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Kære alle,
Vi har jo (haft) gang i rigtig mange processer på instituttet. Som indikeret er der ting, vi er ved at have afsluttet.
Vores instituteftersyn er ved at være afsluttet. Vi er gået fra 8 til 7 afdelinger, idet Europastudier, Ruslandsstudier og Internationale Studier bliver del af Globale Studier. Arabisk og Islamstudier flytter sammen med Religionsvidenskab. De eksisterende institut- og afdelingsnavne er fastholdt. Hermed er eftersynet afsluttet. Såfremt der sker ændringer i Klassiske Studiers uddannelser, vil det dog kunne betyde
afdelingsændringer.
Dimensioneringen er også tæt på at være på plads. Vi fastholder en forholdsvis ensartet nedskæring på
alle fag. Dog kommer vi formodentlig til at dimensionere fag med stort frafald tidligere – men ikke mere.
Uddannelseseftersynet kører stadig. Vi har to dagsordner, nemlig en redning af de små fag ved sammenlægninger og en forenkling og omkostningsreduktion ved alle uddannelser. Vi planlægger en fælles KA
uddannelse for de sprogbaserede områdefag, et fælles BA tilvalg for områdestudierne og en fælles BA
struktur for områdestudierne. For Klassisk Arkæologi og Klassisk Filologi diskuterer vi, hvordan vi kan
skabe volumen i uddannelserne. Her er det ikke nok at sammenlægge uddannelserne internt, men der
skal ske samarbejder udenfor vore egne klassiske fag. Hertil kommer, at vi må ruste os yderligere til de
kommende vilkår gennem administrative og studieordningsmæssige forenklinger. Herunder reduktion i
antallet af tilvalg og sidefag. Dette fakultet har 650 aktive studieordninger. Det er helt uacceptabelt og
det skal der gøres noget ved. Samtidig skal vi være omkostningsbevidste i forhold til de studieordninger
vi skal beholde. Det vil nok komme til at gøre ondt en del steder, men vi bliver nødt til at ruste os bedre
til fremtiden.
Det forskningseftersyn vi kører hvert andet år, er ved at være afsluttet, og alle VIP der har været ansat i
2013 og 14 vil få en tilbagemelding snarest, hvis det ikke allerede er sket. Jeg vil gerne fremlægge lidt
statistik om vores forskning på medarbejdermødet den 27. maj.
Vi er også midt i en lokallønsforhandling. Forhandlingen er mere eller mindre afsluttet, men der går lidt
tid inden der kommer besked ud om uddelingen. Vi har jo haft meget snævre økonomiske rammer, så
langt fra alle ønsker kan imødekommes.

Vi har haft 5 MSO professorater opslået internt. Vi har modtaget 24 ansøgninger og er midt i udvælgelsesprocessen. Der er mange velkvalificerede ansøgere, så det et vanskeligt valg, som jo desværre ikke
kan honorere alle de gode forslag. Til alt held er der stort fodslav i udvælgelsesudvalget. Jeg forventer, at
vi har valgt de 5 ansøgere inden udgangen af maj, hvorefter de bedømmes af et internationalt udvalg
med henblik på kaldelserne som professor MSO.
Og så er der en lang weekend til at nyde forårsvejret og de fantastiske grønne skove omkring Aarhus.:-)
Bjarke

Nyheder og praktisk information
Ferievarsel og fraværsregistrering – reminder
Vi minder alle om den fastlagte ferie for resten af året 2015:






fredag d. 15. maj 2015 (efter Kr. Himmelfart)
mandag d. 13. juli - fredag d. 31. juli 2015
mandag d. 12. okt. - fredag d. 16. okt. 2015
onsdag d. 23. dec. 2015
mandag d. 28. dec. – onsdag 30. dec. 2015

Det fulde ferievarsel inklusiv de særlige feriefridage udsendtes til alle pr. mail den 4. dec. 2014, og I finder det også vedhæftet dette nyhedsbrev.
Flytning af feriedage kan fortsat ske frem til 1. juni 2015 ved henvendelse til ferieregistratoren. Efter dette tidspunkt betragtes ferien som fastlagt (se yderligere vejledning i ferievarslet).
Ferie- og fraværsregistratorerne vil også gerne minde jer om at huske at give besked om sygefravær og
at melde jer raske, når I er tilbage på arbejde igen. Sygefraværet overføres til arbejdstidsregnskabet og
nedbringer jeres arbejdsforpligtigelser tilsvarende. Det gælder såvel egen sygdom som omsorgsdage og
barnets 1. og 2. sygedag.
Dine ferie- og fraværsregistrator er:





Moesgaard, IMC og ARC
Nobel bygn. 1451/53, Vartov
Nobel bygn. 1461/63, 1414
Nobel bygn. 1465/67

