
 
 

Aarhus d. 5. november 2013 
 

Nyhedsbrev IÆK, nr. 7, 2013 
 
Kære IÆK-kolleger. 
 
Tiden iler, og det er længe siden I har hørt fra mig. Der er en del at samle op på, så nu må det vist 
være på tide med et par bemærkninger. 
 
Opfølgning på organisationsjustering 
Som I ved, har jeg haft mange drøftelser i diverse fora vedr. mulighederne for at forbedre 
organiseringen af instituttet. Jeg har tænkt en del over, hvordan jeg bedst imødekomme de mange, 
men ikke altid overensstemmende ønsker om ændringer og præciseringer af mit udspil, der er 
fremkommet på lokationsmøder, Institutforum, Forskningsudvalg og LSU. Jeg har samlet mine 
løsningsforslag og argumenter for disse i et opfølgningsnotat, som I her får til gennemsyn. Det nye 
notat er allerede blevet drøftet i Institutforum og i Forskningsudvalget og skal i denne uge på 
dagsorden på et møde i LSU/AMG-kredsen. 
 
Siden sidst er der også kommet et udspil fra fakultetsledelsen angående justering af 
institutorganiseringen. Hvis I skulle være gået glip af dette dokument, kan I finde det her. Også 
dette har været til høring i Institutforum, Forskningsudvalg og LSU, og på baggrund af 
tilbagemeldingerne herfra har jeg samlet instituttets kommentarer i et skriv, der selvsagt trækker i 
samme retning som mit bud på, hvordan vi kan forbedre situationen på vores institut. Også dette 
skal I selvfølgelig have mulighed for at orientere jer i her. 
 
Det er heldigvis mit indtryk, at vi nærmer os en konsensus om, hvad der under de givne 
omstændigheder bør gøres - i hvert fald hvad angår de overordnede linjer - og jeg sigter nu mod at 
få lavet et endeligt papir om den fremtidige organisationsplatform ved udgangen af dette semester. 
Inden jeg kan komme så langt, er der dog lige et par mellemregninger, der skal på plads i løbet af 
november. Det drejer sig om den endelige afgørelse af skæringen af linjerne på kasernen, om 
behovet for fagkoordinatorer i sektionen for Romansk og Tysk samt om ledelsesspørgsmålet i 
sektionen for Semiotik og Lingvistik. Jeg indbyder snarest til lokale møder for at få slået disse søm 
i. 
 
Upcoming MUS 
Jeg nævnte i forrige nyhedsbrev, at vi har en MUS-runde på vej. Som foreskrevet har jeg nu holdt 
MUS med forskningsprogram- og uddannelsesledere samt sekretariatsleder, så de står klar i 
startblokken for at holde MUS med jer. Vi er i færd med, at få AUHRA klargjort, så vi denne gang 
kan systemunderstøtte MUS'ene sådan, som det ifølge det nye MUS-koncept på AU skal gøres 
fremover. Vi håber og tror, at systemet er ”up and running” ved udgangen af november. Vi 
påbegynder derfor MUS-runden på dette tidspunkt og har planlagt at være færdige ved indgangen til 
næste semester. 
 
Eftersom vi endnu ikke er overgået til den nye struktur, gennemfører vi samtalerne på samme måde 
som sidst, hvor forskningsprogramlederne tager MUS med juniorforskere, mens uddannelsesledere 
tager sig af seniorer og VIP'er i undervisningsstillinger, ligesom langt de fleste i TAP-gruppen vil 
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blive MUS’ificeret af sekretariatslederen. I skal regne med, at samtalerne vil være af ca. en times 
varighed. Der er selvfølgelig intet krav om, at hele tiden skal bruges, hvis I ikke har det store at 
bringe op. Til gengæld skal I være opmærksomme på, at MUS-afholdelse nu er gjort til en gensidig 
pligt. Det påhviler naturligvis ledelsen at indbyde til dans, men i modsætning til forrige runde er det 
nu ikke op til jer, om I ønsker at sætte lederen på balkortet. Dette pligtprincip kan naturligvis 
diskuteres, men jeg vil gerne understrege, at der er tale om en gensidig aftale mellem A- og B-side 
på AU-niveau. 
 
