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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDELSEN 
 

IKS institutstrategi sendes i høring 

Den 15. november 2013 blev der afholdt strategiseminar for Instituttets uddannelsesledere, forsknings-

programledere og ph.d. programledere. Dagens drøftelser og forslag er nu omsat til et forslag til "Strate-

gi 2014-2020", som med dette nyhedsbrev sendes til høring hos alle medarbejdere på Instituttet.  

Vi beklager, at dette forslag bliver sendt ud senere end planlagt. Det skyldes bl.a. den nødvendige priori-

tering af den økonomiske situation på instituttet. 

 

Instituttets strategi skal læses indenfor rammerne af AU's strategi og ARTS strategi. 

Alle kommentarer til forslaget er velkomne og der er bl.a. brug for fælles overvejelse af    

 Er de rigtige målsætninger og satsningsområder kommet med, eller mangler der væsentlige 

elementer, der kan skærpe Instituttets profil yderligere?  

 Er strategien ambitiøs nok ift. en 7-årig periode? 

 Er balancen mellem de konkrete tiltag og de store rammer formuleret, så strategien udpeger en 

retning for instituttet uden at de formulerede initiativer lukker for fremtidige gode ideer?   

Derudover er der brug for yderligere kvalificering af de faglige udviklingsområder, nævnt sidst i forslaget. 

Den endelige strategi skal indsendes til fakultetsledelsen den 28. februar. Dekanatet har dog ønsket at 

kommentere det foreløbige forslag og får således også tilsendt udkastet med henblik på drøftelse på 

næste møde i fakultetsledelsen. 

Kommentarer til strategien indsendes til forskningskonsulent Signe E. Larsen, senest den 20. februar.  

 

 

Praktisk information 

 

Frivillige fratrædelsesordninger  

Med baggrund i de omfattende besparelser som Aarhus Universitet står over for, har universitetsledel-

sen besluttet at give medarbejdere med mindst 9 års uafbrudt ansættelse mulighed for at søge frivillig 

fratrædelse. Læs om rammerne for aftalerne her.  

 

Derudover har Universitetsledelsen besluttet, at der frem til 4. februar 2014 ekstraordinært kan ansøges 

om en seniorordning med aftrapning i tid (deltid) med indbetaling af ekstra pensionsbidrag. Det ekstra 

pensionsbidrag afhænger af den overenskomst, som man er ansat under, men den samlede pensions-

indbetaling vil ikke overstige den, som man modtager ved den nuværende beskæftigelsesgrad.  

Ansøgninger vil kunne imødekommes efter en konkret og individuel vurdering. Læs mere om seniorord-

ningen i vedhæftede dokument. 

 

http://www.au.dk/om/uni/strategi/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/strategi-arts-2013-2020/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/oekonomiproces-2014/fakta-og-dokumentation/frivillige-fratraedelsesordninger/
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Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at drøfte en eventuel fratrædelsesordning, skal du henvende dig 

til Bjarke herom senest den 4.2.2014. Bjarke vil så efterfølgende forhandle aftaler med hver enkelt. 

 

Arrangementer 

 

Debat om uddannelseskvalitet med uddannelsesminister Morten Østergaard 

Medarbejdere og studerende ved Aarhus Universitet inviteres hermed til debat med uddannelsesmini-

ster Morten Østergaard om kvalitet i undervisningen. Læs mere om arrangementet her. 

 

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.  

 

 

Kommende Ph.d.-forsvar 

 

Stine Schierup forsvarer sin afhandling: Cultural Encounters – Material Transformations 

Studies in the reception of Greek pottery in Southern Italy in the 5th and 4th century BC torsdag den 6. 

februar kl. 13.15. Læs mere her. 

 

Jane Ege Møller forsvarer sin afhandling: Kulturelle sideeffekter i sundhedsfremme og forebyggelses-

praksis: En undersøgelse af Brønderslevs Kommunale Sundhedscenter fredag den 7. februar kl. 13.15. 

Læs mere her. 

Kjeld Slot Nielsen forsvarer sin afhandling Gud som værensmagt og Gud som person i K.E. Løgstrups 

sene teologi og i nyere trinitarisk tænkning fredag den 7. februar kl. 13.15 på Aarhus Universitet, Insti-

tut for Kultur og Samfund, bygning 1441, auditorium 3, lokale 113 Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C. 

