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ORIENTERING FRA INSTITUTLEDELSEN 
 

Praktisk information 

 

Et skridt tættere på afdelingsstruktur 

En ny aftale om honorering af afdelingsledere på Arts’ institutter er faldet på plads. Dermed er der taget 

endnu et skridt i processen med at etablere den nye afdelingsstruktur. Læs mere her. 

 

Om rejseforsikring 

Hermed en erindring om at anmode institutlederen om godkendelse af kommende rejser med henblik 

på aktivering af rejseforsikringen. AU forsikringskortet må således kun anvendes, hvor institutlederen på 

forhånd har godkendt anvendelsen / rejsen. 

Til det formål bedes du forud for rejsen skrive til institutlederen på head.cas@au.dk og oplyse om 1) rej-

semål, 2) tidsrum samt 3) formål med rejsen.  

 

Tjek venligst om dit AU forsikringskort skal udskiftes 

Hvis du har et forsikringskort med CVR-nummer: 31119103, skal du intet foretage dig. Har du derimod et 

forsikringskort med et andet CVR.nummer, skal du forny det. 

 

Selvom Aarhus Universitet (AU) i dag kun har ét CVR-nummer, står de gamle CVR-numre stadig på en del 

forsikringskort. Hvis der på dit forsikringskort ikke står CVR-nummer: 31119103, skal du have udskiftet 

kortet med det samme. Det kan nemlig skabe store problemer for dig, hvis AU’s officielle CVR-nummer 

ikke passer med dét CVR- nummer, der står på dit forsikringskort. Eksempelvis når du rejser til USA, eller 

når uheldet er ude. 

 

Sådan gør du – kort fortalt: 

 

 Du skal blot udfylde denne  blanket. BEMÆRK Blanketten kræver, at der er installeret Adobe 

Reader på din computer. Kontakt din IT-support, hvis du ikke har Adobe Reader installeret. 

 

 Send blanketten til underskrift ved Bjarke Paarup via head.cas@au.dk (og ikke som angivet på 

blanketten til nærmeste leder) 

 

 Camilla Dimke vil dernæst lade dig vide, hvornår kortet kan afhentes på hendes kontor: Nobel-

parken bygn. 1467-425 

 

Har du spørgsmål? 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Omstilling tlf.: 87 15 00 00.  

Eller sende en e-mail til: Rejser@adm.au.dk 
 

Bestilling af IT-udstyr m.v. på IT-webshoppen 

IT-afdelingen har etableret en ny procedure ved bestilling af IT-udstyr, software m.m. fra webshoppen. 

Ved bestilling bliver du bedt om at vedhæfte godkendelse fra nærmeste leder, uanset om købet finansie-

res af institut-interne midler eller af eksterne forskningsmidler. 

De lokale sekretærer har bemyndigelse til at godkende køb af standardudstyr til nye medarbejdere samt 

udskiftning af standardudstyr, som IT-afdelingen vurderer, er udtjent. I alle andre tilfælde kan man hen-

vende sig til Jytte Ringtved om formel godkendelse (farkjr@adm.au.dk). Oplys venligst om projektkode, 

hvis udstyret ønskes betalt fra en ekstern bevilling. 

 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/et-skridt-taettere-paa-afdelingsstruktur/
mailto:head.cas@au.dk
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/Rejser/Rejseforsikring/Rejseseforsikring-DK.pdf
mailto:head.cas@au.dk
mailto:Rejser@adm.au.dk
mailto:farkjr@adm.au.dk
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Bygningsrenovering 

Hermed et forvarsel om, at der igen i år vil foregå facaderenovering af instituttets bygninger i Nobelpar-

ken. Arbejdet omfatter dette år bygning 1465-1466-1467 og finder sted i juli og august måned samt mu-

ligvis ind i september. Det støjende og støvende arbejde vil blive udført tidligt i forløbet. Der vil være stil-

lads og afskærmningsnet om bygningen i hele perioden. 