Handlingsplan for psykisk APV er landet 
Det omtalte møde i LSU/AMG-kredsen er det sidste møde i den række, der blev sat op for at få 
skabt en handlingsplan for den psykiske APV. Sagen er nemlig, at handlingsplanen nu er vedtaget, 
og vi kan derfor gå over til iværksættelsen af de aftalte tiltag. Handlingsplanen er ikke 
væsensforskellig fra det udkast, I fik mulighed for at se i forbindelse med nyhedsbrev nr. 3, men 
nogle justeringer er det selvfølgelig blevet til. 
 
Instituttets handlingsplan indgår nu i den samlede fakultetsopfølgning. På et FSU/FAMU-møde er 
det blevet besluttet, at hele fakultetets sæt af handlingsplaner skal være tilgængelige, og hvis I 
ønsker at se orientere jer i institut- og fakultetshandlingsplanerne, kan I finde dem her. 
 
Nu hvor vi har fundet ud af, hvad vi vil gøre, gælder det om at sikre, at der faktisk bliver handlet. 
En del handlinger er allrede blevet ført ud i livet, men i LSU/AMG-kredsen har vi ikke desto 
mindre vedtaget, at vi vil holde et passende antal nye møder i 2014 for at sikre, at den resterende del 
af handlingsplanen ikke lander i den nederste skrivebordsskuffe. 
 
Vedr. tilblivelse af fakultets- og institutstrategi 
Et udkast til fakultetsstrategi har været i høring i de seneste uger. Alle relevante organer har været 
involveret i diskussionerne af udspillet, og jeg har på den baggrund sammenskrevet kommentarerne 
i et høringssvar fra instituttet. I kan finde dette dokument her sammen med udspillet fra dekanatet. 
Fakultetsstrategien følger nu ikke blot det format, som blev skabt i forbindelse med etableringen af 
en AU-strategi. Den relaterer også direkte til de indsatsområder, som blev vedtaget af bestyrelsen. 
Baggrunden for at lægge fakultetsstrategien så tæt op af AU-strategien er, at det forhåbentlig kan 
lette afrapporteringen. 
 
Planen er nu, at vi skal stikke hovedet ind i næste kinesiske æske og se, om vi kan frem til en 
passende institutstrategi. Jeg er så småt begyndt arbejdet i denne æske og har fremlagt et første 
udkast til en mission og vision på institutniveau, der har været til behandling i Institutforum og 
Forskningsudvalg. Forventningen til institutstrategien er, at vi også her anvender samme format og 
tillige lader AU-indsatsområderne fungere som organiserende princip. Institutstrategien skal være 
skrevet færdig og godkendt i begyndelsen af det kommende semester, så dette skriv ligger øverst i 
min must-bunke. I vil naturligvis få anledning til at kommentere, kritisere og kreativisere, når jeg 
har et nogenlunde fornuftigt første bud klart. 
 
Angående VELUX- og, FKK-runden 
Speaking of strategy: Som I alle ved, har vi et stort strategisk fokus på at hjemtage flere eksterne 
midler, fordi de simpelthen er blevet nødvendige for at få den samlede institutøkonomi til at hænge 
sammen. Det er derfor glædeligt, at vores fælles anstrengelser begynder at give resultater. 
Kvantitativt viser dette sig i, at vi havde 18 interessetilkendegivelser til instituttets interne VELUX-
prækvalificering, og at vi aldrig har sendt så mange ansøgninger af sted til FKK som i denne runde. 
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Det blev til ikke mindre end 11 ansøgninger om kollektive projekter, 2 ”Sapere Aude”-ansøgninger 
og 12 individuelle postdoc-projekter. 
 
