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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDELSEN
Praktisk information
Ferieåret 2014/2015
I løbet af april måned modtager alle medarbejdere ved IKS ferievarsel for det kommende ferieår. Vi kan
dog allerede nu afsløre at IKS LSU har besluttet at varsle følgende feriedage:
Ferievarslet for de ordinære feriedage:

Uge 22 (fredag d. 30. maj 2014 – dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Uge 23 (fredag d. 6. juni 2014 – dagen efter grundlovsdag)

Uge 29, 30 og 31 (mandag d. 14. juli – fredag d. 1. august 2014)

Uge 42 (mandag d. 13. - fredag d. 17. okt. 2014)

Uge 52/Uge 1 (mandag d. 22., 23., 29. december 2014)
De særlige feriefridage varsles til afholdelse:

Uge 1 (30. december 2014 og fredag d. 2. januar 2015)

Uge 14 (mandag d. 30. marts - onsdag d. 1. april 2015 - de 3 dage før påske)
Afskedigelser og frivillige fratrædelser
I forbindelse med økonomiprocessen har institutter og centre på Arts indgået en række aftaler om frivillige fratrædelser og seniorordninger samt foretaget en enkelt afskedigelse på Institut for Kultur og Samfund. Læs mere her.
Politik vedr. ph.d.-hovedvejlederes kompetenceudvikling ved Graduate School of Arts
Fakultetsledelsen har den 13.03.2014 endeligt vedtaget vedhæftede ”Politik vedr. ph.d.-hovedvejlederes
kompetenceudvikling ved Graduate School of Arts”. Politikken findes ligeledes her. (Den vil også være at
finde på engelsk indenfor den nærmeste fremtid).
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Der er nu åbent for tilmeldinger til ph.d.-vejleder workshops som er målrettet alle erfarne hoved- og
medvejledere på Arts. På baggrund af disse workshops vil der blive udviklet kurser til nye og kommende
ph.d.-vejledere.
Invitation til kursus i Universitetspædagogik for adjunkter og post.docs
Det er nu muligt at ansøge om optagelse på det danske adjunktkursus i efteråret 2014; kursus i
universitetspædagogik for adjunkter og post.docs. Læs mere i vedhæftede invitation.
Enklere vej til IT-support på Arts og i administrationen
AU IT, Arts og Administrationen får nyt system til registrering af brugerhenvendelser. Det giver itsupporterne et bedre værktøj til støtte for den direkte brugerkontakt. Læs mere her.
Overblik over kvalitetsarbejdet på Arts
En ny webportal giver overblik over kvalitetspraksis på uddannelsesområdet på Arts. Læs mere her.
Karrierecenter på plads
AU Career, Arts er rykket ind i Nobelparken, hvor alle studerende på Arts kan få karriererådgivning og
trække på kontakter i erhvervslivet. Som underviser kan du også drage nytte af det nye karrierecenter.
Læs mere her.
Undervisermetro – now in English
The Danish web resource Undervisermetro has been translated into English under the name Faculty
Metro. Faculty Metro aims to support Danish and international lecturers in the multicultural learning environment at Arts. Læs mere her.
Studerende og medarbejdere på Arts får nyt fælles læringssystem
Blackboard er AU’s nye digitale mødested, hvor man som underviser og studerende får mulighed for at
mødes omkring egne fag. På Arts bliver det 1. års kandidatstuderende på to institutter, der i første omgang tager systemet i brug efter sommerferien, mens resten følger efter i 2015. Læs mere her.