Troels Stru Schmidt forsvarer sin afhandling: Ideas of Development in Bangladesh: Views of female tex-

tile workers, UN agencies, and the political elite in light of a philosophical debate about the good soci-

ety fredag d. 14. februar kl. 13.15. Læs mere her. 

 

 

Institutkalender 

 

2014: 

29. januar:  Studienævn Teo   09.00-12.00 

04. februar: Uddannelsesledermøde  09.00-11.00 

05. februar: Ekstraordinært LSU  09.00-11.00 

05. februar: Møde med RV   13.00-15.00 

11. februar: Møde med Arkæologi  13.00-15.00 

12. februar:  Møde med Teo   09.00-11.00 

12. februar: Forskningsudvalg   13.00-16.00 

12. februar:  Studienævn IKS   13.00-16.00 

17. februar: Møde med Europastudier  09.00-11.00 

19. februar: Møde med Antropologi  10.00-12.00 

21. februar: Møde med Filosofi/Idéhistorie 09.00-11.00 

25. februar: Uddannelsesledermøde  09.00-11.00 

25. februar: Møde med Historie  13.00-15.00 

26. februar:  Institutforum   13.00-16.00 

28. februar:  Møde med Asienstudier  13.00-15.00 

 

http://medarbejdere.au.dk/kalender/arrangement/artikel/debat-om-uddannelseskvalitet-med-uddannelsesminister-morten-oestergaard/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-forsvar-stine-schierup/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-forsvar-jane-ege-moeller/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phd-forsvar-troels-stru-schmidt/
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Find i øvrigt IKS møde kalender for foråret 2014 på intranettet under aktuelt. 

 

 

UDDANNELSE 
 

Information fra Studieleder 

 

Dit personlige skema 

Mange er nu gået over til Outlook som mailsystem. Derfor minder jeg om, at der er mulighed for at im-

portere det personlige skema fra Syllabus til kalenderen i Outlook: Vælg "undervisere" -  Skriv dit navn 

efter søg eller find dit navn på listen - Vælg iCal - Tryk på Vis timeplan - Tryk på OUTLOOK sync.  

Hvis du ønsker at aflyse eller ændre tidspunktet for en enkelt undervisningsgang, eller har brug for ad 

hoc reservation af et undervisningslokale, skal du henvende dig direkte til Studieplan. Benyt fællesmail  

studieplan@au.dk eller skriv til kontaktpersonen for din uddannelse.   

 

Semesterstart og frister  

Efter en lang eksamensmåned går det i næste uge løs med undervisning igen.  

Belært af et par enkelte sager, der har været igennem min mailbox, er det mit indtryk at der kan opstå 

misforståelser mellem undervisere og studerende om, hvor meget individuel vejledning, der kan forven-

tes i forbindelse med frie skriftlige opgaver. Det er ærgeligt for begge parter, så det er en god idé, at det-

te omtales i forbindelse med forventningsafstemning og gennemgang af studieordningen første under-

visningsgang, (jvf. studienævnenes retningslinier for undervisningsevaluering).  

  

Studievejledningen har lavet et flot årshjul for studerende med årets vigtige deadlines og links til prakti-

ske oplysninger på alle områder. I samarbejde med studieadministrationen håber jeg, at det samme kan 

laves for undervisere.  

For os er næste vigtige frist den 1. marts, hvor uddannelseslederne skal afleverer planen for efterårets 

undervisning, så kurserne kan oprettes med henblik på tilmelding 1.-10. maj.  

I begyndelsen af marts vil studiesekretæren for de enkelte uddannelser skrive til jer og bede om eventu-

elle tekster til kursuskataloget (deadline 1. april) og "constrains" dvs. oplysning til brug for skemaplan-

lægning (ALLERSENESTE deadline 15. april). Målet er ligesom sidste år at offentliggøre skemaer for ef-

terårets undervisning inden 1. juli.  

 

Vores nye uddannelser 

er nu alle kommet i AU's Studieguide – send gerne links videre til jeres netværk.   

Nye KA uddannelser fra september 2014 :  

Sustainable Heritage Management,  Asienstudier - Indien og Sydasien og Diakoni 

 

Liselotte Malmgart 

Studieleder 

 

 

Forskning 
 

Praktisk information 

 

Husk at opdatere dine registreringer i PURE! 

