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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDER
 

Kære kolleger, 

 

Som det nok er gået op for alle, har Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen udmeldt 

en voldsom dimensionering af Humaniora, hvilket i denne sammenhæng inkluderer alle instituttets fag. 

De eneste fag der ikke skal dimensioneres, er de kandidatuddannelser, der er for nye til at have arbejds-

løshedstal samt International Studies, der hører hjemme i gruppen af samfundsfag.  

 

Danske Universiteter har ført forhandlinger med ministeriet, hvilket har medført en ny ministerudmel-

ding med en lidt længere indfasning og få ekstra pladser til internationale studerende. Dog fastholdes 

mange af dimensioneringsmodellens uhensigtsmæssigheder. Der er stadig mange uklarheder i modellen, 

som forhåbentlig vil blive afklaret og gjort mere hensigtsmæssige i yderligere forhandlinger.  

 

Dimensioneringen vil på længere sigt ramme os hårdt økonomisk, og vil få negative konsekvenser for 

kvaliteten i vore uddannelser herunder særligt hvad angår fleksibilitet, sammenhæng og ikke mindst in-

ternationalisering. Dimensioneringen kolliderer derfor stærkt med vores kvalitets- og internationalise-

ringsstrategi særligt vedrørende kandidatuddannelser.   

 

Selv om dette indgreb er meget omfattende og katastrofalt for vore uddannelser, er det dog stadig for 

tidligt at sige præcist hvor vi står. Jeg håber, at vi i løbet af de næste 14 dage får en større afklaring af 

hvordan dimensioneringsmodellen skal forstås og dermed hvad den betyder. Jeg kan derfor endnu ikke 

sige konkret, hvad dette betyder for vores institutvirkelighed udover at de økonomiske implikationer er 

voldsomme. 

 

Modellen indfases trinvist og de fulde konsekvenser kommer først i 2021-22.  Selv om det ikke er en lang 

horisont for så omfattende økonomiske omdisponeringer, så kan der ske meget inden 2020 både poli-

tisk, fagligt og arbejdsmarkedsmæssigt. 

 

Selv om det er for tidligt at sige noget, vil jeg gerne berolige instituttets ansatte særligt hvad angår to 

forhold: 

 

Det er alt for tidligt at spekulere om eventuelle afskedigelser. Jeg kan i sagens natur ikke garantere no-

get, men jeg håber, at vi kan klare reduktionen med den naturlige afgang i de kommende år, særligt hvis 

vi arbejder målrettet på at styrke andre aktiviteter. Jeg ved, at en del af vore udenlandske adjunkter har 

været nervøse for deres nuværende ansættelse, men jeg kan godt garantere at de nuværende adjunkt-

ansættelser fortsætter deres periode ud, og jeg vil også arbejde for, at der bliver efterfølgende lektorop-

slag. 
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Der har i pressen været megen spekulation om konsekvensen af dimensioneringen bliver lukning af ud-

dannelser. Det er ikke givet, at dette bliver tilfældet på IKS. Jeg tror snarere, at løsningen vil være at ud-

vikle mere samlæsning og egentlige fællesuddannelser for grupper af mindre fag, i bestræbelsen på at 

opretholde den nuværende fagvifte. Jeg er godt klar over, at det bliver en udfordring for os alle at give 

slip på den enkeltfaglige styrke, der ligger i vore nuværende uddannelser.  

 

Hovedproblemet for os er at få sænket vores dimittendledighed og få gjort omverdenen opmærksom på 

det helt centrale bidrag humaniora yder i udviklingen af det danske samfund. Det er en vanskelig opga-

ve, som vi alle må påtage os, men hvor det måske særligt er relevant, at vi får vore aftagere og ansatte i 

alle mulige erhvervssammenhænge til at synliggøre det bidrag vore fag yder i samfundsudviklingen. 

 

Bjarke Paarup 

Institutleder 

 

Nyheder og praktisk information 

 

Johnny Laursen om den nyeste model for dimensionering 

Johnny Laursens kommentar til ministeriets udmelding i dimensioneringssagen fredag den 24. oktober 

2014: "Fra internationalisering til provinsialisering". Læs mere her. 

 

Opfølgning på Arts 

Der holdes en række møder på Arts som opfølgning på universitetsledelsens udmelding den 22. oktober 

2014. Læs mere her. 

 

IKS sekretariat holder lukket d. 5. november  

Alle sekretærer er på dagsseminar i Vejle den 5. november 2014 og træffes derfor ikke denne dag. Det 

gælder såvel de lokale sekretærer som det centrale institutsekretariat inkl. forsknings- og uddannelses-

konsulenten. Uopsættelige henvendelser rettes til Jytte Ringtved på 2942 5537. 

