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Kære kolleger, 

 

Jeg håber, at I har haft en god sommer på trods af det lunkne danske sommervejr og at I har energi og 

mod på et nyt studieår. 

 

Pt. følger vi nøje studenteroptaget. Vi har haft præcist det samme antal 1. prioritetsansøgninger som 

sidste år, og selvom der er rykket lidt rundt på, hvor de unge søger, er det samlede resultat altså det 

samme. Det nye er, at flere unge takker nej til den tilbudte studieplads. Derfor skal vi næste år enten 

operere med større overbookning eller flere stand-by pladser. Når de endelige tal foreligger, vil vi analy-

sere dem og diskutere dem i institutledelsen. 

 

Selvom vi forhåbentlig ikke skal igennem så mange politiske eller strukturmæssige ændringer i det kom-

mende efterår, får vi dog nok at se til.  

 

Vi har fået en ny minister som har profileret forskellige mærkesager i sommerferien. Hvor meget der kan 

gennemføres, er uvist. For det første har han luftet sin utilfredshed med den måde fremdriftsreformen 

er udmøntet på. Dog skal en evt. ændring holdes indenfor de aftalte økonomiske rammer. Socialdemo-

kratiet og DF har netop meldt ud, at de mener, at man skal fastholde kravene om hurtigere gennemfø-

relse.  Ministeren har talt om, at de studerende skal være mere sultne efter uddannelse (han har været 

på studietur i Asien) og det er nok værd at notere sig, at han ikke specifikt freder retskravet på optag på 

en KA, hvis man har BA i det samme fag. En ophævelse af retskravet kunne være en af de politiske æn-

dringer vi kommer til at se. Dertil udtrykker ministeren sig meget klart om, at han vil styrke eliten. Det er 

helt centralt for et stærkt forskningsuniversitet som AU, at vi er klar til at gribe elitemuligheder, hvis de 

kommer. 

 

Ud over de tiltag der kan komme fra politisk hold, skal vi have fulgt op på dimensioneringen og have 

gennemført de ændringer, vi er ved at planlægge for de små område KA uddannelser og for KA i det klas-

siske område. Dertil kommer, at vi generelt skal se på, hvordan vi kan forbedre vores økonomi med en 

mere optimal brug af vores undervisningsressourcer, så vi kan spare på de knap 15 millioner vi bruger på 

D-vip og videnskabelige assistenter. Det kan handle om fælleskurser, ændrede undervisningsformer for 

små hold, ændrede eksamensformer og meget mere. 
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For at sikre vore kandidaters arbejdsmarkedsmuligheder og at vore uddannelser ikke bliver udsat for 

yderligere dimensionering, skal vi have fokus på vore kandidaters employability som det hedder på ny-

dansk. Hvis ikke vore kandidater opnår ansættelse indenfor de første 18 måneder, risikerer vi at blokere 

vore muligheder og udsætte os for yderligere dimensionering. Så vi har en større opgave med at sikre 

sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked. 

 

På forskningsområdet skal vi i forlængelse af evalueringen af forskningsprogrammerne beslutte den 

fremtidige forskningsorganisering. Der er over sommeren udarbejdet et forslag, som nu skal diskuteres i 

forskellige fora. Dertil skal vi diskutere mulige forskningssatsninger på instituttet, både tiltag vi selv vil 

fremme, og forslag vi mener, bør indgå i aktiviteter som fakultetet bør fremme. Over sommeren er der 

udarbejdet 5 forslag, som lige nu er i gang med en afpudsning, og som derefter skal præsenteres for fa-

kultetet på et seminar om forskningsorganisering og forskningssatsninger på Sandbjerg den 27-28. au-

gust. Forslagene vil selvfølgelig også blive diskuteret i forskellige fora når de foreligger. 

 

Det nye VIPOMATIC system til opfølgning af den nye arbejdstidsaftale er ved at være på plads. Aftalen er 

gældende fra den 1.8.14, men først nu er vi ved at være igennem inddateringerne for efterårssemestret 

2014. Umiddelbart efter 1. oktober 2015 bliver foråret 2015 også færdigt. Vi forventer, at regnskabet for 

efteråret 2014 udsendes til tjek hos alle VIP i slutningen af august, og at regnskabet for foråret 2015 ud-

sendes først i oktober. Specialer der ikke er bedømt senest 30. september 2015 vil først indgå i arbejds-

tidsregnskabet for efteråret 2015.  

