Aarhus 28. august 2013
Nyhedsbrev IÆK, nr. 5, 2013
Kære kolleger på IÆK.
Der er lidt forskelligt, I bør vide her ved indgangen til semestret. Da jeg imidlertid har en lidt stram
møderække for øjeblikket - ikke mindst med henblik på at følge processen om forbedring af
institutorganiseringen til dørs - har jeg valgt at lade andre komme til orde i dette nyhedsbrev.
Når lokationsrunden er ovre, har mit organisationsudspil være drøftet i alle hjørner af instituttet,
ligesom alle relevante organer er blevet hørt. Jeg vender selvfølgelig tilbage til denne sag, når
processen er til vejs ende.
For nu vil jeg nøjes med at ønske jer velkommen til et nyt semester.
Niels

FRA STUDIELEDEREN
Vedr. bedømmelse af specialer der er indleveret sidst i juli og begyndelsen af august.
Vi har fået besked om, at der lukkes ned for STADS fra den 2. – 25. oktober. Det betyder bl.a. at
der lukkes for indtastning af specialebedømmelser i denne periode. Dette er selvfølgelig til stor
gene for nyudklækkede kandidater, der skal have deres eksamensbevis og søge arbejde. Af hensyn
til de specialestuderende udsender jeg derfor en appel om at forsøge at færdiggøre bedømmelsen af
specialer, der indleveret ultimo juli og primo august, senest den 30. september. Jeg understreger
dog, at reglen om at færdiggøre bedømmelsen inden for 2 måneder fortsat er gældende, og at der
selvfølgelig også skal tages hensyn til andre vigtige arbejdsopgaver, ligesom en evt. hurtigere
bedømmelse er afhængig af den eksterne censors muligheder for lægge andre arbejdsopgaver til
side. Jeg skal dog ikke undlade i parentes at tilføje, at vi som institut også har en økonomisk
interesse i at registrere specialebedømmelsen senest den 30. september. Dette vil nemlig i mange
tilfælde udløse en ikke ubetydelig færdiggørelsesbonus. Registreringer fortaget efter 30. september
vil ikke udløse denne bonus.
Administrative udfordringer og landvindinger i.f.m. studiestart
Efterårssemesteret er i skrivende stund skudt i gang med RUS-introer de fleste steder, og i uge 36
følges der op med ordinær studiestart og KA-introduktioner. Vi har fået meldinger om, at det indtil
nu heldigvis har kørt med langt færre administrative udfordringer end sidste år. Det ville unægteligt
også have været deprimerende, hvis ikke der var sket forbedringer. Men der er desværre fortsat
knaster og problemer enkelte steder, f.eks. med holdlister, dobbeltbookinger og andre herligheder.
Med udgangen af uge 36 vil vi derfor med hjælp fra lokale sekretærer tage initiativ til at samle et
’katalog’ over dette års udfordringer og landvindvinger. Kataloget skal bruges i vores løbende
dialog med studieadministrationen om forbedret service. Alle undervisere må derfor meget gerne
gøre notater om, hvad der har fungeret godt og mindre godt i forbindelse med dette års studiestart.
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Vedr. Hum-fags og profilfagsudbud 2014
Jeg er klar over, at efterårssemesteret kun lige er begyndt. Ikke desto mindre vil vi i begyndelsen af
september indlede processen med at indsamle forslag til hum-fags- og profilfagsudbud i efteråret
2014. Der vil komme en særlig besked herom via uddannelseslederne, hvor også deadlines og
formalia vil fremgå. Denne besked tjener derfor blot som en opfordring til at tænke over nye udbud.
Endelig kan undervisere på nuværende udbud også overveje, om et genudbud i 2014 ønskes.
Vedr. Summer University udbud 2014
Der er allerede indkaldt forslag til Summer University kurser, der ønskes udbudt i 2014. Besked
herom skulle gerne være nået ud til de fleste. Har man gode ideer til sådanne udbud, kan man rette
henvendelse til nærmeste uddannelsesleder. Deadline er 7. september.

FRA INSTITUTSEKRETARIATET – OM FORSKNING: Opslag, proces, konferencer
Proces på instituttet i forbindelse med ansøgninger til FKK, Carlsbergfondet og Velux
Hvis du ønsker at søge enten FKK, Carlsberfondet elller Velux, kan du i procesbeskrivelsen se,
hvilke frister det er nødvendigt at overholde for at få indhentet og underskrevet de nødvendige
dokumenter til ansøgningen.
•

Ansøgning om støtte fra Carlsbergfondet - intern frist 10. september 2013 - endelig frist 1.
oktober 2013

•

Intern proces: Velux Fondens humanvidenskabelige satsning - intern frist 23. september
2013 - endelig frist 2. december - læs brev fra Velux Fonden

•

Ansøgning om støtte fra Det frie Forskningsråd (FKK) - intern frist 9. oktober - endelig frist
1. november 2013

