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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDELSEN
Praktisk information
Ophold ved Klitgården
Det er værd at minde om, at universitetet stadig refunderer halvdelen af udgiften til overnatning på Klitgården i Skagen. Se venligst vedhæftede vejledning.
Ny AU-hjemmeside om institutionsakkrediteringen
Arbejdet med at blive institutionsakkrediteret vil i det kommende år involvere mange medarbejdere på
Aarhus Universitet. En ny ressourcehjemmeside giver overblik over processen, arbejdsgrupper og vejledninger. Læs mere her.
It-supporten skifter navn
Kært barn har mange navne. Det er også tilfældet med it-supporten på Aarhus Universitet, som gennem
tiden blandt andet er blevet kaldt NFIT, SUN-IT, helpdesken, servicedesken, AR + FA support og BSS support. Nu tilpasses de mange navne for at gøre det lettere for brugerne at finde ud af, hvor de skal henvende sig. Læs mere her.

Arrangementer
Nytårsmøde IKS 2014
IKS afholder nytårsmøde med Dekanen d. 24. februar kl. 14.00 – 16.00 i Preben Hornung Stuen. Vi håber
at se så mange som muligt.
IKS institutseminar
IKS afholder institutseminar d. 26. marts kl. 13-18 med efterfølgende middag. Seminaret afholdes i konferencecentret. Yderligere information følger snarest.

Kommende Ph.d.-forsvar
Samantha Scott Reiter forsvarer sin afhandling: Doing, Being and Seeming: Identity, Mobility and Culture Change at the Early Bronze Age Cemetery of Jelšovce, Slovakia fredag den 21. februar kl. 13.30.
Læs mere her.
Janna Egholm Hansen forsvarer sin afhandling: Religion og religiøsitet på Færøerne i det 21. århundrede: Betwixt and Between fredag den 28. februar 2014 kl. 13.00. Læs mere her.
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Medarbejdere
Morten Raffnsøe-Møller fratrådt som ph.d.-programleder
Morten Raffnsøe-Møller fratrådte som ph.d.-programleder for forskningsprogrammet for Teologi, Idehistorie og Filosofi den 1. februar 2014 efter to år på posten. Morten har været meget glad for posten og
ikke mindst for samarbejdet med de ph.d.-studerende, men har været nødt til at fratræde et ½ år før tid,
da han har fået nye opgaver som medlem af FKK og Au’s analysepanel.
Lektor Jan Dietrich fra teologi afløser Morten på posten.
Reklame for Sustainable Heritage
Markedsføring af en ny international uddannelse er en stor udfordring med en kort tidsramme.
AU har først modtaget den officielle godkendelse i januar og har derfor ganske kort tid til at tiltrække
første hold, når ansøgningsfristen for internationale studerende er allerede 15. marts og for danske studerende 15. april. Lektor i arkæologi Andres Dobat tager i denne video udfordringen op med hjælp fra
AU TV.
Ung forsker får endnu en international pris
Sidste år modtog han en international talentpris for sin eksperimentelle forskning, og i år modtager han
ny international hæder. Postdoc i religionsvidenskab, Uffe Schjødt, er netop blevet tildelt en amerikansk
pris, der går til unge, talentfulde forskere inden for religionspsykologi. Læs mere her.
Økonomiens begreber udøver historisk magt
Der er finanskrise og økonomividenskabens begreber dominerer samfundsdebatten. Men hvor kommer
begreberne fra? Og hvorfor har de fået så stor betydning? Det undersøger forskningsgruppen History of
Economic Rationality (ECORA). For nylig afholdt gruppen en international konference om økonomiens historiske og kulturelle betydning. Læs mere her.

Institutkalender
2014:
19. februar:
21. februar:
24. februar:
25. februar:
25. februar:
26. februar:
28. februar:

Møde med Antropologi
Møde med Filosofi/Idéhistorie
Nytårsmøde med dekanen
Uddannelsesledermøde
Møde med Historie
Institutforum
Møde med Asienstudier

10.00-12.00
09.00-11.00
14.00-16.00
09.00-11.00
13.00-15.00
13.00-16.00
13.00-15.00

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

Forskning
Praktisk information
Postdoc workshop
The Research Support Office organizes a postdoc workshop for researchers planning to apply for a postdoc grant and/or Mobilex grant at the Danish Council for Independent Research (DFF) this spring. The
workshop targets applicants for the FKK and FSE councils. The workshop will be held 26 February 2014.
The number of participants will be limited to 25 – first comes, first served.
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Læs mere her.
Internationale Fellowships er nu åbne for ansøgning
Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS), Aarhus Universitet, åbner nu for ansøgning til 25 internationale Fellowships. AU-forskere opfordres til at inddrage deres internationale netværk. Læs mere her.

Forårets ansøgningsfrister
Tilmelding til Forskningens Døgn 2014
FOOD IN THE FUTURE bliver temaet for Forskningens Døgn på Aarhus Universitet, der afvikles den 25.
april. Hvis du er interesseret i at præsentere dit forskningsområde, så læs mere om årets tema og meld
dig til.
World in Denmark 2014- Nordic Encounters: Travelling ideas of open space design and planning
Call for abstracts
“Super Danish”, “New Nordic”, and “Scandinavian welfare design” are among numerous seductive
names that coin planning and architecture practices from the north these years. Landscape architects
and urban designers from Denmark and the other Nordic countries have increasingly become exporters
of design solutions to places like Beijing, New York and Christchurch, while Copenhagen repeatedly
re-ceives awards for its liveability. However, looking beyond the immediate branding effect, what
themes and values, methods and challenges are current in Nordic urban space design and planning in
these years?
Læs mere om konferencen som afholdes i København: her
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