Hertil kommer opsamlingen på det gamle timeregnskab. Nogle afdelinger har ført timeregnskab konti-

nuert mens andre afdelinger enten ikke har ført timeregnskab eller ikke ført timeregnskab kontinuet. Vi 

diskuterer en model for håndtering af disse forskelle i institutledelse og LSU. 

 

Så velkommen til et ny studieår. Jeg håber, at de mange nye unge studerende vi modtager vil få en god 

oplevelse af studiestart og deres nye fag i det kommende studieår. Jeg tror, at vi alle husker betydningen 

af inspirerende undervisning og et stærkt studiemiljø for vores egen uddannelse og karriere. Så pas godt 

på de unge mennesker. 

 

Bjarke 

 

 

Nyheder og praktisk information 

 

IT systemer opdateres den 5. og 6. september 

Cirka én gang i kvartalet samles de optimerings og vedligeholdelsesopgaver, som kræver, at IT-

systemerne 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, AV-

udstyr samt PC´er/MAC´er, uden behov for forbindelse til centrale It systemer eller internet gennem AU, 

vil fungere normalt i hele weekenden. 

 

 

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. 
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STAGES workshop - Research funding and female researchers 

The STAGES team at the Danish Centre for Studies in Research and Research Policy (CFA) invites to a 

workshop discussing "gender and research funding at the Danish universities" (in Danish only). Læs mere 

her. 

 

The Futures Lecture Series 

Vi kan nu meddele at næste forelæsning afholdes d. 29. oktober 2015 i stakladen. 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 middelalder-

historiker 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 Preben 

Hornung stuen. Læs mere om programmet her.  

 

 

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 

 

Christina Levisen - Ny medarbejder ved IKS 

Christina er tiltrådt som centeradministrator ved UrbNet pr. 1. juli 2015. Læs mere her. 

Steffen Lind Christensen - Ny Ph.d.-studerende ved Historie 

Pr. 1. september er Steffen Lind Christensen Ph.d.studerende ved IKS med projektet: Identiteter i krig – 

Krigserfaring under 1. Verdenskrig som identitetsforandrende proces. Læs mere her. 

Anthropologist chosen as grant winner 

Anthropologist Christian Vium’s photographic research project ’The Wake’ has been chosen as Grant 

Winner in Lensculture Emerging Talents 2015 and featured in ’The Human Condition’ 2015. Following 

the selections the project will be exhibited in San Francisco, New York, Tokyo, Sydney and Guatemala 

City. Read more here. 

 

Calls 

 

AUFF-virkemidler 
Der er frist for ansøgning af de nye AUFF midler primo september (se opslaget her.)  
 
Da der skal vedlægges anbefalinger/faglige indstillinger fra institutlederen ved ansøgninger til AUFF No-
va, Starting Grants og gæsteprofessorater bedes man hurtigst muligt og senest 20. august 2015 oriente-

http://ps.au.dk/forskning/forskningscentre-og-enheder/dansk-center-for-forskningsanalyse/gender-equality-in-research/news-and-events/previous-events/event/artikel/stages-workshop-research-funding-and-female-researchers/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangementer/the-futures-lecture-series/
file:///C:/Users/ikscd/Desktop/Nyhedsbrev%2012.%20august%202015/ihokha@cas.au.dk)
mailto:hisjbn@cas.au.dk
http://auinstallation29.cs.au.dk/fileadmin/cas/forskning/Forskningsprogrammer/kulturelle_dynamikker/Program_Symposium_for_Anders_Boegh.pdf
http://nt.au.dk/aktuelt/arrangementer/vis/artikel/replikker-til-ole-davidsen/
http://auinstallation29.cs.au.dk/fileadmin/cas/Ph.d/Claire_Elisabeth_Dungey_-_PhD_defence_-_Thursday_24_September__2015.pdf
http://cas.medarbejdere.au.dk/nyhedsbreve-og-vejledning-til-brug-af-iks-web/nyhed/artikel/christina-levisen-ny-centeradministrator-ved-urbnet/
http://cas.medarbejdere.au.dk/nyhedsbreve-og-vejledning-til-brug-af-iks-web/nyhed/artikel/steffen-lind-christensen-ny-phd-studerende-ved-historie/
http://cas.medarbejdere.au.dk/nyhedsbreve-og-vejledning-til-brug-af-iks-web/nyhed/artikel/anthropologist-chosen-as-grant-winner/
http://auff.au.dk/fileadmin/AU_Forskningsfonden/Bevillinger/AUFF_s_nye_virkemidler.pdf
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re forskningskonsulenten (saelarsen@cas.au.dk), hvis man ønsker at ansøge et af de ovennævnte virke-
midler. Læs mere om ansøgningsproceduren på IKS medarbejderportal. 
 
