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Nyheder og praktisk information
Valg af én VIP og én TAP arbejdsmiljørepræsentant til arbejdsmiljøgruppen IKS, Nobelparken
Vi har af dekanen fået lov til at udvide arbejdsmiljøgruppen ’Nobelparken’ for at styrke opfølgningen på
såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Vi afholder derfor valg til to poster som arbejdsmiljørepræsentant. De valgte arbejdsmiljørepræsentanter bliver ligeledes medlem af lokalarbejdsmiljøudvalget
(LAMU). Læs mere om valget på medarbejderportalen her.
Tiltrædelsesreception for dekan Johnny Laursen
I anledning af Johnny Laursens tiltrædelse som dekan på Arts inviteres samarbejdspartnere, medarbejdere og studerende til reception onsdag d. 24. juni kl. 15.00. Læs mere og tilmeld dig her.
Plan for opfølgning på dimensionering og fremdriftsreform præsenteret
Som led i Arts' uddannelseseftersyn gennemførte fakultetsledelsen suppleret af uddannelsesansvarlige
fra institutterne og CUDiM processens andet seminar den 18. maj 2015. Her faldt bl.a. den endelige plan
for den gradvise reduktion af studiepladserne over den kommende femårsperiode på plads. Læs mere
her.
Rod og støj på biblioteket i Nobelparken i juni
Det bliver rodet og støjende på biblioteket i Nobelparken fra den 15. juni på grund af ombygning, og læsesalen i kælderen lukker sommeren over. Til gengæld får brugerne et lyst og levende biblioteks- og studiemiljø til studiestarten. Læs mere her.

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.

Kommende ph.d.-forsvar
Peter Moe Astrup forsvarer sin afhandling Sea-level Changes in Mesolithic Southern Scandinavia: Longand Short-term Effects on Society and the Environment mandag d. 29. juni 2015 kl. 13.00. Læs mere
her.
Anna Julie Rasmussen forsvarer sin afhandling Nanoethics. An Interdisciplinary Study torsdag d. 30. juni
2015 kl. 13.15. Læs mere her.
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
Ny lektor med fokus på empiriske studier af Folkekirken
Kirstine Helboe Johansen er ny lektor i Praktisk Teologi på Institut for Kultur og Samfund. Læs mere her.
Cameron Warner modtager bevilling fra det frie forskningsråd
Cameron David Warner fra Antropologi har modtaget stor bevilling til forskningsprojekt, der skal bidrage
med en ny forståelse af værdiskabelsen af kulturarv. Læs mere her.

Råd og udvalg
Sidste nyt fra akademisk råd, juni 2015
Akademisk Råd holdt mandag 15. juni 2015 semesterets sidste møde, hvor vi startede med at byde velkommen til Johnny som nyudnævnt dekan. Siden sidst havde formanden for Akademisk Råd (pr. stedfortræder pga. forskningsophold) sammen med de tre andre akademiske råds formænd haft møde med
AU’s bestyrelse. Formændene for de Akademiske Råd inviteres en gang om året til møde med bestyrelsen for at fortælle om arbejdet i rådene og drøfte aktuelle punkter. I år blev der diskuteret medinddragelse og de akademiske råds rolle heri, konsekvenser af kvalitetsreform, særligt dimensionering og fremdriftsreform og endeligt forskningsmæssige styrkepositioner for de enkelte fakulteter.
Selve mødet var i høj grad domineret af dagsordenspunkter, der relaterede sig til opfølgning og afslutning på Arts-eftersynet. Rådet drøftede således beslutningen om en fortsat organisatorisk adskillelse af
CUDiM og IUP og det fremadrettede arbejde med i højere grad at skabe samarbejder ikke kun mellem
CUDiM og IUP, men også i høj grad mellem CUDiM og især de gymnasierettede fag på de to andre institutter. Derudover blev rådet orienteret om de beslutninger, der er truffet i forhold til fremtidig uddannelsesorganisering, afdelingsledernes kompetencer og navne på institutter og afdelinger. For Akademisk
Råd er størst mulig ensartethed i funktionsbeskrivelser og forretningsordner på tværs af de tre institutter
vigtigt af hensyn til gennemsigtighed, ensartede vilkår og samarbejder.
Endelig havde Akademisk Råd sat to større punkter til diskussion. Et spørgsmål som vi i rådet har diskuteret med mellemrum siden etableringen af Arts har været spørgsmålet om hvad Arts’ værdier og identitet
er. Det blev på mødet besluttet, at rådet skal arrangere et seminar i efterårssemesteret hvor alle fakultetets medarbejdere inviteres til at diskutere spørgsmålet. Det sker også i lyset af behovet for at identificere både forskningsmæssige og uddannelsesmæssige styrkepositioner og markere dem offentligt. Det andet punkt var en diskussion af hvilket råderum Akademisk Råd har til at etablere en offentlig stemme i de
politiske diskussioner om universitetet, måske aktuelt mest uddannelse og hvordan vi ønsker at udnytte
dette råderum. Der var i rådet bred opbakning til mere aktivt at forsøge at bruge den platform som Akademisk Råd er.
Venlige hilsner
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