

ge uddannelsesportefølje og den videre dimensionering indtil 2018. Fakultetsledelse og studieledere 

holder et seminar den 3.-4. marts 2015. Der skal ikke tages beslutning om den fremtidige dimensione-

ring på seminaret. Seminaret skal ses som et beslutningsforberedende seminar. De endelige beslutninger 

om dimensionering sker nok først i maj 2015. De foreløbige planer for seminaret fokuserer først på den 

lange bane, dvs. hvilken uddannelsesportefølje vi gerne ser efter 2020. Derefter skal vi se på den kortere 

bane herunder på rammebetingelser og muligheder for administrative forenklinger på uddannelsesom-

rådet. I forhold til uddannelser har vi tre typer handlerum, nemlig nye uddannelsesmæssige initiativer, 

sammenlægninger af uddannelser og endelig nedlægning af uddannelser. 

 

Jeg skal komme med oplæg om instituttets planer og ønsker på seminaret. For at forberede IKS’s input til 

seminaret holder afdelingslederne et heldagsseminar den 23. februar 2015. Inden da vil det være godt 

for afdelingsledernes bidrag til dette møde, at planer og ønsker diskuteres på afdelingsmøder.  

 

Forhåbentlig er det klart, at vi også i løbet af foråret kan diskutere vore ønsker og planer. De kan jo også 

diskuteres med dekanen når Johnny kommer på besøg den 18. februar 2015. 

 

Bjarke Paarup 

Institutleder 

 

Nyheder og praktisk information 

 

RETTELSE: Ophold ved Klitgården 

I sidste nyhedsbrev blev det annonceret at man stadig kunne søge refusion ved ophold på Klitgården. 

Dette er desværre ikke korrekt. Ved ophold på Klitgården har det hidtil været muligt at søge om refusion 

af halvdelen af opholdsudgiften via en central pulje. Den 10. december 2014 traf Universitetsledelsen 

imidlertid beslutning om at nedlægge den centrale pulje, så refusion ikke længere er muligt. Aarhus Uni-

versitet har dog, som hidtil, indgået aftale med Klitgården om brugen heraf, og hermed opnået en rabat-

ordning på alle overnatninger på Klitgården.   

Vi beklager fejlen i sidste nyhedsbrev. 

 

 

 

mailto:head.cas@au.dk
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Medarbejderlokale i Nobel 

Så er der blevet indrettet et medarbejderlokale i Nobel. Det støder op til kantinen og har lokalenummer 

1483-117. Lokalet er fælles for de ansatte ved 

IKS og IÆK, og der kan bænkes 40 personer ved 

bordene – til spisning eller andet. Lokalet har og-

så et lille lounge-arrangement med et par sofaer, 

og det er udstyret med køkken i den ene ende 

og board/projektor i den anden. 

I lokalet er en kaffeautomat til fri afbenyttelse, 

hvorfor der også er kodelås på døren. IKS-

medarbejdere, hvis kodekort er virksomme i No-

bel, har adgang til medarbejderlokalet. Tirsdage mellem 12 og 13 reserveres lokalet til en frokostordning 

for IKS. Måske IÆK har ønsker om en frokostreservation en anden ugedag – det vil vise sig. På andre 

tidspunkter kan alle sætte sig ind med medbragt mad eller kigge forbi og få en kop te eller kaffe. Der er 

ikke på nuværende tidspunkt lavet et reservationssystem for lokalet. Lad os se, om det bliver nødven-

digt. Ønsker man at reservere det en time eller to til en reception eller lignende, så sæt en seddel på dø-

ren i god tid forinden. 

 

Frokostordning 

Sæsonens frokostordning i Nobel begynder tirsdag den 17. februar. Kantinen tilbyder os følgende buffet, 

anrettet i medarbejderlokalet:  

 

 Lun ret 

 Mini sandwich eller 2 slags pålæg med tilbehør 

 2-3 salater 

 Humus eller lign. 

 Frokostdessert 

 Brød & smør 
 

Pris pr. kuvert 50 kr. 

 

Det vil være muligt at melde sig for 6 tirsdage af gangen. I første omgang gælder tilmeldingen tirsdag 

den 17. og 24. februar samt 3., 10., 17. og 24. marts og til den samlede pris af 300 kr. Efter påske vender 

vi tilbage med tilbud om yderligere 2 x 6 ugers frokostordning. 