Torsdag morgen er alle tilbage på kontorerne og kan kontaktes som sædvanligt.  

 

IT-systemerne holder en friweekend d. 15.-16. november 

AU´s IT-systemer bliver løbende opdateret og vedligeholdt, men cirka én gang i kvartalet samles de ved-

ligeholdelsesopgaver, som kræver at IT-systemerne tages ud af drift. Sådan et "servicevindue" gennem-

føres i weekenden den 15.-16. november, hvor det som udgangspunkt ikke vil være muligt at anvende en 

række af universitetets it-systemer. Læs mere her. 

 

Valg på AU 2014 

Den 24.-27. november skal videnskabelige medarbejdere og studerende vælge repræsentanter til uni-

versitetets mange råd, nævn og udvalg. Læs mere her.  

Deadline for kandidatlister er d. 7. nov. kl. 12.00. 

 

Fremtidens forskersupport fra AU Library 

AU Library ønsker at styrke indsatsen over for forskere ansat ved Aarhus Universitet og at sikre, at der er 

overensstemmelse mellem de services, vi tilbyder og forskernes faktiske behov. Hvis du ønsker at hjælpe 

AU Library med at forbedre deres ydelser, kan du gøre deltage i deres spørgeskemaundersøgelse her. 

Det tager max. 15. min. 

 

 

Arrangementer 

 

Tiltrædelsesforelæsninger ved Mads Holst og Søren Michael Sindbæk 

Instituttet indbyder til fejring og forelæsninger i anledning af professorudnævnelser på Afdeling for Ar-

kæologi. Læs mere om arrangementet her. 

http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/dimensionering/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/opfoelgning-paa-arts/
http://medarbejdere.au.dk/#news-3763
http://medarbejdere.au.dk/#news-3801
http://library.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/hvad-skal-i-bruge/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/tiltraedelsesforelaesninger-ved-professorer-mso-soeren-michael-sindbaek-og-mads-kaehler-holst/


 

4 

 

 

Tiltrædelsesforelæsning ved MSO Anders-Christian Jacobsen 

I anledning af, at Anders-Christian Jacobsen er udnævnt som Professor MSO inden for fagområdet Dog-

matik ved Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet, afholdes tiltrædelsesforelæsning. Læs mere her. 

Nordisk mytologi trækker internationale forskere til Aarhus Universitet  

Den 13. og 14. november afholder Aarhus Universitet en international konference om nordisk mytologi.  

Deltagerlisten vidner om, at det unikke oldnordiske materiale er et forskningsområde, der har stor inter-

national appel. Læs mere her.  

 

Aarhus Havns historie og kulturarv til debat  

Den 13.-14. november afholdes et internationalt seminar på Moesgaard Museum, hvor man kan blive 

klogere på de udfordringer, der knytter sig til forvaltningen og brugen af industrikulturens kulturarv.  

Det er forandringer, der i øjeblikket sker i og omkring Aarhus Havn. Læs mere her.  

 

How to write an application for an ERC Starting Grant or Consolidator Grant 

Are you planning to apply for an ERC Starting Grant or Consolidator Grant, this info meeting may help 

you prepare a strong proposal. 

 

Time: Tuesday 18 November 2014, 09:00 – 11:30 

Place: Richard Mortensen stuen, building 1422, room 122 

 

For more information and for registration please visit this link.  

Kvalitetsudvalget præsenterer rapport II på AU 

Aarhus Universitet er vært, når Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvali-

tetsudvalget under Uddannelses- og Forskningsministeriet) præsenterer rapport nummer to om kvalitet 

og relevans i uddannelserne. Læs mere og tilmeld dig her. 

Arctic Offshore Conference 2014 – Aarhus Interdisciplinary Arctic Initiative 

As climate change is dramatically affecting the Arctic environment, the region is witnessing substantial 

new development opportunities in sectors like fossil energy. Complex challenges arise in terms of eco-

nomic development, environmental protection, health and social issues.  Arctic societies are as a conse-

quence facing crucial governance questions. Interdisciplinary research is a key answer to provide innova-

tive ideas on how to allow for local and regional opportunities to prosper while a sustainable Arctic and 

global development is favored.  

Læs mere om konferencen, som blandt andet arrangeres af IKS medarbejder Cécile Pelaudeix her. 

ARC/Arts initiatives 2014-16 

Arctic Seminar Series: Based on the successful launch of the Arctic Seminar Series in spring the organiz-

ers Pelle Tejsner and Toke Thomas Høye are pleased to announce another interesting lineup of re-

searchers whose works focus on interdisciplinary research. The seminar series has gradually grown to in-

clude participants ranging from marine biology to environmental law and the events have proved a use-

ful initial platform for furthering interdisciplinary research ties.  