Arrangementer
IKS frokostordning
IKS frokostordning afholdes i Nobelkantinen hver tirsdag kl. 12.00. Frokostordningen er en hyggelig måde at møde kollegaer fra både sin egen og andre afdelinger. Der er også mulighed for at møde og tale
med både ledelse og sekretariat. Man tilmelder sig via studenterhusfondens hjemmeside og vi håber at
så mange som muligt vil kigge forbi i ny og næ. Er der spørgsmål eller problemer med tilmelding kan
man altid henvende sig til sin lokale sekretær. Bemærk at frokostordningen holder pause i påskeferien
(d. 15. april), men starter op igen d. 22. april (husk at tilmelding er senest kl. 8.30 samme dag).
Studenterhusfonden har fået ny direktør, som allerede nu er i gang med en modernisering af kantinens
udbud. Læs mere om Kristinas mission her.
Teologiens Døgn
Mød medarbejdere og studerende fra instituttet, når der den. 4.-5. april for tredje gang afholdes Teologiens Døgn midt i Aarhus midtby. I 24 timer lægger Domkirken, Katedralskolen og Kvindemuseet bygninger til debat, foredrag, rundvisninger og optagelse af et radioprogram. Læs mere om arrangementet her.
IKS medarbejdermøde
IKS afholder medarbejdermøde onsdag d. 30. april kl. 14.00-16.00 i Nobelauditoriet. Dagsorden udsendes snarest.
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Kommende Ph.d.-forsvar
Jesper Christiansen forsvarer sin afhandling: The irrealities of public innovation. Exploring the political
epistemology of state interventions and the creative dimensions of bureaucratic aesthetics in the
search for new public futures torsdag d. 10. april 2014 kl. 13.00. Læs mere her.
Astrid Nonbo Andersen forsvarer sin afhandling: Islands of Regret: Restitution, Connected Memories
and the Politics of History in Denmark and the US Virgin Islands fredag d. 11. april kl. 15.00. Læs mere
her.
Camilla Plesner Horster forsvarer sin afhandling: The Grammar of Imitation: A Corpus Linguistic Investigation of Morpho-Syntactic Phenomena in Fifteenth-Century Italian Neo-Latin mandag d. 28. april kl.
13.00. Læs mere her.

Medarbejdere
Nye redaktørposter på religionsvidenskab
Afdeling for Religionsvidenskab er redaktionelt aktive i lang række af internationalt førende religionsvidenskabelige tidsskrifter. Senest har Anders Klostergaard Petersen overtaget redaktionsposten for boganmeldelser i Journal for the Study of Judaism. Læs mere her.

Institutkalender
2014:
08. april :
09. april:
09. april:

Institutledelsesmøde
Forskningsudvalg
Studienævn IKS

10.00 -12.00
13.00 -16.00
13.00 -16.00

14. april – 21. april: Påskeferie
22. april :
23. april:
29. april:
30. april:

IKS LSU
Institutforum
Institutledelsesmøde
medarbejdermøde

13.00-1500
13.00-16.00
10.00-12.00
14.00-16.00

Find i øvrigt IKS møde kalender for foråret 2014 på intranettet under aktuelt.

