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Kære alle,
Så kom sommeren endelig, og de fleste af os er parate til at gå på ferie. Ja nogen vil nok mene, at det har
de været længe.
Pt. lukker vi en del processer, og det er jo skønt.
Vi har gennemført lønforhandling, og nogen har allerede fået besked. Der kommer en fælles mail fra fællestillidsmand Bo Holm og undertegnede direkte i din mailboks, der forklarer processen og de begrænsede muligheder, der har været i år.
Der har været gennemført en evaluering af vore forskningsprogrammer, og på baggrund af evalueringen
holdt jeg møde med afdelingsledere og forskningsprogramledere tirsdag i denne uge. På mødet besluttede vi et fremtidigt format for forskningsorganiseringen. Jeg skal bruge uge 30 på at finpudse det forslag
Signe E. Larsen har skrevet sammen hertil. Forslaget kommer ud til diskussion på afdelingerne og i relevante organer efter sommerferien. Jeg skal fremlægge forslaget på et fakultetsseminar den 27.-28. august. På mødet i tirsdags diskuterede vi også, hvilke forskningssatsninger på fakultetsniveau vi gerne ser
fremmet. Der var 4-5 gode forslag, og den 10. august foreligger der et skriftligt oplæg på disse forslag til
diskussion i afdelinger og fora. Satsningerne skal ligeledes diskuteres på fakultetsseminaret den 27.-28.
august. Det er dog begrænset, hvor gennemarbejdede forslagene kan blive inden da, og jeg forestiller
mig, at der også efter fakultetsseminaret arbejdes videre med mulige forslag.
Vi får besøg af rektor den 17. august kl 10.00-11.30. Det er lidt tidligt på semestret, men jeg håber, at
mange ansatte vil have mulighed for at deltage.
Endelig har vi jo fået en ny minister. I regeringsgrundlaget står der følgende:
Højere kvalitet på de videregående uddannelser
De videregående uddannelser skal give de studerende viden og kompetencer, som de studerende kan tage med sig og bruge i fremtidige job og livet i øvrigt. Der har været stort fokus på, at flere unge skal tage
en videregående uddannelse. Det kan dog ikke stå alene. Uddannelserne skal også have høj kvalitet og
være relevante for samfundet.
Kvalitetsudvalget har afdækket en række udfordringer i uddannelsessystemet, blandt andet er sammenhængen mellem studievalg og arbejdsmarked ikke god nok. Uddannelserne skal orienteres mod arbejdsmarkedets behov. Regeringen vil derfor indføre mere praksisnær undervisning på de videregående ud-