Inger Sørensen
Mikkel Pade
Anja Elley
Rikke Bjørn

Nye regler for bilreservation
Tjenestebiler på Arts i Aarhus kan nu højest reserveres én uge ad gangen. Læs mere på Bygningsservices
side om bilreservation. Læs mere her.
Arbejdsgrupper i Arts’s uddannelseseftersyn
Som led i uddannelseseftersynet i foråret 2015 har uddannelsesudvalget på Arts nedsat seks arbejdsgrupper, som skal efterse fakultetets udbud af tilvalgsfag samt muligheder for at forenkle studieadministrative procedurer. Læs mere her.
CUDiM og IUP i tættere samarbejde
Der bliver ingen organisatorisk ændring i forholdet mellem IUP og CUDiM - men samarbejdet skal styrkes, og der er planer om en fælles fremtid i Nobelparken. Læs mere her.

2

Arrangementer
Fælles medarbejdermøde
Der afholdes fælles medarbejdermøde onsdag d. 27. maj kl. 14.00-16.00 i nobelsalen (samme sted som
sidst). Dagsorden rundsendes til alle snarest.
Arts Sommerfest 2015
Tilmeldingerne strømmer ind til Arts sommerfest fredag den 19. juni 2015 kl. 17.30. Har du og dine kolleger tilmeldt jer? Frist for tilmelding er d. 7. juni 2015 her.
Grundtvig efter Grundtvig – konference om Grundtvigianisme og Brandesianisme
Styringsgruppen for forskningsnetværket ved Grundtvig Centeret har for perioden2013-2016 valgt at
sammenstille Grundtvig med en række forskellige personer. Denne konference angår forholdet mellem
Grundtvig og Georg Brandes. Disse mænd med to generationer imellem sig kom til at præge det 20. århundredes kulturelle og politiske landskab i Danmark i en sådan grad, at deres virke og tænkning fortættede sig i de ideologiske, socio-kulturelle strømninger, 'grundtvigianisme' og 'brandesianisme'. Ofte er de
blevet opfattet som indbyrdes modstridende retninger- fx som konflikten mellem det nationalromantiske og det kosmopolitiske, mellem land og by, mellem folk og elite osv. Det er denne strid, der er temaet
på denne konference som afholdes d. 24.-25. august i Aarhus. Læs mere om konferencen her. Tilmelding
kan ske via webshop her.

Kommende ph.d.-forsvar
Carolina Sanchez Boe forsvarer sin afhandling The Undeported / Les Non-Expulsés Foreign-Nationals
Caught Between Criminal Justice and Immigration Enforcement in France and the US onsdag d. 13. maj
2015 kl. 13.00. Læs mere her.
Søren Sindberg Jensen forsvarer sin afhandling Shaping communal identities in the early ʿAbbāsid
world New perspectives on the Arabic apologetic writings of Theodore Abū Qurra and Ḥabīb ibn Ḫidma Abū Rāʾiṭa at-Takrītī fredag d. 22. maj kl. 13.00. Læs mere her.

Calls
HORIZON 2020 - workshops
Forskningsstøttenheden har inviteret Dr. Sean McCarthy til at afholde målrettede Horizon 2020workshops med stor relevans for både nye og erfarne ansøgere:
Læs mere om de udbudte workshops ("How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020" og "How
to write the Impact and Abstract of a Horizon 2020 proposal”) og tilmeld dig via det vedhæftede opslag.
Tilmeldingsfristen er 28. Maj.
Vedr. Niels Bohr-professorater
Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev har Grundforskningsfonden opslået et antal Niels Bohrprofessorater med ansøgningsfrist 1. september 2015 (Se opslaget her).
Professoraterne gør det muligt at hente en udenlandsk topforsker til landet i 5 år og opbygge et miljø
omkring professoren. Vi ved fra tidligere, at der er et stort arbejde at lave ansøgningen og desuden kræves det, at instituttet forpligter sig med medfinansiering og indlejring. Vi opfordrer således til, at
potentielle ansøgere tager kontakt til forskningskonsulenten (saelarsen@cas.au.dk) senest 1. juni
2015 og indleder en dialog med instituttet om ansøgningsplanerne. Desuden opfordrer vi til, at man allerede tidligt i forløbet inddrager Forskningsstøtteenheden i ansøgningsprocessen.
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Støtte til internationale netværksaktiviteter
Styrelsen for Forskning og Innovation har slået syvende udgave af International Network Programme op.
Der kan ydes støtte til internationale netværksaktiviteter (inkluderende samarbejdspartnere fra USA,
Sydkorea, Japan, Brasilien, Israel, Kina, Indien, Sydafrika eller Tyrkiet) med forskningsperspektiv.
Der kan ydes støtte til afholdelse af for eksempel workshops og kortere ophold i et af de nævnte lande.
Programmet har til formål at give forskere mulighed for at indlede nye samarbejder. Der er afsat 10 mio.
kr. til programmet i 2015, og der kan søges om op til 200.000 kr. eksklusiv overhead til et projekt. Ansøgningsfrist er tirsdag den 25. august 2015 kl. 17.00. Se de fulde opslag her.

