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ORIENTERING FRA INSTITUTTET
Kære IKS’er
Sommeren er over os. Det tynder ud på gangene og i mailboksen. Man kan næsten høre stranden kalde.
Bortset fra lidt turbulens her de sidste måneder har vi jo haft et år i konsolideringens tegn. Vi har fået
oprettet afdelinger (hjemmesider er på vej) og vi har udpeget afdelingsledere. I den forstand er vi inde i
en god udvikling, hvor vi forhåbentlig over den kommende tid kan decentralisere yderligere, så afdelingerne beslutter de ting der hører afdelingerne til. Vi planlægger også at øge synligheden af afdelingerne
både på hjemmeside og på bygninger.
Liselotte og jeg gerne vil komme rundt til møder i de enkelte afdelinger i august med henblik på hvilke
ønsker og problemstillinger, der kan være lokalt for såvel det kommende budgetår som for den lidt længere horisont (fagudvikling mv). Det kniber os noget at organisere disse møder i august, da det er et større logistisk puslespil. Jeg vil derfor opfordre de enkelte afdelinger til at invitere os til et møde, når det
passer jer, og så må vi se hvad der kan lade sig gøre. Vi kommer også gerne til møder i september.
De sidste måneders turbulens handler dels om dekanskifte og den af rektor gennemførte analyseproces
af den faglige udviklingsproces. Angående det sidste melder rektoratet ud den 15. august hvilke ændringer de foreslår på AU. Da forventningen er, at der bliver et vist frirum for den interne organisering på de
enkelte fakulteter, skal vi i gang med en diskussion af vores fakultetsorganisering (institutter). Det starter med et fælles møde den 18. august for medlemmer af de repræsentative organer ved fakultetet. Dette møde skal komme med input til den videre proces. Der er sendt invitationer ud til mødet. Dagsorden
følger senere.
Den generelle status her ved sommerferien er, at vores økonomi ser bedre ud i år end forventet, at vi
har en organisation der begynder at fungere, at vi har en masse meget dedikerede undervisere og forskere, der leverer gode uddannelser og stærk forskning. Det kan der være god grund til at glæde sig
over, selvom de politiske vinde ikke netop blæser vores vej.
Efter nogle ugers afslapning er jeg sikker på, at jeg og forhåbentlig også andre glæder sig til et nyt spændende akademisk år.
Tak for en stor indsats i 2013-14 og en rigtig god sommer til alle.
På gensyn i august.
Bjarke
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Praktisk information
Dekanens sommertale
Læs dekan Mette Thunøs sommertale der blev holdt ved Arts’ sommerfest den 20. juni.
Sekretariatsbistand i sommerferien
Vedhæftet er sommerferieplan for sekretariatet, institutleder og studieleder. Bemærk, at der ikke er sekretariatsdækning i uge 30 og kun relativt sparsomt i uge 29 og 31.
Åbningstider i sommeren på Arts.
Sommertid betyder ferietid, og ferietid betyder andre åbningstider. Se hvad der har åbent hvornår på
Arts her.
Vi ta’r alle sammen skraldet
Besparelserne på AU rammer også bygningsservice ved Arts, og derfor sker der ændringer i rengøringsproceduren fra 1. juli. Læs mere her.
Interne kurser efterår 2014
Nu er der åbent for tilmelding til interne kurser i efteråret 2014. Kurserne spænder vidt inden for kategorierne IT, Sprog, Kommunikation, Arbejdsmiljø, Proces og Projekt og Ledelse. Vær opmærksom på at
du skal have godkendelse fra din nærmeste leder dvs. din afdelingsleder i forbindelse med tilmelding til
kurserne. Du finder kurserne her.
Kinesiske sprogkurser for AU-ansatte
Ansatte på Aarhus Universitet, inklusive forskere og administrativt personale, der skal til Kina eller forsker i områder relateret til Kina tilbydes forberedende kurser i kinesisk i efterårssemestret 2014. Læs
mere om kurserne her.
Nye SPSS licenser
Instituttet har fornyet sine licenser til SPSS til brug for undervisning i Nobelparken. Det drejer sig om 13
licenser og de befinder sig på pc’er i Nobelbibliotekets brugerlokale/undervisningslokale i 1461-215. Bibliotekar Søren Elle oplyser, at hvis lokalet ønskes booket til undervisning i SPSS, kan det ske ved direkte
henvendelse til biblioteket. Lokalet er ikke registreret i Syllabus og bookes ikke af undervisningsplanlægningen. De samme SPSS-licenser har indtil nu været tilgængelige i IT-brugerlokalet i Tåsingegade 3, kælderen.

Medarbejdere
Mindeord: Torben E. Andreasen
Torben E. Andreasen døde uventet d. 24. juni kun 63 år gammel. Med Torbens død har det filosofiske
miljø i Danmark mistet en markant personlighed. Aarhus Universitet har mistet en engageret aktør i
samarbejdet mellem humaniora og sundhedsvidenskaberne. Mindeord skrevet af Uffe Juul Jensen fra Filosofi kan læses her.
Tema om Interacting Minds Centre
Læs tema om AU´s interdisciplinære center, der skaber ny viden om menneskers samspil.
Bevillinger fra FKK
Fem forskere fra IKS har modtaget en bevilling i forbindelse med uddelingen inden for FKK- forskernetværk, FKK-tidsskrifter og FKK-Videnskabelige konferencer. Instituttet ønsker alle tillykke med bevillingerne til:
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Forskernetværk:
Projekttitel: Transdisciplinary Studies in Social Robotics (TRANSOR)
Bevillingsmodtager: Johanna Seibt
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.007.420
Tidskrifter:
Projekttitel: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift
Bevillingsmodtager: Anders Klostergaard Petersen
Bevilget beløb: 90.000
Projekttitel: Conjunctions: Transdisciplinary Journal of Cultural Participation
Bevillingsmodtager: Louise Fabian
Bevilget beløb: 100.000
Videnskabelige konferencer:
Projekttitel: The Land of the Future. Futurity in everyday life, art and politics in contemporary Brazil
Bevillingsmodtager: Anne Line Dalsgård
Bevilget beløb: 79.200
Projekttitel: Classical Archaeological University Collections: present and future possibilities
Bevillingsmodtager: Vinnie Nørskov
Bevilget beløb: 79.200
I alt har forskere fra Arts modtaget bevillinger svarende til 14.483.843 kroner. Læs mere her.