Her finder du link til opslag for henholdsvis FKK og Carlsbergfondet (det elektroniske
ansøgningsskema til Carlsbergfondet er tilgængeligt på hjemmesiden fra 1. september 2013)
Læs mere om ansøgningsproces "Guide til ansøgning af eksterne midler", som hjælp til arbejdet
med ansøgningen.
Til orientering holder FKK informationsmøde for mulige ansøgere i Aarhus den 2. september og 3.
september 2013.
Mødet 3. september 2013 er et generelt informationsmøde om alle FKK’s virkemidler og holdes fra
9-11 på Aarhus Universitet, Preben Hornung Stuen, Frederik Nielsens Vej 2-4, Bygning 1422, 8000
Aarhus C
3. september 2013 - Se program for møde
Mødet 2. september 2013 er et supplement til det generelle informationsmøde om Det Frie
Forskningsråds opslag. Det er af mere faglig karakter, og der er mulighed for at møde medlemmer
af rådet.
2. september 2013 - Se program for møde
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Andre Opslag
Søg International Network Programme til netværk med udenlandske forskere
International Network Programme yder støtte til netværksaktiviteter mellem danske og udenlandske
forskere fra USA, Kina, Israel, Indien, Japan, Sydkorea og Brasilien.
Frist 6. september - læs mere på FIVU's hjemmeside
Aarhus Universitets Forskningsfond - publikationsstøtte
Der indkaldes ansøgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i 2.
halvår 2013. Ansøgningsfrist 13. september 2013.
Link til yderligere information på dansk og engelsk
Nyt om ERC - FP7/Horizon 2020
Første ERC Starting Grant call under Horizon 2020 forventes offentliggjort 11. december 2013 og
vil have deadline omkring marts 2014.
Første ERC Consolidator Grant call forventes offentliggjort i februar 2014 og første ERC Advanced
Grant calls forventes i april 2014. Læs mere på http://erc.europa.eu/update-erc-calls-proposals-2014
Fra 1. september 2013 kan der søges tilskud fra EUopSTART til forberedelse af ansøgninger
til Horizon 2020.
Læs mere her
Konferencer
Konference om "the role of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020
Der inviteres til konferencen på Copenhagen Business School 27. september 2013 om SSH's rolle i
forhold til Horizon 2020.
http://www.conferencemanager.dk/horizon2020/the-event.html
Trust - MatchPoints Seminar 2014
MatchPoints Seminar 2014 afholdes 22. til 24. maj, og der er nu åbent for indsendelse af forslag;
deadline 15. januar.

NYHEDER FRA OVEN

Ny strategi for rekruttering af VIP
Der er rift blandt verdens universiteter om at tiltrække de bedste talenter, herunder også de bedste
danske forskere og undervisere. Derfor indtager rekrutteringsstrategien en betydningsfuld rolle i
Arts overordnede strategi for perioden 2013-20.
Nemmere at koble op på det trådløse netværk
AU IT har gjort det trådløse netværk, Eduroam, mere sikkert og samtidigt nemmere at sætte op.
Eksisterende brugere skal godkende et nyt certifikat – nye brugere kan gå ind på wifi.au.dk fra den
20. august og blive automatisk sat op.
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Hjælp studerende godt i gang på Arts
Alle oplysninger om studiestart (bachelor, kandidat, tilvalg og master) er tilgængelige på
studerende.au.dk/arts/studiestart. Der kan findes planer for introuge, velkomstbreve mv.
Nye studiemiljøer åbner i Nobelparken
Til semesterstart åbner to nybyggede studiemiljøer i Nobelparken. Formålet er at skabe centralt
beliggende, sociale samlingspunkter i parken. Miljøerne deles mellem BSS og Arts og kan bruges
til både gruppearbejde, læsepladser og fredagscafeer.
Onlineansøgning om adgang til bygninger i Aarhus
Studerende skal ikke længere besøge institutsekretariaterne eller driftspersonalet for at få adgang til
bygningerne.
Stort optag på Arts
I år kan Arts tilbyde en studieplads til 1.824 ansøgere. Det samlede optag er stort set uændret fra
sidste år, men fremgang i ansøgningstallene har flere steder fået adgangskvotienterne til at stige.

ARRANGEMENTER

Medarbejderfotografering for Arts og Administrationen i Aarhus
Den 17. september er der medarbejderfotografering i Aarhus.
Så er der nye medietræningskurser
Læs mere på medietræningsguiden.
Workshop for undervisere: screencast og faglige YouTube-videoer
Lær at lave screencast og faglige YouTube-videoer på en workshop, hvor der bliver taget
udgangspunkt i dine behov og tekniske forudsætninger. Den første workshop afholdes i Aarhus den
23. september.
Se en kort YouTube-video om, hvad en screencast er, og hvad du kan bruge det til.
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