Råd og udvalg
Institutforum
Institutforum har valgt ny næstformand. Annette Skovsted Hansen fra Global Studies vil fremover varetage posten. Input til dagsorden kan fremover sendes til enten Annette eller din afdelingsrepræsentant.

Nyt fra studielederen
Sådan tiltrækker man studerende
Uddannelsesministeriet har lanceret en ny guide til uddannelser. Kommende studerende kan sammenligne 3 uddannelser på 5 parametre, som ministeriet anser for vigtige: løn, iværksætteri, ledighed, gennemførelsestid og frafald. F.eks. kan man konstatere, at historikere får mere i løn end teologer; at antropologer fra KU er mere tilbøjelig til at starte egen virksomhed end antropologer fra AU og at filosoffer
fra AU er knap så arbejdsløse som dem fra SDU. Prøv selv: UddannelsesZoom
Digital eksamen – NU kommer det
Til sommereksamen afprøver de første undervisere på ARTS det nye system til digital aflevering af eksamensopgaver. Opgaverne bliver uploadet af de studerende og bedømmerne kan læse, lave noter og indtaste bedømmelsen i systemet. Omkring 600 studerende og 50 undervisere er involveret og de fleste
kommer fra IKS. I første omgang testes der mest på frie skriftlige opgaver, men bredden af prøvetyper
udvides til vintereksamen. Der er universitetets plan, at alle skriftlige opgaver på AU inkl. specialer skal
afleveres digital i sommeren 2016.
Hvis du er censor på andre universiteter, møder du samme digitale platform, fordi indkøb og udviklingen
af systemet er et fællesprojekt for 5 danske universiteter. Læs mere og se en introduktionsvideo på 3
min: digitaleksamen.au.dk
Dimensionering og optag på kandidatuddannelser 2015
Det har været en stor opgave at vurdere kandidatoptaget i år pga. dimensioneringen: hvordan sikrer vi,
at ARTS kommer så tæt som muligt på det max. antal studerende som aftalen med ministeriet har fastsat?
Studielederne på ARTS har for hver eneste uddannelse måttet tage stilling til, hvor mange der skal tilbydes en studieplads f.eks. ud fra erfaring med "tidligt frafald", dvs. forholdet mellem det antal studerende, der får tilbudt en studieplads i maj/juni måned og hvor mange nye der er registreret på uddannelsen
den 1. oktober. Tallet 1. oktober bliver ministeriets måltal for om vi har ramt rigtigt.
Vi ved f.eks. ikke om nogle ansøgere har søgt ind på andre universiteter og derfor siger nej til den studieplads de får tilbudt på AU. Det gælder især internationale studerende, og da IKS har flere uddannelser
med international rekruttering, er der i gennemsnit tilbudt plads til 26 % flere studerende end vi må optage. Det er beslutninger med stor usikkerhed, fordi vi ikke ved om de studerendes søgemønster har
ændret sig i år. Har vi vurderet situationen forkert og tager imod for mange studerende, skal sagen forklares overfor ministeriet, så jeg har forberedt et "skuffenotat" med forklaring på beslutning vedr. hver
uddannelse.
De studerende skal senest 22. juni sige ja til deres studieplads, så formentlig har vi et tal omkring den 1.
juli for hvor mange der vil begynde på en kandidatuddannelse på IKS.
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Nye medlemmer til aftagerpanelet?
De to studienævn på IKS har tilknyttet et aftagerpanel, nedsat for en to-årig periode, som nu er gået. Alle
"gamle" medlemmer vil få tilbud om at fortsætte, men der er brug for flere medlemmer til at sikre en
bredere basis i de sammenhænge, hvor vi skal dokumentere dialog med arbejdsmarkedet.
Studienævn for Teologi har indsendt forslag til nye medlemmer, som nu ligger til godkendelse hos dekanen.
Afdelingslederne er som VIP medlemmer af Studienævnet for Kultur og Samfund blevet bedt om at indsende forslag til nye medlemmer senest 1. juni. Det vil være dejligt, hvis I vil overveje sagen rundt omkring på afdelingerne: f.eks. gamle studiekammerater eller studerende med "typiske" jobs indenfor jeres
fag – og som er interesseret i være med til at udvikle vores uddannelser.
Se nuværende medlemmer af aftagerpanelerne og læs om aftagerpanelets opgave.
Liselotte Malmgart
Studieleder
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