Magic Circles: The Magic Circles initiative at the Arctic Research Center is a workshop setting allowing for 

natural and social scientists to meet and discuss, assess and hatch interdisciplinary research projects. It is 

aimed at appealing to scientists from all four faculties who are either trying to develop a new research 

topic or have an idea for a project that they would like to take further in cooperation with other disci-

plines.  

Knud Rasmussen Lecture Series: As part of the Arctic seminar series, one or two distinguished interna-

tional scholars will be giving lectures on broader topics of interest to an interdisciplinary audience. These 

http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/tiltraedelsesforelaesning-ved-mso-anders-christian-jacobsen/
http://dac.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/nordisk-mytologi-traekker-internationale-forskere-til-aarhus-universitet/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/aarhus-havns-historie-og-kulturarv-til-debat/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/forskningsstoetteenheden/arrangementer/how-to-write-an-application-for-an-erc-starting-grant-or-consolidator-grant/
http://www.au.dk/#news-3824
http://arctic.au.dk/news-and-events/events/show/artikel/arctic-offshore-conference-2014-aarhus-interdisciplinary-arctic-initiative/
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lectures will be called ‘Knud Rasmussen lectures’ in memory of the great arctic explorer Knud Rasmussen 

and will be combined with a workshop aiming at fostering new ideas for  interdisciplinary arctic research. 

Læs mere om arrangementerne på Arktisk centers hjemmeside. 

Calls 

Call for abstracts: 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. 

The conference takes place at Aarhus University, 12-14 March 2015. Deadline for submission of abstracts 

is December 1
st

 2014. Read more about the conference and download call for abstract here. 

Call for papers: Identity, Ethnicity and Nationhood before Modernity: Old Debates and New Perspec-

tives 

The Oxford Research Centre in the Humanities, invites paper proposals from prospective speakers in all 

periods of ancient, medieval and early modern history, including the history of art; sociology and social 

anthropology; and literary studies. Deadline for submission of papers is November 1
st

 2014. The confer-

ence takes place on 24–26 April 2015. Læs mere om konferencen her. 

 

Ph.d.-forsvar 

 

Lærke Maria Andersen Funder forsvarede sin afhandling: The Classical Narrative: A study of the recep-

tion of Classical antiquity in contemporary Europe through analysis of the narratives presented in mu-

seum exhibitions tirsdag d. 28. oktober kl. 13.00. Læs mere her. 

 

Jacob Palle Bliddal Mortensen forsvarede sin afhandling: Paul, “Paulitics,” and προσωποποιία torsdag 

d. 30. oktober kl. 14.15. Læs mere her. 

 

IKS Navne 

 

Ansættelser 

Michael Eilenberg er ansat som lektor ved antropologi/Human Security pr. 1. oktober 2014 

Marie Louise Tørring er ansat som lektor ved sundhedsantropologi pr. 1. januar 2015 

 

Internationalt anerkendt evolutionsforsker bliver gæsteprofessor på Aarhus Universitet 

Center for Biokulturel Historie får fra januar tilknyttet Joseph Carroll som Visiting professor. Læs mere 

her. 

 

Information fra studieleder 

 

Forhåndsgodkendte specialer kan ikke dumpes 

Affødt af en konkret sag fra IÆK har Uddannelsesjuridisk Service skrevet et notat vedr. forhåndsgod-

kendelse af specialer, som er sendt til alle fakultetets studienævn til orientering. UJS udtaler, at ”En for-

håndsgodkendelse er uden tvivl juridisk bindende”.  Det betyder i realiteten, at det ikke er muligt for cen-

sor og vejleder at dumpe et speciale, der er forhåndsgodkendt.  

 

http://arctic.au.dk/
http://conferences.au.dk/brazil2015/
http://www.torch.ox.ac.uk/call-papers-2
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-defence-13/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-defence-jacob-bliddal-mortensen/
http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/internationalt-anerkendt-evolutionsforsker-bliver-gaesteprofessor-paa-aarhus-universitet/
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Udvikling af ny type efteruddannelse 

Fagmiljøet på Kinastudier har i samarbejde med CUDIM søgt og fået midler fra Undervisningsministeriet 

til at udvikle efteruddannelse for gymnasielærere. Konceptet er to dages seminar med faglige oplæg fra 

forskere som baggrund for udvikling af korte konkrete undervisningsforløb, både i kinesisk sprog, kine-

sisk kultur og samfundsforhold. Gymnasielærerne skal derefter hjem og prøve det af før endnu en kur-

susdag, hvor de kan udveksle erfaringer. Kurserne holdes i foråret 2015 og bliver de en succes, kan det 

overvejes om andre er interesseret i at lave lignende tilbud, måske også rettet mod andre end gymnasie-

lærere.    