Tilmelding og betaling med kreditkort senest mandag den 9. februar via denne hjemmeside: 

https://auws.au.dk/IKS_frokostordning 

  

Tilmeldingen er bindende. 

 

Selv om du evt. ikke er tilmeldt frokostordningen, er du naturligvis velkommen til at slutte dig til kolle-

gerne med egen madpakke eller indkøb fra kantinen. 

 

AU valg af arbejdsmiljørepræsentanter 

Pr. 28. februar 2015 ophører den eksisterende arbejdsmiljøorganisation på AU, og de nuværende ar-

bejdsmiljørepræsentanter fratræder deres hverv. Der skal vælges nye arbejdsmiljørepræsentanter, og vi 

opfordrer alle interesserede medarbejdere til at stille op, så vi sammen kan arbejde for et godt arbejds-

miljø hos os. 

Valget til arbejdsmiljørepræsentanter gennemføres i februar 2015. Valgperioden er 3-årig, og arbejdsmil-

jørepræsentanterne vælges fra 1. marts 2015 – 28. februar 2018. Genvalg kan finde sted.  

Al materiale om valget findes på AU’s valghjemmeside, herunder: 

 

 Informationsark, som bl.a. beskriver arbejdsmiljørepræsentantens og arbejdsmiljøgruppens funktion 

https://auws.au.dk/IKS_frokostordning
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/valgprocessen/
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 En opstillingsblanket, som medarbejdere, der ønsker at stille op som medarbejderrepræsentanter til 

de angivne arbejdsmiljøgrupper, indsender til arbejdsmiljo@au.dk fra d. 2. februar og senest d. 16. 

februar kl. 12 

 Procedure og lovmateriale om valghandlingen, herunder at ledelsen ikke må deltage/udpege med-

arbejderrepræsentanter, men dog ledelsesrepræsentanterne 

 

Herefter skal der vælges medlemmer til udvalgene i arbejdsmiljøorganisationen iht. tidsplanen på AU’s 

valghjemmeside 

 

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. 

 

Åbning af grundforskningscenter 

UrbNet (Urban Network Evolutions) inviterer til official åbning d. 30.  Januar 2015 kl. 14.30-18.00 på 

Moesgaard Museum. UrbNet er et af Danmarks nye Grundforskningscentre som har til huse på Moes-

gaard og ledes af Rubina Raja. Læs invitationen her. 

 

Medarbejdermøde med dekanen 

D. 18. februar 2015 inviteres alle medarbejdere ved IKS til ekstra medarbejdermøde med deltagelse af 

Dekan Johnny Laursen. Mødet afholdes i Nobelsalen kl. 14.00-16.00. 

 

Disputatsforsvar: Anders-Christian Jacobsen 

Med henblik på erhvervelse af doktorgraden i teologi (dr.theol.) forsvarer Anders-Christian Jacobsen, 

Cand.theol., Ph.d. sin doktordisputats: Christ – The Teacher of Salvation: A Study of Origen’s Christolo-

gy and Soteriology fredag d. 27. februar kl. 13.00. Læs mere her. 

 

Conference: Brazil - The land of the Future? 

Futurity, i.e. the way people relate to the future, is an integral part of social life. Our plans, hopes and 

expectations, or worries and anxieties, are likely to have as decisive an influence on our present as our 

past. The future can be a troublesome presence in daily life, uncertain and fraught with unanswerable 

questions, but it can also represent an open field of possibilities. The mere fact that it has not happened 

yet makes it fertile ground for imagination and experiments. This applies to the political, social and sub-

jective levels of life and these levels interweave. The aim of this interdisciplinary conference is to capture 

‘the living of the future’ in Brazil during these years of dramatic change.  

Konferencen afholdes på Aarhus Universitet d. 12-14 marts 2015. Læs mere her. 

 

IKS futures seminar 

Næste forelæsning i IKS futures seminar rækken afholdes d. 9. april 2015 kl. 17.00 i stakladen. Nærmere 

information følger snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.   

 

Conference: Digital Heritage 

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

ence will be taking 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. We are particularly keen to encourage presen-

tations which relate to the scientific application of 3D in Digital Heritage research moving beyond visuali-

zation and dissemination.  

Konferencen afholdes på Moesgaard Museum d. 21.-22. maj 2015. Læs mere her. 