dannelser. Og taxametersystemet skal reformeres, så det understøtter højere kvalitet på uddannelserne
og beskæftigelse.
Intentionen med fremdriftsreformen er god, men den fungerer ikke godt nok. Regeringen vil justere
fremdriftsreformen inden for den aftalte økonomiske ramme. Regeringen ønsker desuden et eliteniveau
på universiteterne med henblik på at udvikle fremtidens forskere.
Ambitiøs forskning
Forskning giver os ny viden og er en væsentlig drivkraft for udviklingen af vores samfund. Regeringen vil
prioritere grundforskningen såvel som anvendelsesorienteret og udfordringsdrevet forskning, så vi får ny
og brugbar viden til gavn for os alle.
Forskning af høj kvalitet er en vigtig forudsætning for, at erhvervslivet kan udvikle nye produkter og tjenesteydelser og dermed sikre videnstunge arbejdspladser.
Regeringen har det mål, at Danmark skal investere mindst 1 pct. af BNP i offentligt finansieret forskning.
Der skal laves en analyse af den eksisterende forskningsindsats med henblik på at opnå viden om effekterne af forskningsinvesteringerne. Inden for den nuværende ramme skal midlerne prioriteres, så de understøtter danske styrkepositioner og erhvervslivets behov.
Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite, både hvad angår forskning og undervisning.
Danmark kan umuligt være førende inden for alle områder, men det er regeringens ambition, at de danske forskningsmiljøer skal være i absolut topklasse inden for udvalgte styrkepositioner og områder.
Samtidig skal der være et tættere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv. Universiteterne skal
tilrettelægge deres forskningsaktiviteter, så egenfinansieringen øges. Det kan f.eks. ske ved øget kommercialisering eller tiltrækning af midler fra virksomheder eller fonde.
Regeringens og ministerens beslutninger kan få store konsekvenser for os. Det bliver spændende, hvad
en smal mindretalsregering vil og kan gennemføre. Fokus i ovenstående er jo på relevans, hvor relevans i
høj grad er forstået i forhold til erhvervsliv. Samtidig er der også fokus på elite. Det kan læses sådan, at
det brede flertal af vore kandidater skal være mere erhvervsrettede, mens der skal gøres noget særligt
for en mindre elitedel. Der skal laves en analyse af forskningsbevillingssystemet, og vi skal få flere af vore
forskningsmidler fra erhvervslivet - ikke forstået som private fonde, men i samarbejde med erhvervslivet.
Endelig skal der laves et nyt taksametersystem der fokuserer på employabilitet og kvalitet. Man kan frygte at kvalitet er defineret ved employabilitet.
Men først er det sommer. Vi har haft endnu et krævende år, men er dog ved at være på plads med mange store processer. Så vi kan jo håbe, at det næste år bliver lidt fredeligere. Jeg er på ferie uge 28, 29 og
31.
Jeg ønsker alle en skøn og afslappende sommer, så vi kan få skuldrene ned og hente energi til en kommende vinter.
Bjarke
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Nyheder og praktisk information
Dekanens festtale
Gik du glip af dekanens tale til sommerfesten den 19. juni 2015, kan du her læse talen, hvor dekanen afsluttede Artsprocessen.
Nye institutnavne på Arts
Efter en række lokale processer ligger de nye institutnavne på Arts nu fast. To institutter skifter dansk
navn og alle tre institutter skifter engelsk navn. Læs mere her.
Valg af én VIP og én TAP arbejdsmiljørepræsentant til arbejdsmiljøgruppen IKS, Nobelparken
Vi har af dekanen fået lov til at udvide arbejdsmiljøgruppen ’Nobelparken’ for at styrke opfølgningen på
såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Vi afholder derfor valg til to poster som arbejdsmiljørepræsentant. De valgte arbejdsmiljørepræsentanter bliver ligeledes medlem af lokalarbejdsmiljøudvalget
(LAMU). Læs mere om valget på medarbejderportalen her.
Sekretariatets sommerferieplan
I sekretariatet nærmer sommerferien sig og vi ønsker alle en rigtig god sommer. Planen for sekretariatets ferieafholdelse er vedhæftet.
IT systemer opdateres den 5. og 6. september
Cirka én gang i kvartalet samles de optimerings og vedligeholdelsesopgaver, som kræver, at ITsystemerne tages ud af drift. Sådan et "servicevindue" er planlagt den 5. og 6. september, hvor det en
række af universitetets it-systemer vil være utilgængelige. Der er foretaget en omfattende høring blandt
de faglige og administrative miljøer, og planen er nu fastlagt, så færrest mulige brugere generes.
Servicearbejdet vil i hovedtræk gennemføres fra lørdag kl. 18.00 til søndag kl. ca. 14.00. Telefoni, AVudstyr samt PC´er/MAC´er, uden behov for forbindelse til centrale It systemer eller internet gennem AU,
vil fungere normalt i hele weekenden.
Nye rejseregler
Fakultetsledelsen på Arts har den 25. juni 2015 formuleret følgende praksis i forbindelse med tjenesterejser:
1. Den billigste løsning skal altid vælges (i forhold til det hensigtsmæssige i situationen for både universitet og medarbejder)
Som noget nyt er medarbejderne ikke længere forpligtiget til at benytte CWT som rejseleverandør. Man
er velkommen til at købe en rejse direkte fra leverandøren. Ønsker man at benytte et rejsebureau, er det
dog fortsat CWT, man skal henvende sig til.
Bemærk at det ikke er tilladt at købe en rejse igennem en internetudbyder. Finder man f.eks. en billig
rejse gennem Momondo, må man ikke købe den via denne portal. Henvendelsen skal derimod gå direkte til flyselskabet eller gennem CWT.
De nye retningslinjer for bestilling af rejser gælder såvel rejser for ordinære AU-midler som rejser finansieret af eksterne bevillinger.
2. Institutterne skal til enhver tid være underrettet om, hvor i udlandet dets medarbejdere opholder
sig på tjenesterejse
Instituttet skal hermed indskærpe praksis for registrering af rejseaktiviteter, både af hensyn til aktivering
af rejseforsikring og for viden om hvilke rejsende vi har hvor i tilfælde af naturkatastrofer og lignende:
Forud for rejsen skal der rettes henvendelse til institutlederen om godkendelse - i praksis ved en henvendelse (en mail) til Camilla Dimke. I mailen bedes oplyst om formål, fraværsperiode og rejsemål. De
fleste vil opleve, at der normalt gives en hurtig tilbagemelding med godkendelse af tjenesterejsen. Skønnes der at være problemer med rejsemålet i forhold til forsikringen, tager Camilla kontakt til de pågæl3