Sørg for at alle dine publikationer og aktiviteter for 2013 er registeret i PURE inden 1. februar 2014. Se 

det vedhæftede dokument om PURE-registrering for mere information om inddateringen. 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/institutter/institut-for-kultur-og-samfund/
mailto:studieplan@au.dk
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/systemer/planlaegning-af-undervisning/kontaktpersoner/
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Evalueringspolitik_IKS_jan2013.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Aktuelt/arts_universitetsaaret.pdf
http://kandidat.au.dk/baeredygtigkulturarvsmanagement/
http://kandidat.au.dk/asienstudier/
http://kandidat.au.dk/diakoni/
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Forårets ansøgningsfrister 

 
Det Frie Forskningsråd 

Der kan i foråret søges individuelle postdocs hos Det Frie Forskningsråd (FKK og FSE ), samt de nye YDYN-

midler, der kun opslås én gang, og er øremærkede til kvindelige forskere på lektorniveau. Fristen for FKK-

postdocs og YDUN-ansøgninger er 5. maj. Fristen for FSE-postdocs er allerede 1. maj.  

 

Hele opslaget for Det Frie Forskningsråd (incl. YDUN) kan ses og downloades her. 

 

Bemærk: Forskerstøtteenheden holder en særlig workshop for IKS-forskere med interesse i at søge 

YDUN-midler. Workshoppen foregår fredag den 7. februar fra 9-12. Invitationen er vedhæftet. 

 

Beskrivelsen af instituttets interne proces i forhold til forårets DFF-opslag (internt review mv.) følger i et 

senere nyhedsbrev (medio februar). 

 

Horizon 2020 (herunder ERC og Marie Curie) 

EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon2020 har afsat 525 mia. kroner til forsknings- og innova-

tionsprojekter frem mod 2020. Opslagene bliver offentliggjort løbende og de første er ude nu. Læs mere 

om Horizon2020 på den officielle hjemmeside.  

 

Både Marie Curie og ERC er del af Horizon2020, og der er også opslag ude nu til flere af disse midler:  

 

 Starting Grant: Frist 25. marts 2014 (Det er muligt at se opslaget her.) 

 Consolidator Grant: Frist 20. maj 2014 (Det er muligt at se opslaget her.) 

 Advanced Grant: Frist 21. oktober (opslaget følger når det offentliggøres i juni). 

 Fristen for Marie Curie – International Training Networks er 9. april 2014 (opslaget kan læses 

her.) 

 

Planlægger du at søge nogen af de ovennævnte midler kan du med fordel kontakte instituttets forsk-

ningskonsulent (saelarsen@hum.au.dk) samt forskerstøtteenheden, der vil være behjælpelige med råd 

og vejledning både i forhold til ansøgningen og udarbejdelsen af budgettet. 

 

Publikationsstøtte  

Der indkaldes hermed ansøgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i 1. 

halvår 2014.  Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fondens 

uddelinger finder sted efter indstilling fra Aarhus Universitet. Der gives ikke bevilling til overhead. Læs 

mere og find link til ansøgningsskema i vedhæftede dokument. 

 

Legater Mellemøsten/Magreb  

Til anvendelse i 2014 og indtil juli 2015 opslår Det Danske Institut i Damaskus et antal legater til viden-

skabelige eller studiemæssige formål vedr. de islamiske lande og kulturer, især Mellemøsten og Magreb-

landene. Legaterne kan søges af forskere, ph.d.-studerende og specialestuderende til rejser, konferen-

cer, løn, mv. Læs mere i vedhæftede dokument. 

 

Stipendier og ophold i Athen – forskning og kunst 

Ved Det Danske Institut i Athen er der en række stipendier til rådighed til ophold i perioden 1. septem-

ber 2014 til 31. januar 2015. Stipendierne kan søges til forskningsophold inden for Grækenlands og mid-

delhavslandenes arkæologi, kunst, arkitektur, historie og antik og moderne sprog, samt af kunstnere. 

Læs mere i vedhæftede invitation. 

 

 

 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/dff
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html
mailto:saelarsen@hum.au.dk
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Stipendier og ophold i Athen for forfattere 

Ved Det Danske Institut i Athen er et antal stipendier til rådighed til forfatteres ophold på Instituttet i 

perioden 1. september 2014 til 31. januar 2015. Stipendierne er gjort mulige gennem en bevilling fra Sta-

tens Kunstråds Litteraturudvalg, og tildelingen af de enkelte stipendier foretages af Bestyrelsen for Insti-

tuttet. Læs mere i vedhæftede dokument. 


