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VELKOMMEN TIL INSTITUT FOR
KOMMUNIKATION OG KULTUR
Kære nye medarbejder
Velkommen til Institut for Kommunikation og Kultur.
Denne velkomstbrochure er lavet for at introducere dig for forholdene på instituttet og
vise, hvor på instituttet eller i administrationen du kan få yderligere oplysninger.
Hvis du er i tvivl om noget, hjælper afdelingssekretærerne gerne – personligt eller med
henvisning til, hvor du kan få hjælp - Se oversigt over sekretariatet.
Du kan finde yderligere info på instituttets medarbejderportal (MIKK) på
cc.medarbejdere.au.dk.
Bagerst i brochuren finder du praktiske informationer om instituttets 4 lokationer, fx
om adgangskort, post og parkering.
Instituttets nyhedsbrev sendes ud pr. mail hver 14. dag – du kan finde tidligere
nyhedsbreve her. Det forventes, at alle medarbejdere læser nyhedsbrevet, som bl.a.
indeholder nyt om forskning og uddannelse, vigtige informationer fra ledelsen,
navnenyheder, annoncering af ph.d.-forsvar og andre arrangementer.
I nyhedsbrevet kan du også lære dine nye kollegaer at kende - blandt andet i
Medarbejderstafetten.
Vi håber, at du hurtigt finder dig godt til rette på Institut for Kommunikation og Kultur.
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1. OM INSTITUTTET
Institut for Kommunikation og Kultur danner ramme om international forskning og
uddannelser fra BA- til ph.d.-niveau inden for en bred faglig vifte på vores ni afdelinger.
Den officielle forkortelse på instituttets navn er CC (School of Communication and
Culture), men du vil også møde forkortelsen IKK (Institut for Kommunikation og
Kultur).
Instituttet er fysisk placeret på adresserne:
Langelandsgade 139, (Kasernen), bygning 1580, 8000 Aarhus C.
Her finder du institutlederen, ledelsessekretariatet og afdelingerne:
•
•
•

Litteraturhistorie og Retorik
Dramaturgi og Musikvidenskab
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi

Jens Chr. Skous Vej 2 (Nobelparken), bygning 1485, 8000 Aarhus C.
Her finder du afdelingerne:
•
•

Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Jens Chr. Skous Vej 4 (Nobelparken), bygning 1481, 8000 Aarhus C.
Her finder du afdelingerne:
•
•

Engelsk
Tysk og Romanske Sprog

Helsingforsgade 14 (Katrinebjerg), bygningerne 5361, 5335, 5347 og 5008,
8200 Aarhus N. Her finder du afdelingerne:
•
•

Digital Design og Informationsvidenskab
Medievidenskab og Journalistik

Ved at besøge afdelingernes hjemmesider på cc.au.dk kan du læse mere om de faglige
miljøer.
Find instituttet på kortet sidst i brochuren – eller på AU’s online bygningskort.
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Foto: AU Foto

Ledelse og organisation
Per Stounbjerg er institutleder. Institutledelsen består herudover af studieleder Lars
Kiel Bertelsen og sekretariatsleder Tine Arsinevici samt de 9 afdelingsledere.
Institutledelsen holder møde hver anden uge. Personaleledelsen varetages af
institutleder, sekretariatsleder og afdelingsledere.
Henvendelser til institutlederen sender du til head.cc@au.dk og til studielederen til
studieleder@cc.au.dk.
Se oversigt over institutledelsen, forskningsprogramledere og ph.d.-programledere.
Institutsekretariatet er organiseret med kontorer på Katrinebjerg, i Nobelparken og på
Kasernen og med lokale afdelingssekretærer alle steder. Institutleder, studieleder og
det fælles ledelsessekretariat er placeret på Kasernen.
Institut for Kommunikation og Kultur er en del af Faculty of Arts, ét af de fire fakulteter
på Aarhus Universitetet.
En meget stor del af de administrative opgaver varetages af medarbejdere i
Administrationscenter Arts (ACA), som består af:
• Arts Bygningsservice
• Arts Ph.d. og Internationalisering
• Arts HR
• Arts IT-Support
• Arts Kommunikation
• Arts Studier
• Arts Økonomi
5
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Samarbejde med aftagere
Instituttet samarbejder med private og offentlige virksomheder og institutioner.
Samarbejdet foregår bl.a. via aftagerpanel og -fora – se en oversigt over medlemmerne
her.

Råd, nævn og udvalg
Du finder links til alle vore råd, nævn og udvalg på IKK’s Medarbejderportal, MIKK.
Her kan du bl.a. læse om udvalgenes sammensætning og seneste referater.

Institutforum
Institutforum består af VIP (videnskabeligt personale), TAP (teknisk-administrativt
personale) og studerende. Det er et centralt rådgivende organ for institutlederen og har
til opgave at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle
beslutninger. Forummet skal også være med til at skabe en faglig og social identitet for
instituttet.

Forskningsudvalg
Forskningsudvalget rådgiver og bistår institutlederen, der som overordnet
forskningsleder har ansvaret for instituttets forskningsstrategi og –produktion.
Forskningsudvalget ledes af institutlederen og består derudover af:
forskningsprogramlederne, lederne af de tre forskeruddannelsesprogrammer samt en
repræsentant for hvert af de to tværgående forskningsprogrammer på Arts.

Studienævn og uddannelsesnævn
Der er ét studienævn på IKK, og under studienævnet er der for hver afdeling et
uddannelsesnævn. Nævnene har ansvaret for den faglige udvikling og kvalitetssikring
af instituttets uddannelser. Det er studienævnets forretningsudvalg, som behandler
studerendes ansøgninger om merit, forhåndsgodkendelse og
dispensationsansøgninger.

