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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDELSEN
Kære IKS’er
Nu er rammerne for den nye institutstruktur meldt ud. Se notat om den nye struktur her. Jeg ønsker at
implementere denne nye struktur så hurtigt som muligt, ja faktisk er vi jo allerede gået i gang med at
indføre den. Jeg har taget overgangen fra UFU-leder til afdelingsleder op på møderne i fagmiljøerne og
med mindre fagmiljøerne kommer med andre indmeldinger, regner jeg med at de nuværende uddannelsesledere fortsætter i de nye funktioner som afdelingsledere frem til nyvalg i november og nykonstituering 1. februar 2015.
Jeg har på møderne meldt ud, at jeg ved næste udpegning med start fra 1.2.2015 forventer at udpege de
medlemmer der vælges til studienævnet som afdelingsledere med mindre fagmiljøet ønsker noget andet. Der kan f.eks. være en særlig problemstilling omkring studienævnsformanden, idet opgaven som
studienævnsformand og afdelingsleder begge er store opgaver, hvorfor de ofte ikke vil kunne forenes.
Når vi nu har fået den nye institutstruktur på plads skal afdelingerne i løbet af efteråret (men i god tid
inden 1. november) beslutte hvem de vil vælge til studienævn og dermed som afdelingsleder. Vilkår og
løn forhandles snarest mellem TR og dekanat.
I forbindelse med den netop overståede sparerunde meldte jeg ud, at det desværre var nødvendigt at
afskedige 3 personer. I ugen op til udmeldingen af de påtænkte afskedigelser kom der aftaler om yderligere to fratrædelser i 2015 på plads (udover de udmeldte fratrædelsesordninger). Det betød, at vi kunne
reducere de påtænkte afskedigelser til én. Jeg er selvfølgelig glad for at det lykkedes at begrænse omfanget, da jeg ved at enhver afskedigelse rammer hårdt.
Bjarke
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Praktisk information
Mødelokaler
Der er oprettet bookingkalendere for instituttets mødelokaler i adressekartoteket i Outlook. Det betyder
at I selv kan booke et lokale, og det kan gøres i samme proces, hvor I inviterer andre til et møde. I kan
også fortsat bede jeres lokale sekretær om at være behjælpelig med en reservation.
I kartoteket vil I finde følgende lokaler listet:
I Nobelparken
 1451-331 (Camera Biblica), 1451-515 (Capitol), 1451-518 (Angkor Wat)
 1453-415 (Bed og Arbeid), 1453-513 (Karnak)
 1461-516, 1461-616
 1463-515
 1467-316, 1467-517, 1467-616
På Moesgård
 4215-032 (= tidligere studenterkælder)
 4215-034 (= tidligere kantine)
 4235-133 (= lokale i tidligere aud. 5)
Efter lokalenummeret er i parentes oplyst, hvor mange personer mødelokalet kan rumme.
Aktivt SPAM-filter
Flere har haft problemer med, at SPAM-filteret frasorterer for mange mails - herunder indscannede dokumenter fra printeren. Hvis I oplever det, kan det afhjælpes for den enkelte afsender ved at gå ind i
'Uønsket e-mail' og højreklikke på den mail, som ikke hører til der, hvorefter man vælger 'ikke uønsket'.
Så modtager man fremover mails i indbakken fra den pågældende afsender.
Ny strategi for Educational IT på Arts vedtaget
Med den nye strategi for Educational IT på Arts bliver digitale medier en central del af kvalitetsudviklingen af uddannelserne på Arts. Læs mere her.
Bliv mentor eller mentee i 2014
Mentorordningen Styrk Talentet! er et tilbud til videnskabelige medarbejdere, som giver yngre medarbejdere mulighed for at få sparring om karrieremæssige spørgsmål. Tilmeldingen til næste forløb er åben
frem til 15. maj 2014. Læs mere her.

Arrangementer
IKS institutseminar
IKS afholder institutseminar d. 26. marts kl. 13-18 med efterfølgende middag. Titlen er Social Arts - Sociologien vender tilbage. Seminaret afholdes i konferencecentret og tilmelding er nødvendig. Læs programmet og find link til tilmelding i vedhæftede invitation.

Kommende Ph.d.-forsvar
Uffe Holmsgaard Eriksen forsvarede sin afhandling Drama in the Kontakia of Romanos the Melodist: A
Narratological Analysis of Four Kontakia tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 13.15. Læs mere her.
Anna Nikolaeva forsvarer sin afhandling More than just an Airport’. Visions of the International Airport
Terminal as a Multifunctional Urban Public Space fredag d. 7. Marts kl. 14.00. Læs mere her.
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Helle Haslund forsvarer sin afhandling En antropologisk analyse af forældreskab efter præmaturitet:
Moralske eksperimenter i en gråzone mellem sygdom og hverdagsliv fredag d. 14. marts kl. 13.00. Læs
mere her.

