Aarhus 15. september 2013
Nyhedsbrev IÆK, nr. 6, 2013
Kære IÆK-kolleger.
Vi har fået en hel del informationer fra forskellige hjørner af organisationen, som I bør kende til.
Derfor et nyt nyhedsbrev.
Vedrørende inddatering i PURE
I forbindelse med forskningstilsyn blev jeg opmærksom på, at der måtte være fejl i indberetningerne
for 2012. Vi har derfor haft alt til gennemtjek hos bibliotekar Lisbeth Raahauge Karlsson, og det
viste sig at være en god idé. Vi opdagede nemlig, at vi burde have haft 40 points mere godskrevet,
end det så til i første omgang!
En af de væsentligste fejlkilder er, at udgivelseskanalerne ikke vælges fra den centrale database. Jeg
vil derfor bede jer om fremover at være ekstra opmærksom på dette aspekt, så vi ikke bliver snydt
for gode points. En lille detalje er i den forbindelse, at I skal skrive hele forlagsnavnet i søgefeltet. I
kan selvfølgelig komme ud for, at et bestemt tidsskrift ikke er oprettet i den centrale database, og i
så fald må I naturligvis gerne benytte forlag fra den lokale database eller oprette det i denne, hvis
det også er fraværende her.
Med henblik på den fremtidige validering har vi aftalt med Lisbeth, at hun løbende tjekker vores
inddateringer. Det er et meget stort arbejde for hende, hvis hun skal gennemgå hele bunken på én
gang, så jeg vil derfor bede jer om allerede nu at inddatere alle de publikationer (og også gerne
aktiviteter), der allerede er udgivet i 2013. Dette vil også have den fordel, at vi får meget lettere ved
at klare tidsfristerne, når den endelige afrapportering ved udgangen af året skal finde sted. Husk at
sende publikationer til godkendelse efter inddatering.
Overgang til Exchange og Outlook
Halløjsasasa! Nu sker det: Den 7. oktober skifter vi til nye mailadresser. Truttrutterut! Alle
FirstClasss-brugere vil på dette tidspunkt være oprettet i Exchange og have fået en Outlook-mail.
Alle får individuel besked, og der bliver mulighed for at deltage i kurser. Vi er i gang med at lave
aftaler om konkrete kurser og forventer, at der vil blive udbudt et kursus den 3. oktober (13-15) og
to kurser den 9. oktober (9-11 og 13-15). I hører nærmere om tilmelding snarest muligt. Vi har fået
at vide, at der vil kunne arrangeres yderligere kurser efter behov, men vi kan lige så godt se, om vi
ikke kan få samling på tropperne. Da der er erfaring for, at kun få mac-brugere efterspørger kurser,
arrangeres disse først, når behovet viser sig. Mac-brugere, som ønsker et kursus, bedes derfor give
besked til Tine Arsinevici, Hun kan endnu findes på aestta@hum.au.dk
Yderligere informationer om mail- og kalendersystemet opdateres løbende og findes fortsat her.
MUS på vej
Og her taler vi ikke om de søde små dyr, der vist lige netop i disse dage er i færd med at finde
sprækker og huller i isolering, halvrådne karmbrædder mv. for at finde lækre indoor-faciliteter for
vinterhalvåret. Nej, det er de årligt tilbagevendende samtaler, som ifølge AU's MUS-koncept (der
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nu er blevet endeligt vedtaget) skal ligge om efteråret. Det indgår i konceptet, at institutlederen først
skal afholde MUS med de ledere, der derefter skal holde MUS med såkaldt menige medarbejdere.
Jeg kommer til at afholde disse samtaler i oktober, hvorefter vi forsøger at få afviklet den næste
runde af samtaler inden årsskiftet, så vi lige så stille kan få rettet processen på IÆK ind efter AU's
årshjul.
Da vi endnu ikke har gennemført den organisatoriske omlægning af ledelsesstrukturen på instituttet,
bliver det business as last year. Det vil sige, at det er forskningsprogramlederne, der skal afholde
MUS med juniorforskere, mens det er uddannelseslederne, der tager samtalerne med seniorerne, og
Tine, der tager sig af TAP-MUS'ene.