 

mailto:arbejdsmiljo@au.dk
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/valgprocessen/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/valgprocessen/
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Arts/Plakat_Kurt_Ettrup_Larsen.pdf
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/official-opening-of-urban-network-evolutions/
http://auinstallation29.cs.au.dk/fileadmin/cas/forskning/Forskningsprogrammer/Den_antikke_verden/ACJ_doktorforsvar.pdf
http://conferences.au.dk/brazil2015/
http://conferences.au.dk/digitalheritage/
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Medarbejdere 

 

Nye afdelingsledere ved IKS 

Pr. 1. februar 2015 byder IKS velkommen til et hold nye afdelingsledere (med enkelte gengangere i 

blandt). I skemaet nedenfor kan du en liste over afdelingslederne som vi glæder os til at samarbejde 

med.  

 

Afdeling Afdelingsleder 

Afdeling for Arkæologi Felix Riede 

Afdeling for Antropologi Jens Seeberg 

Afdeling for Europastudier, Ruslandstudier og Internationale studier Peter Bugge 

Afdeling for Filosofi og Idehistorie Thomas Schwarz Wentzer 

Afdeling for Globale studier Anemone Platz 

Afdeling for Historie og Klassiske studier Thorsten Borring Olesen 

Afdeling for Religionsvidenskab Lene Kühle 

Afdeling for Teologi Ulrik Becker Nissen 

 

 

Studieledere på IKS og IÆK forlænget 

Liselotte Malmgart og Ken Henriksen skal fortsætte som studieledere frem til 2018. Læs mere her. 

 

Professor Rubina Raja får støtte til dateringer af keramik 

Med en bevilling på 3,7 millioner fra Carlsbergfondet kan den nye forskningsgruppe ”Keramik i kontekst” 

sætte nye standarder for bearbejdningen og dateringen af lokalproduceret keramik. Læs mere her. 

 

Min yndlingsunderviser: Hans Fink 

Mon ikke de fleste af os kan huske især én af vores undervisere, som ham eller hende, der gjorde en for-

skel for vores studie? I en ny serie vil vi opsøge lige netop de undervisere, som viste os underet, gav os 

mod på faget og universitetet, lærte os at studere eller på anden måde gjorde noget, der fik ham eller 

hende til at være den, vi husker som vores yndlingsunderviser. Læs artiklen her. 

 

 

Calls 

 

Uddeling af publikationsstøtte 

Der indkaldes nu ansøgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i første 

halvår 2015. Læs mere her. 

 

Det Frie Forskningsråd annoncerer opslag til HERA JRP ’Uses of the Past’ 

Det nye fælleseuropæiske opslag HERA JPR ’Uses of the Past’ giver nu danske forskere mulighed for at 

søge forskningsmidler til transnationale projekter. Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelser er den 9. 

april 2014. Læs mere her. 

 

Fulbright Danish Visiting Scholar 

Fulbright Danish Visiting Scholar er et legat der uddeles til et selvarrangeret forsknings- og undervis-

ningsophold på et amerikansk universitet i det akademiske år 2015/2016 til en dansk adjunkt, lektor eller 

professor ved en dansk højere læreanstalt. Vedkommende skal beherske engelsk på højt niveau. Legatet 

gives inden for alle fagområder. Der er i alt tre af disse legater til 2015/2016. 

  

Opholdets varighed skal være et semester, og dette skal enten være i efteråret 2015 eller i foråret 2016.  

Legatet er på 200.000 kr. 

Ansøgningsfristen er d. 4. marts 2015, kl.12. 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/studieledere-paa-iks-og-iaek-forlaenget/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/professor-rubina-raja-faar-stoette-til-dateringer-af-keramik/
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/min-yndlingsunderviser-hans-fink/
http://auff.au.dk/bevillinger/publikationsstoette/
http://ufm.us6.list-manage2.com/track/click?u=235717b93518a473fb7c8d0fa&id=12416cefcc&e=b92b89fce9
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Ved spørgsmål vedr. dette, er man meget velkommen til at kontakte: 

  

Anne Villumsen 

Advisor & Program Coordinator 

Tel.: (+45) 33181000 

 

Læs mere her. 

 

Bestil en Forsker - måske noget for dig? 