 

Ny Arts-strategi for internationalisering af uddannelser 

De studerende på Arts skal have øjnene op for internationalisering. Enten ved selv at rejse ud eller ved at 

studere sammen med flere velintegrerede internationale studerende herhjemme. Undervisningen skal 

være multikulturel, og studiemiljøet skal være internationalt. Læs mere her. 

 

Arrangementer 

 

Institutmøde med besøg af Rektor 

Den 9. maj kl. 10.30-12.00 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.  

 

Tilmelding til sommerfesten er åben 

Temaet er sol og sommer, og i Emdrup giver Bakken-temaet mulighed for at dyste med en kollega i 7- 

tommersøm. Se programmet og bliv fristet af menuen til årets sommerfest på Arts fredag d. 20. juni. Læs 

mere her. 

 

Husk deadline for tilmelding til DHL er 15. maj 

Der bliver igen fyldt med AU-medarbejdere, når startskuddene til DHL 2014 lyder i Odense, Aarhus og 

København den 14., 21. og 28. august 2014. Læs mere her. 

 

Disputatsforsvar Peter Thule Kristensen 

Med henblik på erhvervelsen af doktorgraden i filosofi (dr.phil.) forsvarer Peter Thule Kristensen, ph.d., 

arkitekt maa sin doktordisputats: Gottlieb Bindesbøll, Danmarks første moderne arkitekt. Læs mere 

her.  

 

Medarbejdere 

 
Melodi Grand Prix: En kamp om flere slags Europa 

EU mangler et folkeligt projekt med gennemslagskraft. Derfor har unionen flere gange koblet sig på Me-

lodi Grand Prix. Men den internationale sangkonkurrence er gennem årene blevet brugt til at præsente-

re flere slags Europa. Læs interview med Lisanne Wilken her.  

 

Institutkalender 

 

2014: 

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 

 

http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/ny-arts-strategi-for-internationalisering-af-uddannelser/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/aktuelt/sommerfest-paa-arts-2014/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/personalegoder/dhl/
http://cas.au.dk/fileadmin/www.au.dk/om_au/Arts/Arrangementer/Plakat_Peter_Thule_Kristensen.pdf
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/melodi-grand-prix-en-kamp-om-flere-slags-europa/
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Find i øvrigt IKS møde kalender for foråret 2014 på intranettet under aktuelt. 

 

Uddannelse 
 

Arrangementer 

 

Undervisning og digitale redskaber 

Fredag d. 9. maj kl. 13-18 afholdes et arrangement for at udforske, hvorledes man kan drage nytte af de 

digitale undervisningsredskaber, som i disse år udvikles i stadig stigende hast og med stadig højere grad 

af specialisering. Hvilke nye muligheder giver fx Audience Response Systemer, Blackboard, Facebook og 

Google Analytics i undervisningslokalet?  

Læs mere om arrangementet her. 

 

Tuesday May 13
th

: Doctoral supervision for doctoral supervisors 

The seminar will address how supervisors experience doctoral students’ challenges in finding the red 

thread in their thesis and struggle to balance the overall argument of their research, and how supervi-

sors might meet and guide the students in ways of managing and navigating in the often overwhelming 

complexity across the various elements of their research projects. Læs mere her. 

 

 

Forskning 
 

Arrangementer 

 

Cross-disciplinary food studies – potentials and challenges  

D. 15. maj holder Center for Sociologiske Studier et tværfagligt symposium for at imødekomme de aktu-

elle samfundsmæssige problemer relateret til mad. Programmet åbnes med et oplæg fra Professor eme-

ritus, Carole Counihan fra Millersville University, USA. Alle er velkomne og skal tilmelde sig inden 12. 

maj. Se hvordan og læs programmet. 

 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/institutter/institut-for-kultur-og-samfund/
http://cas.au.dk/aktuel/arrangement/artikel/undervisning-og-digitale-redskaber/
http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/for-undervisere-paa-arts/doctoral-supervision-for-doctoral-supervisors/
http://cesau.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/cesau-symposium-cross-disciplinarity-in-food-studies-potentials-and-challenges/