Medarbejdere
Disputatsforsvar Ulrik Becker Nissen
Ulrik Becker Nissen forsvarer sin doktorafhandling d. 7. marts 2014, kl. 13.00. Læs opslaget her.
Disputatsforsvar Dorthe Jørgensen
Dorthe Jørgensen forsvarer sin doktorafhandling d. 21. marts 2014. Læs opslaget her.
Åbning af nyt AU IDEAS center
Professor Peter C. Kjærgaard fra Institut for Kultur og Samfund har modtaget 4,5 millioner kr. til opbygningen af et AU IDEAS Centre for Biocultural History. Målet er at skabe et tværvidenskabeligt forskningscentrum på Aarhus Universitet med et integreret biologisk og kulturelt perspektiv på menneskets store
historie. Centerets medlemmer kommer fra både Arts og Science & Technology.
Fra 1. marts er centerets hovedkvarter at finde i bygning 1467, 2. etage. Yderligere information fås ved
henvendelse til Peter C. Kjærgaard og på hjemmesiden bioculture.au.dk.
Religionsvidenskab hitter på nettet
Religionsvidenskabeligt Tidsskrift gik for få år siden også over til at være tilgængelig som elektronisk tidsskrift. Det har vist sig at være en succes med over 23.000 downloads på et år. Læs mere her.

Institutkalender
2014:
04. marts:
07. marts:
11. marts:
12. marts:
12. marts:
21. marts:
25. marts:
26. marts:

IKS LSU
Disputatsforsvar
Uddannelsesledermøde
Forskningsudvalg
Studienævn IKS
Disputatsforsvar
Uddannelsesledermøde
Institutseminar

09.00-11.00
13.00 09.00-11.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.0009.00-11.00
13.00-21.00

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

Uddannelse
Information fra Studieleder
Formandsvalg i studienævn
På de konstituerende møder i januar blev der valgt formand og næstformand i Instituttets to studienævn. Morten Haugaard Jeppesen fra idéhistorie blev genvalgt som formand for Studienævnet for Kultur og Samfund. Lieve Vermeulen er valgt til næstformand i studienævnet, hvor hun har været medlem
siden april 2013. Hun studerer religionsvidenskab på 6. semester og er nu i gang med tilvalg i erhvervsøkonomi. Studienævnssekretær er fortsat Carsten Sestoft. Peter Lodberg blev genvalgt til formand i
Studienævnet for Teologi, mens Simon Jylov er valgt til næstformand. Han studerer teologi på 6. seme4

ster og har været medlem af studienævnet siden februar 2013. Studienævnssekretær er Susanne Vork
Svendsen.
Fremdriftsreformen
- har nu fået egen AU hjemmeside, så alle kan følge med i de processer, der sættes i gang på AU for at
implementere reformen. De, der har hang til matematik, kan også læse om de økonomiske konsekvenser, hvis vi ikke formår at nedsætte de studerende gennemsnitsstudietid (punktet: studietidsmodel).
Det er især på KA, at der er problemer med for lang studietid. Derfor vil vi gerne arbejde med en bedre
introduktion til KA studiet, så de studerende tidligt gennemtænker hele deres studietid og planlægger, så
uddannelsen kan gennemføres på normeret tid. To erfarne studievejledere på IKS har lavet en flot rapport om hvilke elementer det er vigtigt at have med i en god KA intro. Den kan være udgangspunkt for
planlægning i de enkelte fagmiljøer.
Administrativt team for din uddannelse
Studieadministrationen har flyttet lidt rundt på arbejdsopgaverne mellem medarbejderne. Et fast team
har ansvar for hver uddannelse og på listen for Institut for Kultur og Samfund, kan du se kontaktoplysninger for de personer, der planlægger undervisning og eksamen for de enkelte uddannelser. Hvis du er i
tvivl om hvem der kan besvare et spørgsmål, går vejen gennem teamkoordinator Kim Jessen eller Hanna
Jensen.
Overgang til Blackboard
Prodekan Marianne Ping Huang har 27. februar besluttet, at det bliver studerende på 1. semester på alle
kandidatuddannelser på IKS og IÆK, som skal bruge Blackboard som kursusplatform fra september 2014.
Begrundelsen er, at på KA 1. sem. er der mindre vandring af studerende på tværs af uddannelser og fakulteter, samtidig med at de studerende på KA får en ny studiestart, hvor der er god mulighed for at introducere det nye system.
Forslaget har været til høring i fakultetets studienævn, hvor IÆK stillede sig positiv. De to studienævn på
IKS frarådede denne delvise implementering med henvisning til det ekstra arbejdspres, der vil give de
undervisere, som i efteråret kan risikere skulle bruge 3 kommunikationssystemer: BlackBoard til undervisning på 1. sem. KA, First Class eller AULA til undervisning på BA og Outlook til al anden kommunikation. IKS har i stedet foreslået, at alle på en eller flere af vores uddannelse kan tage det nye system i brug
fra september, mens resten kan vente til januar 2015, hvor hele ARTS skal bruge Blackboard.
På den baggrund har prodekanen meddelt, at IKS uddannelser har mulighed for at udskyde overgangen
til Blackboard til januar 2015. Foreløbig har afdelingslederne for teologi, antropologi og arkæologi meddelt, at de ønsker at vente.