Uddannelse
Information fra Studieleder
Årshjul for undervisere
Inspireret af årshjulet for studerende, har AU Kommunikation lavet et årshjul for undervisere.
Hensigten er at vise den overordnede årsrytme for planlægning af undervisning og eksamen og sammenhængen mellem de forskellige opgaver. Det er farvekodet, så "de orange deadlines" er relevante for
alle undervisere, mens " de grå opgaver" udføres af afdelingsledere og studieleder (og forklare hvorfor
de virker særlig stressede omkring 15. september og 1. marts).
Udover at vi alle kan være bedre forberedt på, hvornår studieadministrationen har brug for nødvendig
information for at blive færdig med vores skemaer til tiden, håber jeg også, at vi kan bruge årshjulet i
forbindelse med velkomst af nye kolleager. Derfor kommer det også snart i engelsk oversættelse.
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Første rapport fra kvalitetsudvalget
Når I læser dette nyhedsbrev, er aviserne sikkert allerede fulde af reaktioner på den første rapport fra
kvalitetsudvalget om de videregående uddannelser (link: KORT FORTALT og DET HELE). Ud over et ikke
overraskende forslag om dimensionering af uddannelser efter arbejdsmarkedets efterspørgsel, foreslås
(side 68ff) en omlægning af det videregående uddannelsessystem, til 4-årige bacheloruddannelser og 1årige kandidatuddannelser og at retskravet på at komme ind på en KA uddannelse ophæves. Udvalget
foreslår, at dette implementeres på universiteterne i løbet af de næste to år. Hvis folketinget følger udvalgets anbefalinger, kan vi vist lige nå det til studiestart 2016 (dette var en ironisk reformtræt bemærkning). Til gengæld er udvalget (s. 75) forbeholden overfor fremdriftsreformen og mener, at universiteterne selv må bestemme hvilke dele der skal implementeres på hvilke uddannelser.
Ansøgningstal til kandidatuddannelser
Den 3. april modtog jeg den første oversigt over ansøgninger til kandidatuddannelser, efter deadline for
internationale ansøgere 15. marts og danske ansøgere 1. april.
Der er i alt 690, som har søgt en kandidatuddannelse på IKS som 1. prioritet. I 2013 fik vi omkring 440
nye studerende på kandidatuddannelserne, så tallet kan altså tyde på en stigning med STORE FORBEHOLD.
Ansøgningerne er IKKE behandlet endnu, så det vides ikke endnu, hvor mange ansøgere der lever op til
adgangskravene, ligesom også den enkelte ansøgers prioritering af uddannelser og internationale ansøgeres mulighed for stipendium har betydning. De tre internationale uddannelser, Europastudier, International Studies og Human Security har adgangsbegrænsning og har alle fået ca. dobbelt så mange 1. prioritet ansøgninger, som der er pladser. Her vil det store ansøgningstal altså ikke betyde, at der optages
flere studerende (men måske bedre kvalificerede studerende).
Derfor er det for tidligt at sige, hvor mange nye studerende vi får på de enkelte uddannelser. Afdelingslederne bliver informeret, så snart der er lidt mere sikre tal.
Det kan dog fremhæves, at 19 personer har søgt den nye KA i Sustainable Heritage Management som 1.
prioritet og at den nye KA i diakoni har fået 16 ansøgninger med 1. prioritet. I betragtning af, at de nye
uddannelser blev godkendt i december og kun er blevet markedsført siden januar, er det et flot resultat.
Det skyldes en stor arbejdsindsats fra fagkoordinatorer og involverede undervisere, bistået af AU Talent
og AU Kommunikation.
De fleste af vores uddannelser holdes åbne for danske ansøgere frem til august, så vi kan få de sidste potentielle studerende med.
Liselotte Malmgart
Studieleder

Forskning
Ansøgningsfrister
Det Strategiske Forskningsråd - opslag af forskningsmidler, 2014
Det Strategiske Forskningsråd (DSF) har i dag offentliggjort opslag af midler til strategisk forskning inden
for seks programkomiteers områder. Læs opslaget her.
Tværfaglig fokus på bæredygtighed
Vil du byde ind med viden til en international, tværfaglig kongres om bæredygtighed, der holdes i København i oktober 2014? Deadline for at indsende abstracts er 12. april 2014. Læs mere her.
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Arrangementer
The Significance of Symbolic Interactionism in Contemporary Social Sciences and Humanities
The registration for The Fifth Conference of European Studies in Symbolic Interaction is open. The website: http://www.esssi2014.aau.dk/ is full of information that continuously will be updated.
Moral engines: Exploring the moral drives in human life, Aarhus University 4-6 June 2014
The main issue of the 4 - 6 June 2014 Conference is to explore what may be termed the various moral
engines in human life: At which levels are they to be localised - intersubjective, societal, individual? Do
they differ from society to society, culture to culture, social setting to social setting, or are they universal? Registration of conference participation is needed online before 15 May. Read more and register
here.

Øvrige nyheder fra AU
Bæredygtige forslag kan gavne AU på lang sigt
Medarbejdernes forslag til besparelser rummer mange nytænkende og bæredygtige tiltag, som vil gavne
universitetet på lang sigt, hvis eller når de indføres. Jørgen Jørgensen roser administrationen for – via de
lokale samarbejdsudvalg – at se alle aktiviteter kritisk og konstruktivt igennem i forhold til, hvad vi bruger tid og penge på. Læs mere her.
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