Jeg synes, der er grund til at klappe os selv på skulderen over denne indsats – og lad os så håbe, at 
det nu er vores tur til at høste nogle frugter af indsatsen på ansøgningsfronten! 
 
Til VELUX-fonden må jeg som bekendt indsende 5 ansøgninger til prækvalifikationsrunden i 
december. Jeg har derfor måttet si 13 forslag til projekter fra. Udvælgelsen er foretaget på baggrund 
af en drøftelse af projekterne i Forskningsudvalget, og da det er første gang, vi skal anvende dette 
forum til denne slags vanskelige selektionsformål, er jeg glad for at kunne rapportere, at 
vurderingsopgaven blev udført på en meget fin, grundig og upartisk måde, der lover godt for 
fremtiden. Eftersom Forskningsudvalget er et rådgivende organ, bør jeg dog også understrege, at det 
endelige ansvar for udvælgelsen er mit. Hvis I føler trang til at gokke nogen i hovedet, er det altså 
mig, det skal gå ud over. 
 
De udvalgte projekter, der går videre til VELUX er følgende: 
 

- “Emergence and Transformation of Ideas in Creative Processes” v. Kim Halskov 
- ”Mærk dig mine ord - medierede handlinger i naturvidenskaben og kunstens 

manualer i den tidlig moderne periode” v. Maria Fabricius Hansen 
- ”Slaveriets litteraturhistorie – komparative læsninger af den transatlantiske slavehandel” v. 

Karen Margrethe Simonsen 
- ”Difficult past and social cohesion in Europe” v. Hans Lauge Hansen 
- “Narratives in the brain - and in the heart” v. Mikkel Valentin 

 
Mhp. udvælgelsen har vi selvfølgelig lagt en vurdering af projekternes grundlæggende kvaliteter til 
grund. Vi har dog også vurderet, hvorvidt projekterne passer til VELUX's profil, herunder ikke 
mindst fondens ønske om at projekterne skal have blivende værdi for instituttet i form af udvikling 
af forskningsmæssige satsningsområder eller generering af uddannelser. Endelig har det spillet en 
rolle, at projekterne gerne måtte sprede sig lidt ud over instituttets fagmiljøer, så det hele ikke 
landede i bestemte hjørner af instituttet. 
 
For at fastholde den store ansøgningsaktivitet gælder det om at udnytte det arbejde, der er blevet 
lagt ind i genereringen af projektideer. I Forskningsudvalget har vi derfor besluttet at tage kontakt 
til alle forslagsstillere for at drøfte, hvilke muligheder der er for at arbejde videre med ideerne og 
for eventuelt at placere ansøgningerne andre steder. Når vi nu er kommet så godt i gang, kan vi lige 
så godt gøre, hvad vi kan, for at holde dampen oppe. 
 
Succesfulde ansøgninger 
Heldigvis er det ikke kun kvantitativt, at vores ansøgningsarbejde har båret frugt. På det seneste er 
det nemlig også lykkedes os at få hentet flere projektmidler til instituttet. Peter Lauritsen har opnået 
en VELUX-bevilling på et projekt uden for nummer (det kan man nemlig også) med titlen 
”Teledialog med anbragte børn og unge”. Ole Iversen har fået åbnet Industriens fond og fået midler 
herfra til et projekt med titlen ”FabLab@school”. I forbindelse med runden til AU IDEAS har vi 
hentet midler til pilotcentret ”Litteratur mellem medier”, v. Tore Rye Andersen m.fl. og 
projektudviklingsmidler til Anne Marit Waade, Anja Bechmann og Mads Rosendahl Thomsen. 
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Jeg vil bede jer om at deltage i et par stående ovationer og lad os så glæde os over, at det kunne se 
ud, som om vi har fået hul på bylden mht. også at få bevillinger hjem på nogle af de ansøgninger, vi 
sender ud i verden. Det giver jo unægtelig lidt mere blod på tanden, når det lykkes, ikke sandt! 
 