Bestil en Forsker er et initiativ under Forskningens Døgn, som giver alle mulighed for at få besøg af en 

forsker i de tre dage, Forskningens Døgn foregår – i år er det fra den 23.- 25. april. Læs mere her. 

 

 

Information fra studieleder 

 

Formandsvalg i studienævnene  

På de konstituerende møder i januar blev der valgt formand og næstformand i Instituttets to studie-

nævn. Afdelingsleder Lene Kühle fra religionsvidenskab blev valgt som formand for Studienævnet for 

Kultur og Samfund. Ida Møller blev valgt til næstformand i studienævnet; hun er lige begyndt på 3. se-

mester på Arabisk og Islamstudier. Ida vil dele opgaverne som næstformand med Jens Thestrup Toft, der 

læser filosofi på 4. semester. Studienævnets sekretær er en tid endnu Carsten Sestoft. En opdateret liste 

over øvrige medlemmer kan ses på studienævnets hjemmeside.  

Studienævnet for Teologi har valgt afdelingsleder Ulrik Becker Nissen som formand; ny næstformand er 

stud.theol. Søren Jensen, der er på 8. sem. Susanne Vork er sekretær for studienævnet.  

Lene og Ulrik er også fremover medlemmer af ARTS Uddannelsesudvalg sammen med bl.a. prodekaner, 

de to andre studienævnsformænd og de tre studieledere på fakultetet. Det er til tider svært at finde ud 

af, hvad der foregår i Uddannelsesudvalget, men det er defineret som "ARTS' primære uddannelsesstra-

tegisk forum."   

 

Studienævnets aktivitetskonto  

Planlægger du noget særligt, f.eks. en lille faglig ekskursion i forbindelse med undervisningen? Studie-

nævnet for Kultur og Samfund kan bevillige tilskud fra aktivitetskontoen og næste frist for ansøgninger 

er 15. februar – link til Retningslinjer og ansøgningsskema.  

Studienævnet for Teologi behandler løbende ansøgninger efter disse retningslinjer.  

 

Uddannelseseftersyn og dimensionering 

Der er sendt mail til alle medarbejdere, afdelingsvis, med information om ARTS uddannelseseftersyn. 

Det er i den forbindelse blevet efterlyst at få repeteret de aktuelle tal for dimensioneringen. Fakultetet 

har oprettet en ny hjemmeside, hvor man kan finde baggrundsmateriale om dimensionering og uddan-

nelseseftersyn. AU offentliggjorde i december reduktionen i studiepladser på bacheloruddannelser i 

2015.  For IKS er der i 2015 en samlet reduktion i BA optag på 24 studiepladser, i forhold til 744 nye stu-

derende i 2014. Universitetet har ikke offentliggjort tal for BA reduktion 2016-20 eller KA reduktion 

2018-2020. I perioden 2015-18 må der maximalt optages det samme antal studerende på den enkelte KA 

uddannelse som i 2013.. 

 

Nye politiske storme? 

Ministeriets kvalitetsudvalg offentliggjorde torsdag den 29. januar sin afsluttende rapport. 

Den kan findes på udvalgets hjemmeside.  

Det bliver interessant, hvilke forslag de har til forbedringer af de videregående uddannelser. 

I tidligere delrapporter blev det bl.a. foreslået at universitetets bacheloruddannelser skal være på 4 år og 

kandidatuddannelser reduceres til 1 år.   

http://wemakeithappen.dk/daf-fulbright/
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/bestil-en-forsker-maaske-noget-for-dig/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/studienaevn/kultur-og-samfund/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/uddannelsesudvalg/
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Arts_Uddannelsesudvalg/Kommissorium_UUA_20120710.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Arts_Uddannelsesudvalg/Kommissorium_UUA_20120710.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Retningslinjer_IKS-studienaevnets_Aktivitetskonto_02.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Aktivitetskonto_blanket5.pdf
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/studienaevn/teologi/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/uddannelseseftersyn-arts/
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/kvalitetsudvalget
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Udvalget har også anbefalet en revision af censorkorpsenes funktion og en ændring af optagelsessyste-

met for at sikre et bedre match, så flere studerende optages på den rette uddannelse i første forsøg. 

 

Liselotte Malmgart 

Studieleder 

 
 

 

 

 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/kvalitetsudvalget/publikationer/faktaark-d-anbefalingerne-i-kvalitetsudvalgets-anden-rapport-kort-fortalt.pdf