Ph.d.-forsvar
Marie Højlund Bræmer forsvarerede sin afhandling Love Matters: Dilemmas of desire in transcultural
relationships in Hanoi fredag d. 4. juli kl. 14.00. Læs mere her.

UDDANNELSE
Information fra studieleder
Timeplaner og lokaler
Timplanerne blev offentliggjort d. 1. juli. Der har været mange ændringer til de foreløbige planer, bl.a.
fordi en del undervisere først nu i "rettefasen" har meddelt ting, der skulle tages hensyn til. Derfor vil
undervisere, der ikke selv har bedt om rettelser, opleve, at deres timer er flyttet til et andet tidspunkt
som konsekvens af andres ønsker om ændringer. StudiePlan, der står for skemalægningen, har også
meldt tilbage, at det giver ekstra pres på lokalerne, at der optages flere studerende på nye uddannelser,
og at flere fag prøver at leve op til det politiske krav om flere undervisningstimer.
Desværre betyder det, at nogen må undervise kl. 16-18, selvom alle ved, at det er en pædagogisk udfordring at engagere de studerende på det tidspunkt af dagen. Jeg venter spændt på en udmelding fra Universitetsledelsen om, hvem der rykker ind, når AU i 2015 overtager Aarhus Lærerseminariums bygninger
på den anden side af Ringgaden. Hvis ARTS får flere undervisningslokaler i varierende størrelser, bliver
der mulighed for mere fleksibilitet og hensyntagen i skemalægningen, men det medfører nok en højere
husleje for IKS.
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Blackboard support
Flere har allerede deltaget i kursus om Blackboard som forberedelse til at tage det i brug til september.
På kurset udleveres en "postkort-nøglering" med vejledning til de mest almindelige funktioner. Hvis du
endnu ikke har været på kursus, men gerne vil i gang, er der mulighed for at få vejledningen udleveret
hos de lokale sekretærer på IKS, som har nogle få eksemplarer. AU siden om Blackboard opdateres løbende med vejledning og supportinfo. Nu er der bl.a. oprettet en mailadresse: bbsupport.ar@au.dk,
hvor alle medarbejdere kan henvende sig og forvente svar inden 24 timer (... siges det).
ARTS Uddannelsesudvalg har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan Blackboard kan bruges
til evaluering af undervisning. Studienævnsformand Morten Haugaard deltager fra IKS.
Klar til rus og KA intro
Vi har ikke fået ansøgningstal til bacheloruddannelserne endnu efter fristen den 5. juli, men på landsplan
er ansøgningerne til humanistiske fag gået ned med 7%. Nu venter vi i spænding!
De sidste ansøgninger til KA uddannelser og tilvalg behandles stadig, så vi har heller ikke fået et endeligt
tal på kandidat- og tilvalgsuddannelser.
På siden for ARTS studiestart offentliggøres de forskellige planer for rusugen (uge 35), som cheftutorerne
har arbejdet hårdt på samtidig med eksamenslæsning. Der er også gjort en ekstra indsats for at give de
mange internationale studerende på KA en samlet studieintroduktion i uge 36.
I år er det lykkedes at få kalenderen til at gå op, så jeg på vegne af IKS kommer ud på alle fag og byder
vores ca. 800 nye BA studerende velkommen til "AU – den store sammenhæng". Det glæder jeg mig til!
Liselotte Malmgart
Studieleder

FORSKNING
Calls
AU-opslag om støtte til tværgående netværk
AU har afsat en pulje på 8 mio. kr. til dannelsen af interdisciplinære netværk på universitetet. Der kan
søges om 200.000 kr. årligt i op til tre år til netværksaktiviteterne, der skal være tvær-fakultære, af international standard og gerne lede frem mod større projektansøgninger. Ansøgere skal minimum være på
lektor-niveau. Læs mere på hjemmesiden: http://medarbejdere.au.dk/strategi/forskning/netvaerk/ eller
se det vedhæftede call.
Deadline for ansøgninger er fredag den 29. August kl. 12!

Nyheder
Hvordan kan din forskning understøttes digitalt?
I august 2014 indledes en national undersøgelse, som skal give indblik i forskernes behov for brug af digitale ressourcer. Undersøgelsen udføres af DeIC (Danish e-Infrastructure Cooperation – tidligere Forskningsnettet) i samarbejde med DIGHUMLAB (Digital Humanities Lab Denmark). Læs mere her.
Nyere forskningslaboratorium er åbent for alle AU-forskere
”Cognition and Behavior Lab” er en topmoderne forskningsenhed, som er åbnet for nylig på Fuglesangs
Allé, Aarhus Universitet. Laboratoriet kan bruges af alle AU-forskere, og indeholder et computerbaseret
interaktionslaboratorium, to øjensporere, samt audiovisuelt og psykofysiologisk udstyr. Brugere har også
adgang til en deltagerpulje på 2.000 mennesker.
Siden åbningen er laboratoriet blevet brugt af forskere fra religionsvidenskab, semiotik og filosofi, samt
fra Interacting Minds-centret. Læs mere her.
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