I kan læse mere om, hvordan der i dag tænkes om MUS på AU, og hvordan vi forventes at
praktisere dem, ved at klikke på linket i nedenstående nyhed om lederkurser i MUS.
Institutionsakkreditering - et hovedindsatsområde frem til 1.1.15
Det er blevet besluttet, at AU skal være med i første runde institutionsakkreditering. Dette
indebærer, at der skal foreligge en ansøgning ved udgangen af 2014. En overgang fra en løbende
turnusakkreditering til en institutionsakkreditering indebærer først og fremmest, at man skal kunne
godtgøre, at man har tjek på sagerne selv, og at det derfor ikke er nødvendigt at tjekke os udefra
(eller ovenfra, om man vil).
Der efterstår en hel del arbejde med at kortlægge vores kvalitetssikringsinstrumenter og at udvikle
dem på de områder, hvor vi ikke har dem, eller hvor de eksisterende instrumenter er utilstrækkelige.
For at opnå institutionsakkreditering er det ligeledes påkrævet, at de vedtagne politikker faktisk
føres ud i livet, og at den enkelte medarbejder kender sin rolle i den indførte praksis. For at sikre
dette vil der i forbindelse med ministeriets opfølgning på ansøgningen blive gennemført såkaldte
audit trails, hvor bestemte tilfældigt udvalgte uddannelser vil blive gået efter i sømmene fra
hensigtserklæringer i politikker til faktisk gennemført praksis. Institutionsakkrediteringen er således
afhængig af, at vi i alle hjørner har kendskab til og lever op til AU's kvalitetssikringspolitikker.
Vi har heldigvis arbejdet længe med kvalitetssikring og -udvikling og er derfor meget godt på vej.
Men der er absolut også områder, hvor vi ikke har beredskabet på plads endnu. Fx er vi gode til at
evaluere undervisningen på enkeltstående kurser, men knapt så gode til at få fulgt op med
evaluering af hele uddannelsesforløb. Der er nedsat en arbejdsgruppe på Arts under ledelse af
prodekan for uddannelse, Marianne Ping Huang, og med deltagelse herfra af Ken og Hanne (altså
vores uddannelseskonsulent). Denne gruppe skal forestå udredningen af situationen på Arts, komme
med forslag til politikker på ubesatte eller tyndt beskrevne områder samt fungere som bindeled
mellem AU-, Arts- og institutniveau, hvor uddannelseslederne kommer til at spille en central rolle.
Jody og Pia har beredvilligt indvilget i at indgå i en kernegruppe, der ud over dem vil komme til at
bestå af Ken, Hanne, Tine og mig. En stor hånd til dem, tak!
Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har en svag fornemmelse af, at I vil komme til at høre meget mere om
dette projekt i den kommende tid ...
Erindring om institutmail
Et eller andet sted på harddisken, allerdybest nede, dér, hvor laseren sjældent passerer forbi, kan I
muligvis finde informationen om, at vi for at mindske svartiden har oprettet en mailadresse til
institutledelsen, som Katrine, Tine og Mette også holder øje med. Da jeg må indrømme, at det på
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det seneste har været overordentlig vanskeligt for mig at følge med, hiver jeg lige informationen ind
i RAM'en igen og opfordrer jer til at benytte denne mail. Det hjælper faktisk på svarhastigheden,
når jeg har flere til at bide mig i haserne.
I FirstClass hedder konferencen 'IÆK Institutledelse’, og ellers er adressen:
DACinstitutledelse@hum.au.dk
Der er som sagt en hel del information fra andre steder, I skal kende til, så jeg indstiller skydningen
her og overdrager mikrofonen til andre. Når I kommer til alle de informationer, der rummer links,
skal I være opmærksomme på, at linksene gemmer sig under de understregede linjer.