dende og afklarer betingelserne for rejsen. Hvis rejseaktiviteten ligger i semestrene og betyder omlægning af undervisning og/eller eksamener, skal den forhåndsgodkendes af afdelingslederen.
Alle bedes notere hele dages fravær i deres personlige Outlook-kalendere.
3. Bonuspoints, optjent ved tjenesterejser, skal benyttes til tjenesterejser
Overholdelse af reglerne for bonuspoint og valg af billigste rejse vil ske via stikprøvekontrol.
De nærmere regler og retningslinjer for rejsebestilling og udgiftsafregning kan ses på Økonomis hjemmeside her.
Med henblik på at sikre valg af billigste rejseløsning vises samme sted en liste med gennemsnitspriser for
top 20-destinationer her
Medarbejdere, der er usikre på retningslinjerne for bestilling af tjenesterejser, bedes henvende sig til
den lokale sekretær og få hjælp til opgaven.

Arrangementer
Rektorbesøg på IKS
På sin årlige institutrunde besøger rektor i år IKS mandag d. 17. august kl. 10.00. Alle medarbejdere er
inviterede til mødet som vil bære præg af en åben dialog med mulighed for at stille spørgsmål til rektor.
Mødet finder sted i Nobelsalen (1485/123). Nærmere information følger.
The Futures Lecture Series
Vi kan nu meddele at næste forelæsning afholdes d. 29. oktober 2015. Nærmere information offentliggøres i august, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Se mere om forelæsningsrækken her.
Dronningemagt i middelalderen - Et symposium til ære for Anders Bøgh
Med udgangen af august 2015 går dr.phil. Anders Bøgh på pension. Til den tid er det 50 år siden Anders
begyndte på historiestudiet ved Aarhus Universitet, og 40 år siden han fik ansættelse som middelalderhistoriker samme sted. Derfor indbydes til symposium til Anders Bøghs ære på Aarhus Universitet 21.
august 2015, byg. 1441, 012. Efter symposiet afholdes afskedsreception. Tilmelding til symposiet inden
14. august er påkrævet. Tilmelding rettes til Kasper H. Andersen (ihokha@cas.au.dk) eller Jeppe Büchert
Netterstrøm (hisjbn@cas.au.dk). Læs mere om programmet her.
Replikker til Ole Davidsen - Afskedsseminar for lektor, dr.theol. Ole Davidsen
Til oktober går Ole Davidsen, lektor i Ny Testamente, på pension og der arrangeres i denne anledning et
afskedsseminar for ham den 7. oktober 2015 i Nobelauditoriet med efterfølgende reception i Nobelsalen. Læs mere om programmet her.
Collaborative Learning – seminar for undervisere
Vil du udvikle din undervisning? CUDiM inviterer til seminar for undervisere om collaborative learning.
Tilmelding senest 3. august. Læs mere her.
Participate: Cultural Transformation and the Participatory Agenda
Konferencen afholdes på SDU d. 2.-3. oktober, 2015. Fuldt program og link til tilmelding findes her. Konferencen er støttet af Velux Fonden.
Studenterudstilling på Moesgaard Museum.
Studerende på antropologi har igen i år afsluttet faget ”antropologisk vidensformidling” med en rigtig
museums udstilling. Den kan ses i det nye udstillingsrum på Moesgaard Museum, som er forbeholdt stu4