Starting grants gives med henblik på at tiltrække eller fastholde internationalt topkvalificerede eller sær-

ligt talentfulde forskere.  

 
Du kan få hjælp til budgetlægningen hos din projektøkonom. Budgetter skal godkendes af institutlederen 
inden de indsendes (via mail til forskningskonsulenten). Fristen for godkendelse er 25. august 2015.  
 

Carlsbergfondet 

Carlsbergfondet har frist 1. oktober kl 16:00 for ansøgninger til internationaliseringsstipendier, Postdoc-

stipendier, Semper Ardens-forskningsprojekter, forskningsinfrastruktur, publikationer ifm Carlsberg-

projekter, forskningsrejser og afholdelse af konferencer.  

Ansøgninger om postdoc-stipendier skal vedlægges 1-3 anbefalinger samt et husningstilsagn fra værtsin-

stitutionen. Hvis du ønsker at anmode om husningstilsagn ved IKS, bedes du sende en mail til instituttets 

forskningskonsulent, Signe Engelbreth Larsen (saelarsen@cas.au.dk) og den relevante forskningspro-

gramleder senest fredag den 4. september 2015 med angivelse af dit navn, projektets titel og det forsk-

ningsprogram, hvor projektet ønskes tilknyttet. 

Læs opslaget her. 

Læs IKS procespapir for ansøgning her. 

Det Frie Forskningsråd – opslag 2015/2016 

Det Frie Forskningsråd indkalder med Opslag E2015 og F2016 ansøgninger om støtte til banebrydende 

forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige hovedområder.  

Læs opslaget her. 

Læs IKS procespapir for ansøgning her.  

 

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning 

Velux Fonden har nu udsendt Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015. 

Opslaget og instituttets procespapir vedr. ansøgning kan hentes her. 

 

Call for Papers : Central Europe and Colonialism: Migrations, Knowledges, Perspectives, Commodities  

The Academia Europaea Knowledge Hub Wrocław and the University of Wrocław invite young scholars 

(PhD candidates and postdocs), to take part in the Seminar Central Europe and Colonialism: Migrations, 

Knowledges, Perspectives, Commodities, to be held in Wrocław (Poland) on 21-23 September 2016. Find 

the Call here. 

 

Call for papers: International Cultural Academy 2015 

The 2nd International Cultural Academy, 22-26 October, 2015, aims at bringing young researchers 

and diplomats, practitioners and students from interdisciplinary fields and settings to discuss and 

share theory, research and best practices and foster a dialogue on issues related to Public and Cultur-

al Diplomacy. This year the academic event will be focused on the crisis throughout the European Union 

and its potential to generate positive developments for the European future. Read more about the aca-

demic event and sign up here. 

 

Call for Papers:  Going Beyond – Perceptions of Sustainability in Heritage Studies No. 2 

The board of the Heritage Studies Series is pleased to announce the Call for Papers for the latest publica-

tion, Going Beyond – Perceptions of Sustainability in Heritage Studies No. 2. Read more here. 

mailto:saelarsen@cas.au.dk
http://cas.medarbejdere.au.dk/forskning/aktuelle-ansoegningsrunder/auff/
https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?SURL=zCBIC1DO31d8kJWIxgyZPlUi8cHX1u_gPVynhuQvaAalF3HIcJ3SCG0AYQBpAGwAdABvADoAcwBhAGUAbABhAHIAcwBlAG4AQABjAGEAcwAuAGEAdQAuAGQAawA.&URL=mailto%3asaelarsen%40cas.au.dk
http://www.carlsbergfondet.dk/~/media/pdf-filer/Opslag/Vejledning%20til%20ansgninger%20%20Opslag%202015%20%20Dansk%20%2006072015.ashx
http://cas.medarbejdere.au.dk/forskning/aktuelle-ansoegningsrunder/carlsbergfondet/
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2015/det-frie-forskningsrad-bidrager-til-ny-viden-og-excellent-forskning-ved-at-opsla-forskningsmidler-for-over-1-milliard-kroner
http://cas.medarbejdere.au.dk/forskning/aktuelle-ansoegningsrunder/dff/
http://cas.medarbejdere.au.dk/forskning/aktuelle-ansoegningsrunder/velux/
http://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Events/Central%20Europe%20and%20Colonialism
http://hfc-worldwide.org/education/academy/academy-2015/
http://www.tu-cottbus.de/projekte/de/gradschool/heritage-studies/profile/heritage-studies-series/new-publication-call-for-papers.html
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Nyt fra studielederen 

 

Optag på bacheloruddannelser 

Efter aftalen om dimensionering må IKS samlet optage 747 nye studerende på bacheloruddannelser i 

2015. Der bliver altid tilbudt pladser til lidt flere (overbooking), så den 30. juli fik 809 personer tilbudt en 

studieplads; heraf har 40 sagt nej tak og en hel del har ikke svaret. Derfor sendes der nu tilbud til 50 an-

søgere, som i første omgang fik en "stand by" plads, så vi ender forhåbentlig tæt på målet.   