De bedste hilsner
Niels
ET PAR TING FRA FORSKNINGSOMRÅDET
”Fun and dance”, nye samarbejder og euro på kontoen
Forskning kan være ”fun and dance”, føre til nye samarbejder og måske euro på kontoen – det er en
af konklusionerne på ”Kulturelle Transformationers” studietur under over skriften ”Creativity,
participatory culture and mediatization” til en række universiteter i England.
Læs hele artiklen her.
Opslag fra Det Danske Institut i Athen
Opslag om ledige stipendier og ophold ved Det Danske Institut i Athen for perioden 2. februar til
31. juli 2014 er nu tilgængelige:
Stipendier og ophold for forfattere
Stipendier og ophold inden for kunst og videnskab
Ophold for studerende
Husk fristerne, hvis du planlægger at søge Carlsberg, FKK eller Velux Fonden. Du finder dem på
MiÆK under Forskning.
ADMINISTRATIVT
Institutsekretariatet træffes ikke den 16. og 17. september pga. internt seminar.
Af og til er der behov for at lidt nærmere på, om arbejdsdelinger og opgavehåndtering inden for
rammerne af institutsekretariatet fungerer helt optimalt. Derfor har alle i sekretariatet sat hinanden
stævne til et todagesseminar. Henvendelser vil blive besvaret så hurtigt som overhovedet muligt,
når vi er hjemme igen.
Velkommen til AU
Nye medarbejdere kan nu få tilsendt en velkomstpakke, deltage i intromøder og finde hjælp online.
Efterårets intromøder bliver afholdt den 9. oktober og den 11. december.
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Den nye velkomstside er inddelt i information til nyansatte og hjælp/tjeklister til dem, der skal
introducere en ny medarbejder. Nyttige oplysninger og links til nyansatte er i øvrigt også relevante
for allerede ansatte. Husk også, at instituttets velkomstfolder ligger på dansk og engelsk på MiÆK.
Nyt tilbud til nyankomne internationale ph.d.-studerende og forskere
Internationalt Center tager hånd om registreringen og need-to-know-informationer for forskere og
ph.d.-studerende i Aarhus ved arrangementer 1. og 3. fredag i måneden.
Leder, bliv klar til MUS
I løbet af efteråret afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på AU. Mange ledere har
allerede valgt at melde sig til, men der er stadig ledige pladser på et kursus i det fælles MUSkoncept og en kursusdag i, hvordan man gennemfører en god samtale som leder.
Læs om AU’s MUS-koncept her.
Delstrategier, politikker og retningslinjer
På ARTS’ medarbejderportal, er der nu oprettet en oversigt over ARTS’s og AU’s delstrategier,
politikker og retningslinjer – fx Strategi for rekruttering af VIP, Politik for øget uddannelsesaktivitet
og retningslinjer for tilknytning af eksterne forskere.
Gratis streaming af radio og TV for både VIP og studerende
På Statsbibliotekets nye digitale tjeneste, Mediestream, som studerende og forskere på AU nu har
fri adgang til, kan man streame over 1,2 millioner radio- og tv-udsendelser sendt på danske kanaler
fra 2005 til nu samt reklamefilm fra perioden 1954-2005. Indholdet er unikt, da Mediestream bl.a.
giver adgang til hele sendeflader fra DR1, DR2, TV2, TV2 News, P1, P2, P3 og P4 og ikke blot
enkelte udsendelser fra kanalerne. Desuden er det muligt både at søge på tværs af tv, radio og
reklamefilm, men også at fordybe sig i en af samlingerne. Både VIP’ere og studerende kan logge
ind med deres vanlige AU-login på www.statsbiblioteket.dk/mediestream.
Phelan bliver æresdoktor på Aarhus Universitet
Ved årsfesten d. 13. september blev professor James Phelan udnævnt til æresdoktor ved Aarhus
Universitet. Dermed er samarbejdet med en af verdens mest indflydelsesrige litteratur- og
fortælleforskere blevet styrket.

NYHEDER lagt ud til STUDERENDE – som også undervisere med fordel kan kende til
Eksamenstjek- og tilmelding
Den 15.-30. september er der eksamenstjek og -tilmelding. De studerende bliver mindet om det på
studerende.au.dk/arts, hvor der fra 13. september er en opdateret vejledning i hvordan de gør.
