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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDELSEN 
 

Praktisk information 

 

IKS strategi 2014-2020 
IKS strategi 2014-2020 er nu udarbejdet og kan læses og downloades på instituttets hjemmeside. 

Styrk Talentet - en mentorordning for videnskabelige medarbejdere på Aarhus Universitet  

Styrk talentet! matcher medarbejdere på adjunkt-niveau (adjunkt/forsker/post doc) med mere erfarne 

kolleger på lektorniveau eller derover. Formålet er at bidrage til at understøtte og udvikle de videnskabe-

lige medarbejderes faglige og personlige karrierepotentiale. ”Styrk Talentet!” er et tilbud. Det er frivilligt 

at deltage - deltagelse bygger på mentor og mentees gensidige interesse. Tilmeldingsfristen er 15. maj. 

Læs mere om ordningen her. 

Afspærring af Nobel 

Til orientering vil der d. 2. maj kl. 16-20, i Nobelparken, blive afholdt Artistisk Festival, hvor Artsstude-

rende mødes for at fejre deres faglighed, deres fakultet og deres undervisning. I den forbindelse bliver 

vejen og parkeringspladser foran kantinen, biblioteket og bygning 1451-53 spærret af fra morgenen for 

biler (dog ikke som brandvej). Det er dog fortsat muligt at benytte parkeringskælderen og vejen bagom 

kantinebygningen. Fredagsbarerne m.fl. vil stille boder og barer op med konkurrencer, drikke og events. I 

er naturligvis alle inviterede, og vi håber på at se jer til et brag af en festival. 

-Artsrådet. 

 

Arrangementer 

 

IKS medarbejdermøde 

IKS afholder medarbejdermøde onsdag d. 30. april kl. 14.00-16.00 i Nobelauditoriet.  

 

Institutmøde med besøg af Rektor 

Den 9. maj kl. 11.00-12.30 i nobelauditoriet (1482/105) besøger rektor Brian Bech Nielsen instituttet til 

et dialogmøde hvor alle medarbejdere er inviteret. Rektor indleder mødet med en kort status for, hvor 

universitetet er lige nu, hvorefter der er mulighed for at drøfte emner, som medarbejderne synes er re-

levante. Vi håber, at se så mange som muligt til mødet.  

 

Sommerfest på Arts 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag den 20. juni 2014, hvor Arts holder sommerfest i hhv. Aarhus 

og Emdrup. I år med en deltagerbetaling på 200 kr. pr. deltager på linje med de øvrige hovedområder på 

AU. Festen i Aarhus foregår i år i Stakladen, mens Emdrup har valgt at bruge Aulaen og Studenterbaren. 

Mere information følger. 

 

DHL stafet 2014 

Der er nu åbnet op for tilmelding til årets DHL stafet. Læs mere her. 

 

 

Kommende Ph.d.-forsvar 

 

Camilla Plesner Horster forsvarer sin afhandling: The Grammar of Imitation: A Corpus Linguistic Investi-

gation of Morpho-Syntactic Phenomena in Fifteenth-Century Italian Neo-Latin mandag d. 28. april kl. 

13.00. Læs mere her. 

 

http://cas.au.dk/om-instituttet/strategi-2014-2020/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/styrk-talentet-mentorordning/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/personalegoder/dhl/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/phdforsvar-camilla-horster-plesner/
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Medarbejdere 

 
Mindeord om Christian Kordt Højbjerg 

Christian Kordt Højbjerg, lektor, Ph.D. dr. scient. soc. er afgået ved døden tirsdag d. 22.4.2014 efter læn-

gere tids sygdom. Læs Andreas Roepstorffs mindeord her.  

 
 

Institutkalender 

 

2014: 

29. april:  Institutledelsesmøde  10.00-12.00 

30. april:   medarbejdermøde  14.00-16.00 

09. maj:  Rektorbesøg   11.30-12.30 

13.maj:  Institutledelsesmøde  10.00-12.00 

14.maj:  Forskningsudvalg   13.00-16.00 

14.maj:  Studienævn IKS   13.00-16.00 

16.maj:   Store bededag 

27. maj:  Institutledelsesmøde  10.00-12.00 

29.maj:   Kristi Himmelfartsdag 

30.maj:  Annonceret feriedag 

 

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

 

 

Forskning 
 

 

Arrangementer 

 

Kursus: Cited reference searches and central issues in academic publishing 

Biblioteket har erstattet det traditionelle kursus i litteratursøgning for nyansatte PhD’ere med to nye 

kurser: Et kursus der fortsat retter sig mod nyansatte; og et mere avanceret kursus der også har fokus på 

akademiske forskningsmiljøer og forskningspublicering. Nærmere information og tilmelding findes på 

kursussiden. 

 

Konference: Citizens, Civil Society and the Cultural Politics of Heritage-Making in East and Southeast 

Asia 

Conference on the role of local communities and civil society organizations in heritage-making in East 

and Southeast Asia.  

Læs mere om konferencen her. Deadline for indsendelse af bidrag er 1. juni 2014. 

 

 

 

http://cas.au.dk/aktuel/nyhed/artikel/mindeord-om-christian-kordt-hoejbjerg/
http://medarbejdere.au.dk/institutter/institut-for-kultur-og-samfund/
http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/phd/cited-reference-searches-and-central-issues-in-academic-publishing/
http://list.iias.asia/web/IIAS-CFP-Citizens-Civil-Society-Cultural-Politics-Heritage-Making.htm?utm_source=emailcampaign248&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=%5BIIAS+Call+for+Papers%5D+Citizens%2C+Civil+Society+and+the+Cultural+Politics+of+Heritage-Making+in+East+and+Southeast+Asia.+Deadline+1+June+2014