derende. Med 13 kreative og reflekterede projekter formidles eksempler på ”Ritualer” som noget, der
som gentager sig, forbinder virkeligheder, markerer overgange eller skaber særlige rum.
Så, besøger du museet i sommerens løb, så besøg også studenterudstillingen på nederst plan, bagved
den store trappe.Eller se billeder fra udstillingen på museet hjemmeside her.
Information Meeting: How to write an application for an ERC Starting Grant or Consolidator Grant
If you are planning to apply for an ERC Starting Grant or ERC Consolidator Grant the information meeting
can help you prepare a strong proposal.
Time: Thursday 17 September 2015 at 09:00 – 11:30
Registration deadline: 9 September 2015
For information and registration details please use this link.
Workshop: Writing a Successful Grant Application
If you are new in grant writing, you will find advice on how to attack the grant writing process and how
to write in a way that meets the expectations of the reviewer.
The three workshops will be held on the following dates:
24 September at 09:00 - 12:00 (in Danish)
11 November at 12:30 - 15:30 (in Danish)
25 November at 09:00 - 12:00 (in English)
For information and registration details please use this link.
Workshop: Postdoc Grant (ARTS/BSS)
If you are planning to apply for a postdoc grant at Aarhus University from Carlsberg or FKK/FSE and
would like feedback on your project description, you should sign up for this two-day workshop.
Day 1: 2 September 2015 at 09:00 – 15:00
Day 2: 7 October 2015 at 09:00 – 12:00
Registration deadline: 20 August 2015
For information and registration details please use this link

Kommende ph.d.-forsvar
Claire Elisabeth Dungey forsvarer sin afhandling Shades of Friendship Schooling and Morality among
Ugandan youth torsdag d. 24. september 2015 kl. 13.00. Læs mere her.

IKS Navne
Karen Gram-Skjoldager modtager forskningslederbevilling
Det Frie Forskningsråd har uddelt 20 Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevillinger for en samlet sum af
ca. 132 mio. kr. Lektor Karen Gram-Skjoldager modtager knap syv millioner kroner. Læs mere her.
Millionbevilling til forskning i etnografisk kulturarvs værdi og betydning
Cameron Warner har sikret en bevilling fra Det Frie Forskningsråd på knap 6,5 mio. til forskning i hvordan etnografiske genstande tilskrives værdi og betydning på tværs af tid og sted. Ansøgningen er sket i
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samarbejde med blandt andre Ton Otto og Ulrik Høj Johnsen, som har fået midler til et ph.d.-projekt.
Læs mere her.
Antropolog udvalgt til FOAM Talents 2015
Blandt mere end 1200 projekter fra 67 lande er antropolog Christian Viums projekt blevet udvalgt som et
af 21 FOAM Talents 2015. Læs mere her.

Calls
Nye ”virkemidler” fra AUFF
Aarhus Universitets Forskningsfond lancerer i år nye såkaldte virkemidler med en ramme på 83 mio. kr.
for 2015. De nye virkemidler for 2015 er:







AUFF NOVA
Starting grants til adjunkter
Starting grants til lektorer
Mobilitetsstipendier
Summer camps på Sandbjerg Gods
Ekstrapuljen

De nye virkemidler er beskrevet på fondens hjemmeside med en kort beskrivelse.
Har du spørgsmål til virkemidlerne kontaktes forskningskonsulent Signe Larsen.
VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning
Velux Fonden har nu udsendt Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015.
Opslaget er vedhæftet nyhedsbrevet. Til august udsendes instituttets procespapir vedr. ansøgning.
Ophold ved Det Danske Institut i Rom
Forskere indenfor alle grene af videnskaben, kunstnere indenfor alle kunstarter, arkitekter, musikere og
forfattere kan nu søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i foråret 2016.
Instituttet har til huse i Kay Fiskers fornemme bygning fra 1967 og ligger i Borghese-parken, få minutters
gang fra Piazza del Popolo og Roms centrum (se www.acdan.it).
Som stipendiat på Det Danske Institut deltager du i et internationalt forsker- og kunstnermiljø. Du får
adgang til byens enestående ressourcer i form af museer, monumenter, biblioteker, arkiver m.m. Husets personale står til rådighed med hjælp og vejledning. Information om stipendie -muligheder og ansøgningsskema findes her:
www.acdan.it/stipendier.html
Frist: 14. september 2015
Marie Curie Individual Fellowships:
Deadline: 10. september 2015
Yderligere information findes her.
International Network Programme
For exploratory networking future cooperation with selected countries: China, India, Israel, Japan, USA,
Brazil, Turkey, South Africa and the Republic of Chorea
Deadline: Tuesday 25 August 2015
More info here.
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