Afslutning af forskningstilsyn 
Det går op for mig, at I vist aldrig har set resultatet af det forskningstilsyn, der blev gennemført i 
foråret. Jeg er bange for, at den information druknede i organisationssnak, afslutning af 
lønforhandlinger mv. Det beklager jeg - det undskylder jeg (omend ikke i fire stive timer og ikke for 
rullende kameraer!), og jeg vil gerne benytte lejligheden til at råde bod på undladelsessynden ved at 
give jer mulighed for at se den rapport, der afgik til dekanen om vores samlede indsats. I kan finde 
den her. Forskningstilsynet for 2011 og 2012 er dermed afsluttet for IÆK's vedkommende. 
 
Fodnoter til et par af nyhederne nedenfor 
Som I kan se nedenfor, har vi måttet samle en hel del nyheder sammen, fordi det er et stykke tid 
siden, at I har fået et nyhedsbrev. Jeg vil lige gøre jer specielt opmærksomme på dem, der har sit 
udspring fra vores institut, så vi kan glæde os over en række udadrettede aktiviteter genereret af 
medarbejdere ved IÆK. 
 
Henning Nølke har fået så god kontakt med et brasiliansk universitet, at deres rektor ligefrem har 
været på besøg. Jakob Steensig og en stor gruppe af dygtige studerende har fået en 
samtalegrammatik sendt ud i cyberspace. Anja Bechmann har stået for at lancere et søgeredskab 
med henblik på at kunne følge digitale fodspor i de sociale medier, og Sven Halse har påtaget sig 
ledelsen for styregruppen for European Centre for Modern Languages (ECML), et konsortium 
bestående af fem universiteter og syv University Colleges med base på Arts, AU. Med den slags 
projekter viser vi med al ønskelig tydelighed, at vi på denne måde er i stand til at nyttiggøre vores 
viden i verden uden for AU. Så tak for indsatserne her. 
 
Nu da stemningen er så god, vil I måske tilgive mig, at jeg afslutningsvis kaster lidt malurt i 
bægeret. Jeg bliver nemlig nødt til at indskærpe de regler for forplejning og repræsentation, som 
optræder nedenfor under kategorien "Administrativt og praktisk". Det er ikke underligt, at tingene 
skrider lidt, når store omlægninger ikke blot kræver mange besværlige møder, men også gør 
ansvarsområder uklare. Reglerne er imidlertid helt klokkeklare, og vi skal selvfølgelig følge dem. 
Jeg vil derfor bede jer dels om at orientere jer i regelsættet, dels om at udvise forståelse, når 
sekretærerne (der også har fået indskærpet reglerne) bliver nødt til at sige nej til ønsker, I måtte 
have, men som ligger uden for reglerne. 
 
 
Så meget fra mig i denne omgang. Jeg ønsker jer alle en fornøjelig november. 
Niels 
 
 
FRA STUDIELEDEREN 
 
Vedr. HUM-fag og Profilvalgfag i efteråret 2014  
I samarbejde med uddannelseslederne har jeg indkaldt forslag til HUM-fag og profilvalgfag, der 
ønskes udbudt i efteråret 2014. Der er aftalt en fælles proces og tidsplan med IKS med deadline for 
forslag sidst i november. Hvis man ønsker at genudbyde et HUM-fag eller et profilfag, eller hvis 
man har gode ideer til nye udbud, bør man derfor rette henvendelse til sin uddannelsesleder, der vil 
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kunne give flere oplysninger om processen og rammerne for udbuddet i 2014. Derudover kan der 
hentes yderligere information og forslagsskema (der skal benyttes) på MiÆK. Både HUM- og 
profilvalgfag udbydes efter lettere ændrede retningslinjer. Det kan derfor anbefales at læse denne 
information inden man fremsender et forslag. 
Information og skemaer vedrørende HUM-fag ligger her og vedrørende profilfag her. 
 