Antallet af ansøgninger til den enkelte uddannelse kan ses her: Tilbud om optag 30.juli. 

Sidste år blev der indført krav om minimum 7 i gennemsnit for at blive optaget på læreruddannelsen.  

Set i lyset af det, kan jeg ikke undgå at bemærke, at kun 3 af vores 17 bacheloruddannelser kræver et ka-

raktergennemsnit på over 7 for at blive optaget (historie, antropologi og japanstudier). 

Der er allerede offentliggjort forskellige statistikker om alder og køn på vores nye studerende. 

Der er pladser og åbent for ansøgninger til bacheloruddannelser i Sydasienstudier, klassisk filologi og 

teologi indtil 31. august. Der er allerede i løbet af den første uge kommet i alt 39 ansøgninger. Så der bli-

ver forhåbentlig fyldt op.  

 

Optag på kandidatuddannelser 

Som noget nyt, skulle ansøgere til kandidatuddannelser senest 22. juni sig ja til tilbuddet om en studie-

plads. Vi har derfor et nogenlunde tal på hvor mange der er optaget – men det er naturligvis ingen ga-

ranti for, at de alle dukker op den 30. august.  

På trods af dimensioneringen har vi et samlet kandidatoptag, som er STØRRE end sidste år. Det skyldes 

en kombination af vores næsten nye uddannelser (Sustainable Heritage, diakoni, Sydasien) som har fået 

flere ansøgere i år og at ansøgere med retskrav jo skal optages uanset det maximale antal pladser, der er 

aftalt med ministeriet.    

 

Bedømmelse af specialer  

I går blev jeg orienteret om at en hel del studerende ikke har afleveret deres specialer her i begyndelsen 

af august. Dermed har de brugt et eksamensforsøg og får 3 måneder mere til at skrive speciale.  

Reglerne kan læses HER: Inden for 14 dage skal de indgå en ny specialekontrakt med en omformulering 

af problemformuleringen.  

Det fremgår af arbejdstidsaftalen, at vejleder i en sådan situation får 5 arbejdstimer til ekstra vejledning.  

Hvis du har fået et speciale til bedømmelse, minder jeg venligt om at bedømmelse senest den 30. sep-

tember kan give en færdiggørelsesbonus på 17.852 kr. (nej, det udløser desværre ikke en personlig bo-

nus til vejleder).  

 

Sommerskole 2016?  

Vi har haft begrænset succes med sommerskolekurser, men universitets- og fakultetsledelse tror stadig 

på ideen. Hvis nogen har et godt forslag, skal det indsendes senest fredag den 4. september til uddannel-

seskonsulent Peter Thuborg. Det skal godkendes på studienævnets møde 9. september, da Internationalt 

Center vil have alle forslag senest 15. september.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et sommerskolekursus skal kræve det samme af de studerende 

som et almindeligt undervisningsforløb. Derfor besluttede studienævnet for 2 år siden, at det ikke er rea-

listisk, at et sommerskolekursus kan give merit for 15 ECTS, dvs. et halvt semesters arbejde, men kun for 

10 ECTS (ca. 270 arbejdstimer). Arbejdsindsatsen kan spredes ved at kræve litteratur læst før kurset og 

en skriftlig eksamensopgave bagefter.    

Det er også vigtigt at gennemtænke, hvilke kurser i studieordningen de studerende kan få merit for at 

deltage i sommerskolen; hvis det er muligt at få merit for flere typer kurser, er gruppen af potentielle 

deltagere større.  HUM- og profilfag giver f.eks. studerende fra alle humanistiske uddannelser mulighed 

for at deltage. Det er også en chance for at arbejde med et særligt tema, der ikke er specifikt bundet til 

en enkelt uddannelse.  

Tidsplan, retningslinier og forslagskemaer sendes ud til afdelingslederne og kan også fås hos Peter.    

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoegletal_og_-statistik/2015/Web_Optag_pr._30_juli_2015.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Studienoegletal_og_-statistik/2015/Web_Optag_pr._30_juli_2015.pdf
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-paa-arts/