300 Nye cykelparkeringspladser i Nobelparken
Der er kommet rigtig mange nye studerende i Nobelparken, og for at imødekomme det store behov
for at kunne stille cyklen fra sig, er der blevet etableret 300 nye cykelparkeringspladser.
Videoer hjælper med første login på AULA og FirstClass
Har nye studerende svært ved at komme på AULA og FirstClass? Tip dem om to nye videoguides,
der forklarer hvordan man laver første login.
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ARRANGEMENTER
Verdenslitteratur i Aarhus
En åben forelæsningsrække om verdenslitteratur begynder i denne uge og byder på i alt seks
tandem-forelæsninger, hvor internationalt anerkendte forskere fra udenlandske universiteter
sammen med forskere fra Aarhus Universitet sætter perspektiv på verdenslitteraturen. Mød David
Damrosch vs. Dan Ringgaard, Theo D’haen vs Tabish Khair, César Dominguez vs Hans Lauge
Hansen, John Drakakis vs. Joseph Sterrett, Helena Buescu vs Vinicius Mariano de Carvalho og
Susan Bassnett vs. Steen Bille.
Masterclass med Robert Putnam
MatchPoints Seminar indbyder ph.d.-studerende og medarbejdere til en masterclass med Robert
Putnam torsdag den 10. oktober kl. 9.00-11.00 i Frandsensalen (1.sal, bygning 1430, Ndr. Ringgade
1). Robert Putnam er professor på Harvard University's Kennedy School of Government og
Distinguished Visiting Professor på Aarhus Universitet 2013-14. Begrænset antal pladser. Ph.d.studerende har 1. prioritet. Tilmelding senest d. 9/10 kl. 12 til Michael Böss på engmb@hum.au.dk.
Robert Putnam guest lecture
Robert Putnam (Harvard School of Government and Aarhus University) afholder forelæsningen
"The Social and Political Significance of Religion in Contemporary America", friday 11 October
13:00-14:00. Forelæsningen finder sted i bygning 1382, Nobelparken (Psykologisk Auditorium:
482/105). Tilmelding ikke nødvendig.
Internationalt forfatterbesøg i LitteraturStedet
Den brasilianske forfatter Milton Hatoum udkommer nu på dansk med romanen "Aske fra
Amazonas" og gæster i den anledning Det Kongelige Bibliotek i København og LitteraturStedet på
Åby Bibliotek. Den internationalt roste roman er et tidsbillede af Brasilien under militærdiktaturet
fra 1964 og frem til 1985. Det er en fortælling om venskab og faderopgør, og om den politiske
kunsts muligheder og begrænsninger i Brasilien som i resten af verden. Arrangementet er lavet i
samarbejde med Aarhus Universitet og Forlaget Vandkunsten og sponseret af Den Brasilianske
Ambassade. OBS! Arrangementet foregår på engelsk.
Workshop for undervisere om skriveprocesser og peer feedback
Få redskaber til at facilitere og organisere peer feedback på tekster og tydeliggøre kriterierne for
skriftlige opgaver. Workshoppen præsenterer konkrete peer feedback-metoder som
Tekstfeedbackspillet og værktøjer til it-understøttet feedback som fx Google Drive.
Læs mere og tilmeld dig via linket i overskriften.
Writing for Publication in International Journals
The “Writing for Publication in International Journals” workshop has openings for PhD students
and faculty members interested in learning how to better target specific international journals and
compose articles to meet the expectations of editors and peer reviewers. The registration deadline is
20 September.
Persuasive Conference Presentations
Would you like to gain skills and confidence in presenting your research in English at international
conferences? Then consider signing up for the “Persuasive Conference Presentations” workshop
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hosted by the Centre for Teaching Development and Digital Media. The registration deadline is 11
October.
Punctuation Matters
Effective punctuation is a crucial part of strong academic writing. Come sharpen your English
punctuation skills at the “Punctuation Matters” workshop hosted by the Centre for Teaching
Development and Digital Media. The registration deadline is 1 October.
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