Nye uddannelser 
Ved instituttet er der for øjeblikket fire uddannelsesinitiativer under udvikling. De har alle været 
igennem den første del af en længere prækvalifikationsprocedure og er alle blevet behandlet og 
godkendt i Uddannelsesbåndet ved AU. Det drejer sig om følgende initiativer: 

1. Bacheloruddannelse i ’Cognitve Science’. 
2. Kandidatuddannelse i Børnekultur. 
3. Nye kandidatuddannelser i sprogmiljøet. 
4. Masteruddannelse i ’Art Curating’. 

Godkendelsen i uddannelsesbåndet betyder, at fagmiljøerne nu arbejder videre med bl.a. 
aftagerhøringer med henblik på at fremsende akkrediteringsansøgninger til ministeriet og 
akkrediteringsinstitutionen i starten af 2014. 
 
 
Hvad betyder ”Studiefremdriftsreformen” for os?  
Regeringen ønsker, at flere studerende skal gennemføre deres uddannelse på normeret tid og har 
derfor i juli 2013 vedtaget ændringer af bl.a. Universitetsloven. De bekendtgørelser, der skal 
udmønte loven i praksis, er lige nu i høring hos alle universiteter og det forventes, at ændringerne 
træder i kraft 1. juli 2014. Universitetets Juridiske Service har skrevet et notat om, hvad AU skal 
være særlig opmærksom på i sit (kritiske) høringssvar. Det vil jeg gerne referere lidt fra, fordi der 
påpeges en række konsekvenser for både studerende, studienævn og undervisere. Konsekvenserne 
for studerende bliver bl.a.:  
• automatisk tilmelding til fag og prøver hver år, der svarende til et fuldt studieår (60 ECTS),  
• afskaffelse af muligheden for at melde fra eksamen (studienævnet kan give dispensation pga. 

usædvanlige forhold),  
• studerende, der ikke består den ordinære eksamen, skal automatisk tilmeldes omprøve hurtigst 

muligt (dumper man i juni, bliver man automatisk tilmeldt til august og skal søge dispensation 
for at melde fra),  

• udbetalingen af SU sker på baggrund af optjente ECTS-points. SU stopper automatisk, hvis der 
ikke er registreret tilstrækkeligt med ECTS, og studerende kan kun være 6 måneder forsinket, 
før SU-udbetalingen stoppes.  

 
Fra sommeren 2014 skal AU være indrettet efter de nye regler og det betyder sandsynligvis, at 
studienævn og fagmiljøer skal gennemgå samtlige studieordninger for at rette dem til i forhold til 
kravene i bekendtgørelserne. Senere må studienævnene forvente en større stigning i antallet af 
dispensationsansøgninger omkring framelding af prøver.  
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ET PAR TING FRA FORSKNINGSOMRÅDET 
 
Læs nyhedsbrev fra Forskningsstøtteenheden 
I nyhedsbrevet kan du blandt andet læse om Horizon 2020 og se aktuelle calls.  
Tilmeld dig nyhedsbrevet her. 
 
Hjælp til ansøgning om forskningsmidler 
Står du over for at skulle ansøge om forskningsmidler? Så kan du deltage i en workshop, hvor 
Forskningsstøtteenheden giver råd og vejledning til, hvordan du griber ansøgningsprocessen an og 
hvordan en ansøgning sammensættes. 
 
Støtte til ph.d.-kurser, forskergruppemøder og AIAS-workshops på Sandbjerg Gods 
Bemærk at også forskergrupper kan søge om støtte på op til 1.000 kr. pr. deltager pr. døgn fra 
AUFF til møder på Sandbjerg Gods. Der kan søges løbende, og det kan oplyses, at der hidtil er 
kommet relativt få ansøgninger i forhold til de afsatte midler. 
 
Arts Research, Knowledge Exchange and Talent Development, Key Figures 2013 
Ovenstående rapport om Arts forskning, videnudveksling og talentudvikling er nu udkommet. 
 