Besparelser
Vi er, som det vist hedder officielt, "i et sparescenario" – men hvordan udmøntes det på uddannelsesområdet?
Sammen med afdelingslederne prøver jeg at planlægge lidt bedre, så vi udnytter de ressourcer vi har,
f.eks. på tværs af fagene, bl.a. af hensyn til udgifterne til D-VIP i 2014, men det er vanskeligt.
Den kommende institutledelse (altså alle de nuværende uddannelsesledere) har i fællesskab bestemt, at
der ikke skæres ned på RUS- intro, så der vil være samme niveau som sidste år f.eks. med timer til cheftutorer. Det er vigtigt, at de nye studerende får en god start på deres uddannelse, både af hensyn til frafald og fremdriftsreform.
Et sted, hvor jeg derfor gerne vil spare, er: gæstelærerkontoen; altså hvor man inviterer en gæst udefra,
f.eks. kollega fra et andet universitet til at bidrage til et planlagt undervisningsforløb på BA med et
spændende perspektiv og personen aflønnes som ekstern lektor for 2-3 undervisningstimer. Det vil der
foreløbig være nej til. Undtaget er nogle enkelte undervisningsforløb, som allerede er planlagt og hvor
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en stor del af forløbet består af gæsteundervisere efter aftale med uddannelseslederen. Det forekommer måske som ubetydeligt beløb, men med det antal uddannelser vi har, bliver det faktisk til en del.
Jeg beklager meget – men dette hører til kategorien "midlertidige besparelser" som vi desværre er nødt
til at have i 2014.
Liselotte Malmgart
Studieleder

Forskning
Praktisk information
IKS Procedure DFF – forår 2014
Som tidligere lovet er IKS procedure DFF forår 2014 nu klar. Proceduren er vedhæftet og kan også findes
på IKS intranet snarest. Proceduren kommer også på engelsk på intranettet.

Ansøgningsfrister
Det Frie Forskningsråd bekendtgør det nye fælleseuropæiske opslag Heritage Plus inden for JPI Cultural Heritage
Danske forskere kan nu søge om støtte til kollektive, transnationale og tværfaglige projekter inden for
området kulturarv. Ansøgningsfrist den 28. april 2014. Læs mere her.

Arrangementer
Rethink action research and interventionist methods: an appetizer
I forbindelse med Kulturby 2017-projektet, rethinkIMPACTS 2017 afholdes Research Workshop om aktionsforskning. Læs mere om workshoppen her.
Robo-Philosophy 2014 – Sociable robots and the future of social relations
The conference Robo-Philosophy—Social Robotics and the Future of Social Relations will address fundamental philosophical issues that arise with the design and use of sociable robots. The term ‘robophilosophy’ denotes a new subdiscipline in philosophy that treats these issues in close connection to
empirical research on social robotics applications in robotics, psychology, anthropology, and cognitive
science. Robo-philosophy also clarifies how philosophical research can be used for the design and use of
sociable robots.
Konferencen finder sted d. 20.-23. august 2014. Læs mere om konferencen her.
Køn & Rum: Årskonference for Dansk Kønsforskning 2014
Årskonference for dansk kønsforskning 2014 finder sted ved Aarhus Universitet d. 29. marts 2014 og arrangeres i et samarbejde mellem Institut for Kultur og Samfund, AU, Kvindemuseet og Foreningen for
Kønsforskning i Danmark. Læs mere om konferencen her.
Cross-Disciplinary Food Studies – Potentials and Challenges
Ceasu afholder symposium d. 15. Maj kl. 10.30-15.30. Læs mere i vedhæftede dokument.
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