 

Nyt om Blackboard: vigtige datoer 

Der afholdes korte intro-kurser i Blackboard fra 24. november og til slutningen af januar (datoer og til-

melding her ). Det planlægges, at alle undervisere har adgang til deres egne forårskurser allerede 1. dec., 

så der er god tid til at opbygge siden for kurset og lege med de nye muligheder. De studerende er dog 

først tilmeldt og kan logge sig på 1. januar; om ikke andet er der tid til at skrive en velkomsthilsen i de-

cember og oplyse, hvornår du regner med at lægge mere information til de studerende på siden.    

I begyndelsen af december vil der bliver udsendt en liste over mange studerende der er tilmeldt de en-

kelte kurser. NB. Tallet kan ændre sig, hvis studerende ikke har overholdt tidsfristen og meldes senere til 

eller et valgfag nedlægges, så de studerende skal fordeles på andre kurser.  

 

Studiepraktik i uge 43 

I sidste uge vrimlede Nobelparken og Moesgaard med gymnasieelever, der kom for at få et indtryk af de-

res måske kommende uddannelse.  Knap 300 havde meldt sig til at opleve en uddannelse på IKS.  

Forhåbentlig gjorde det indtryk på nogen og skræmte andre væk – med andre ord godt, hvis de kom-

mende studerende har et realistisk billede af den uddannelse, de søger ind på (ifl. denne beretning, har 

forelæserne på filosofi begejstret en kommende studerende).  

Desværre betød det, at nogle undervisere oplevede, at undervisningen var flyttet til et andet lokale for 

at få plads til gæsterne.  Derfor har Studieplan bedt om at der bliver mindet om, at man skal checke Syl-

labus en ekstra gang, når der ser ud til at være særlige aktiviteter i Nobel.  Glem ikke muligheden for at 

synkronisere timeplanen i Syllabus med din personlige kalender i Outlook, Apple Calendar, på tablet eller 

mobil. Så skulle kalenderen automatisk blive opdateret, hvis lokalet ændres.  

 

Forslag til HUM-fag og profilvalgfag i efteråret 2015?  

Hvis du har en god ide til et HUM-fag eller 10 ECTS profilvalgfag i efteråret 2015, er deadline for forslag 

den 27. november. De indsendes via en formular på medarbejderportalen, hvor du også kan finde mere 

information om tidsplanen, eksamensformer etc. Forslag til HUM-fag  HER og forslag til 10 ETCS profil-

fag  her. Indtil nu har IKS ikke har haft det antal profilvalgfag, vi kunne have i forhold til antallet af stude-

rende (m.a.o: IÆK tjener forholdsvis flere penge end IKS på profilfag). Profilfag er i udgangspunktet tvær-

faglige og åbne for studerende fra alle fag. MEN Studienævnet har godkendt, at 10 ECTS valgfag kan ha-

ve en tættere tilknytning til kernefagligheden. Derfor kan et valgfag være målrettet en faggruppe, men 

ikke forbeholdt bestemte studerende. 

Der er især brug for gode tilbud til vores internationale studerende, der må vælge 3 x 10 ECTS valgfag.  

Så kurser på engelsk, og gerne metodeorienteret, er meget velkomne. Du er også velkommen til at kon-

takte mig, hvis du har en god idé, men ikke selv kan undervise pga andre opgaver i E 2015. Så vil jeg drøf-

te med afdelingslederne om vi kan finde andre, der kan gøre det.  

 

 

Liselotte Malmgart 

Studieleder 

 
 

 

 

 

http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/for-gymnasielaerere/kina-og-kinesisk-i-gymnasiet/
http://bbsupport.au.dk/medarbejdere/kurser-i-brug-af-blackboard/arts/kom-godt-i-gang-med-blackboard-basic/
http://vgnewsdk.wordpress.com/2014/10/28/uni-livet/
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/systemer/planlaegning-af-undervisning/kontakt-studieplan/
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/systemer/planlaegning-af-undervisning/timeplaner/brugervejledning/eksporter-timeplaner-med-ical/
http://medarbejdere.au.dk/institutter/institut-for-kultur-og-samfund/uddannelse/humfag/
http://medarbejdere.au.dk/institutter/institut-for-kultur-og-samfund/uddannelse/profilfag/