 
KOMMENDE PH.D-FORSVAR ved IÆK 
 
Mikkel Birk Jespersen forsvarer sin ph.d.-afhandling: Utopiske forestillinger mellem kongemord og 
kolonier. Litteratur og utopier i den engelske revolution og den amerikanske revolution mandag den 
18. november kl. 13.15. Yderligere oplysninge her. 
 
Rachel C. Smith forsvarer sin ph.d.-afhandling: Designing Digital Cultural Future: Design 
Anthropological Sites of Transformation onsdag den 27. november kl. 13.00 i Lille Auditorium, 
INCUBA Science Park, Åbogade 15, Bygning 5511, 8200 Aarhus N. 
 
Laura Søvsø Thomasen forsvarer sin ph.d.-afhandling: Visual Poetics of Science. Knowledge 
Construction Through Text and Image, c. 1000-1800 fredag den 29. november kl. 13.15. Yderligere 
oplysninger her. 
 
Ingrid Vatne forsvarer sin ph.d.-afhandling: Dramatiseret museumsformidling. En undersøgelse af 
deltagelsesaspektet i formidling på frilandsmuseer og historiske centre onsdag den 4. december kl. 
13.15 i Den Gamle By. Yderligere oplysninger her. 
 
 
ADMINISTRATIVT og PRAKTISK  
 
Revideret udgave af retningslinjer for undervisningsplanlægning 
Den nye udgave af retningslinjer for undervisningsplanlægning kan ses på Arts’ medarbejderportal 
under Politikker og delstrategier 
 
Nye fælles retningslinjer for medarbejdere 
HSU har besluttet en række nye fælles retningslinjer for bl.a. repræsentationsudgifter, receptioner i 
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særlige arbejdsmæssige anledninger og forplejning ved interne møder. 
Institutlederen beslutter afholdelse af udgifter inden for de angivne rammer. Fravigelser kræver 
godkendelse fra dekanen. 
Det skal her nævnes, at rammen på 1.500 kr. for receptioner i forbindelse med ph.d.-forsvar, som 
institutledelsen ved IÆK tidligere har fastsat, fortsat er gældende. 
 
Også beløbsgrænserne for repræsentationsudgifter angiver det maximumbeløb, institutlederen kan 
bevilge. Ansøgning om dækning af repræsentationsudgifter sendes fortsat til IÆK Institutledelse.  
For interne møder er det blevet præciseret, at: 
Til råds- og udvalgsmøder på universitets-, hovedområde-, institut-, centerniveau- og 
vicedirektørområder, tværgående ledelsesmøder, præsentations-, dialog-, eller arbejdsmøder med 
enheder fra andet hovedområde/vicedirektørområde kan der serveres rundstykker/brød eller 
frugt/chokolade/kage og kaffe/the. Undtagelsesvist kan der serveres sandwich til frokost, hvis 
mødeafviklingen fordrer frokost under mødet eller i tilknytning til mødet. Det gælder tilsvarende, 
hvis der deltager eksterne gæster i møder. 
Der kan ikke afholdes udgifter til mad og specielle drikkevarer (undtaget er vand, kaffe/the) til 
almindelige interne møder, f.eks., afdelingsmøder, enhedsmøder, teammøder, arbejdsgruppemøder, 
projektgruppemøder o.l. 
 
 
Økonomiafdeling på Arts og BSS lægges sammen 
Økonomichef Martha Vogdrup Berdiin vil fremover lede en samlet økonomiafdeling for Arts og 
BSS. 
 
 
ALMENE NYHEDER  
 
Tilbud til danske og internationale nyansatte 
Som nævnt i forrige nyhedsbrev, kan alle nye medarbejder ved AU nu få en velkomstpakke tilsendt 
og deltage i intromøde på AU. Internationale medarbejdere og deres ægtefæller kan desuden få 
praktisk hjælp til ankomsten til Danmark ved arrangementet ”Getting Started in Denmark”. 
 
”Styrk talentet!” – Ny mentorordning 
AU HR introducerer her i efteråret en ny mentorordning for medarbejdere på adjunktniveau 
(adjunkt/postdoc/forsker). Mentorordningen kaldes ”Styrk Talentet!”. 
Formålet er at bidrage til at understøtte og udvikle de videnskabelige medarbejderes faglige og 
personlige karrierepotentiale. 
”Styrk Talentet!” matcher medarbejdere på adjunktniveau med mere erfarne kolleger på 
lektorniveau og derover. 
Der er mulighed for tilmelding to gange om året (november og maj). Første tilmeldingsfrist er 15. 
november 2013. 
Vil du vide mere, så klik på overskriften.  
 
Ph.d.-kursuspolitik 
Fakultetsledelsen har vedtaget Ph.d.-kursuspolitik for Graduate School of Arts, og ph.d.-
administrationen har i forlængelse heraf oprettet en hjemmeside, hvor man kan finde skabelon til 
indmeldelse af ph.d.-kurser. Fra siden er der ligeledes link til kursuspolitikken. 

 7 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/reception-i-saerlige-arbejdsmaessige-anledninger/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/forplejning-til-interne-moeder/
http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/oekonomiafdeling-paa-arts-og-bss-laegges-sammen/
http://medarbejdere.au.dk/nyhed/artikel/tilbud-om-introduktion-for-nyansatte/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/styrk-talentet-mentorordning/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/politikker-og-delstrategier/ph.d.-kursuspolitik/
http://phd.au.dk/gradschools/arts/courses/phd-course-registration-for-course-organisers-only/
http://phd.au.dk/fileadmin/grads.au.dk/AR/PhD_course_registration/Form_PhD_course_suggestion_September_2013_01.docx
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/politikker-og-delstrategier/ph.d.-kursuspolitik/


Ph.d.-kurser skal via skabelonen indmeldes til den relevante Forskeruddannelsesprogramleder fire 
måneder ofr kursusstart. FU-lederen indsender på programmets vegne kursusforslag til ph.d.-
skolelederen. 
 
Ny fælles Arts-politik for opslag, bedømmelse og ansættelse 
Fakultetsledelsen har den 3. oktober vedtaget en politik for opslag, bedømmelse og ansættelse i 
forbindelse med videnskabelige stillinger på Arts. Den skal understøtte fakultetets 
rekrutteringsstrategi, som fokuserer på at tiltrække de bedste nationale og internationale talenter. 
 
Store perspektiver i ny samarbejdsaftale med brasiliansk universitet 
Lingvister på velrenommeret brasiliansk universitet har vist så stor interesse for en sprogteori 
udviklet af professor Henning Nølke. 
 
Første hjemmeside for grammatikken i dansk talesprog 
Forskningsgruppen DanTIN fra Lingvistik har som de første i verden samlet en beskrivelse af 
grammatikken i dansk talesprog. 
 
De vigtigste spørgsmål angående nye mailadresser 
Nogle medarbejdere har fået en mail om, at der åbnes op for valg af nye mailadresser den 7. oktober 
2013, andre har hørt, at den dato er blevet udskudt, og andre igen har aldrig hørt noget som helst om 
nye mailadresser. Hvad er fakta? 
 
Professorer i Lønramme 38 på Arts 
Den 2. oktober blev notatet ”Professorer i Lønramme 38 på Arts” vedtaget af Akademisk råd samt 
FSU. Essensen er, at Arts har 12 LR38 professorater til rådighed. Der er pt. fire medarbejdere på 
hvert institut ansat i LR38. Arts vil bibeholde samme fordeling af LR38 professorater fremover. Der 
kan således ikke ske nyansættelse eller avancement til LR38 før et LR38 professorat bliver ledigt på 
det pågældende institut. 
 
12 humanistiske projekter giver svar på det moderne samfunds udfordringer 
I en ny brochure sætter førende europæiske forskere vigtigheden af humanistisk forskning på EU-
dagsordenen. Lektor i informationsvidenskab Peter Lauritsen står bag et af bidragene. 
 
Gratis AU-udviklet software giver bedre mulighed for at forske i Facebook 
Digital Footprints Research Group lancerer næste uge gratis software, der kan indsamle og 
analysere private Facebook-data. Programmet giver forskere adgang til at bruge 
privatoplysningerne i deres forskningsprojekt med deltagernes tilladelse. 
 
Medielaboratorium skal få de digitale medier ind i undervisningen 
Underviserne ved Arts har fået deres eget medielaboratorium – Arts Media Lab. Det skal klæde 
underviserne på til at inddrage digitale medier i undervisningen. 
 
Ny arbejdsgruppe for institutionsakkreditering på Arts 
Med vedtagelsen af ny akkrediteringslov skal Aarhus Universitet, som omtalt i sidste nyhedsbrev, 
overgå til institutionsakkreditering. Til at løfte arbejdet på Arts er der nu nedsat en arbejdsgruppe. 
Fra IÆK deltager Ken Henriksen og Hanne Johansen. 
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Nyt tiltag skal gøre danskerne endnu bedre til sprog 
Danskerne skal være bedre til fremmedsprog, og derfor melder Danmark sig nu ind i et stort 
europæisk sprogsamarbejde.  

Arts indleder strategisk samarbejde om digital kultur 
Arts er gået ind i et strategisk samarbejde om digital kultur med fire internationale universiteter 
heriblandt partneruniversitetet, University of York, der leder konsortiet. Det internationale 
samarbejde skal ske i regi af et nyt center, Collaborative International Research Centre for Digital 
Heritage (CIRC-DH). 

Nyt fra Danske Universiteter  
Læs blandt andet om ny ph.d.-bekendtgørelse, internationalisering og ny stillingsstruktur. 
 
 
NYHEDER lagt ud til STUDERENDE – som også undervisere med fordel kan kende til 
 
Undervisningstilmelding for studerende 
Den 1.-10. november er der undervisningstilmelding for studerende. De studerende modtager en e-
mail på deres AU mail. 
 
 
ARRANGEMENTER 
 
AURA Opening 
Welcome to the Anthropocene, that epoch in which human disturbance of the earth’s environment 
exceeds even that of glaciers. Aarhus University Research on the Anthropocene (AURA) brings 
together the arts and the sciences to ask what kinds of life we find on human-disturbed landscapes. 
Our opening conference on 6 November explores what is possible across species—and across 
disciplinary divides. 
 
RethinkIMPACTS 2017 inviterer til KULTURBY-AKADEMI 
Aarhus Universitet inviterer, i samarbejde med Aarhus 2017, forskere og undervisere ved Aarhus 
Universitet til at deltage i tre workshops i efteråret 2013, der har til formål at inspirere til og udvikle 
kulturby-relaterede forskningsprojekter og kompetencer. Den første workshop fandt sted 31. 
oktober. 
 
Invitation to AU knowledge exchange day 14. November 
How do you best exchange your knowledge with collaborators outside Aarhus University (AU)?  
We would like to invite you and your colleagues from your department to attend the Knowledge 
Exchange Day 2013, where you will get the opportunity to exchange and develop ideas on how to 
exchange knowledge in practice. 
Read more and sign up at the conference website. 

Faglig formidling på blogs som led i undervisningen 
På denne workshop bliver du introduceret til de tekniske muligheder i blogtjenesten Pages, og du 
får idéer til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningsforløb, hvor online formidling indgår. 
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Afholdes for anden gang på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier den 17. 
december 2013.  

Research writing in English 
Are you interested in improving the clarity and style of your research writing in English? If so, 
consider signing up for the “Research Writing in English” course being offered this winter by the 
Centre for Teaching Development and Digital Media. The registration deadline is December 16. 

Er du ph.d.-studerende på Arts? 
Så husk, at du kan se de kurser, som Arts afholder for ph.d.-studerende i ph.d.-kursuskalenderen. 
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