Samarbejdsudvalg
Samarbejdsudvalgsorganisationen består af følgende niveauer:
•
•
•

Hovedsamarbejdsudvalg for hele Aarhus Universitet (HSU)
Fakultetssamarbejdsudvalg på Arts (FSU)
Lokalt samarbejdsudvalg på instituttet (LSU)

Arbejdsmiljøudvalg
Arbejdsmiljøorganisationen består af følgende niveauer:
•
•
•
•

Hovedarbejdsmiljøudvalget Aarhus Universitet (HAMU)
Fakultetsarbejdsmiljøudvalg på hovedområderne (FAMU)
Lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU) på instituttet
Lokale arbejdsmiljøgrupper (AMG) på Katrinebjerg, Kasernen og i Nobelparken
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Lokale husudvalg
Husudvalgene på IKK består af repræsentanter for VIP, TAP og studerende og drøfter
bl.a. indretning og brug af lokaler og fællesarealer. Der er etableret husudvalg på alle
instituttets enheder med følgende kontaktpersoner:
•
•

•

Katrinebjerg: Dorte Midtiby: 871 63219, dorte.midtiby@cc.au.dk
Nobelparken. Kontaktperson for bygning 1481: Jane Lücke Didriksen: 871
65264, engljd@cc.au.dk og for bygning 1485: Nelly Dupont: 871 63135,
nelly.dupont@cc.au.dk
Kasernen: Tine Arsinevici: 871 63118, tine.a@cc.au.dk

Forskning
Forskningsprogrammer
Forskningen ved Institut for Kommunikation og Kultur er primært organiseret i
forskningsprogrammer:
•
•

•
•
•
•
•
•

Sprogvidenskabeligt forskningsprogram v/Sten Vikner
Museologisk forskningsprogram v/Lise Skytte Jakobsen (sammen med
Nineteenth-Century Studies – repræsenteret i forskningsudvalg af Karina Lykke
Grand)
Mennesker og It v/Søren Pold
Contemporary Aesthetics and Technology v/Jacob Lund
Cultural Transformations, v/Carsten Stage (repræsentant i forskningsudvalget),
Birgit Eriksson og Anne Marit Waade
Litteraturstudier v/Jakob Ladegaard
Medier, Kommunikation og Samfund v/Hanne Bruun
Et forskningsprogram i International virksomhedskommunikation (under
etablering).

Se forskningsprogrammernes hjemmesider her.
Programmerne kan være opdelt i mindre forskningsenheder, som typisk arbejder
sammen om konkrete forskningsprojekter eller specifikke emneområder. Nogle
forskningsenheder går på tværs af programmer, institutter og universiteter.
Alle medarbejdere med forskningstid opfordres til at blive tilknyttet et
forskningsprogram. Ph.d.-studerende er som hovedregel tilknyttet samme
forskningsprogram som deres hovedvejleder, men har mulighed for at vælge et andet.
Man bliver tilmeldt et forskningsprogram ved at sende en mail til
forskningsprogramlederen med cc til forskningskonsulenten med oplysninger om navn,
e-mail og stillingsbetegnelse (ph.d.-studerende, post.doc, adjunkt, lektor, professor
eller andet).
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På Medarbejderportalen (MIKK) finder du oplysninger, der kan hjælpe dig med
forskningsansøgninger, ansøgningsrunder mv.

Foto: Ingvild Thestrup Waade

Forskningscentre
Se oversigt over instituttets forskningscentre her. Der kan ansøges om centerstatus 2
gange om året. Se IKK’s centerpolitik her.

Hjælp til eksterne ansøgninger
Forskningsstøtteenheden hjælper forskere med udarbejdelsen af ansøgninger om
eksterne forskningsmidler og tilhørende budgetter. Arts Økonomi er behjælpelig med
lønberegning og assisterer også med budgetterne, når der søges interne midler ved
Aarhus Universitets Forskningsfond.
Henvend dig til IKK’s forskningskonsulent på forskningskonsulent@cc.au.dk, hvis du
vil sende en ansøgning om forskningsmidler, og når du har modtaget en bevilling.
Vores forskningskonsulent hjælper med husningstilsagn til ansøgninger,
budgetunderskrifter og støttebreve fra institutlederen. Alle budgetter skal godkendes af
institutlederen, før ansøgningerne sendes ind, så tag kontakt til forskningskonsulenten
i god tid.
Forskningskonsulenten og en repræsentant fra forskningsstøtteenheden tilbyder
individuelle møder med instituttets forskere om ansøgningsstrategi og planlægning.
Find kontaktinfo på hjemmesiden
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Ph.d.-studerende og forskeruddannelsesprogrammer
Alle fakultetets ph.d.-studerende er indskrevet ved Graduate School, Arts i et
forskeruddannelsesprogram.
På IKK er ph.d.’er tilknyttet et af følgende forskeruddannelsesprogrammer:
•
•
•

ICT, Media, Communication and Journalism v. Christian Ulrik Andersen
Art, Literature and Cultural Studies v. Karen-Margrethe Simonsen
Language, Linguistics and Cognition v. Merete Birkelund

Graduate School, Arts hjælper instituttets ph.d.-studerende med alt fra start til slut i
ph.d.-uddannelsen. Find kontaktinformation på ph.d.-administrationen her.
Som ph.d.-studerende er du samtidig tilknyttet instituttet, og de lokale
afdelingssekretærer sørger for de praktiske forhold ved din ansættelse.
Bemærk, at du som ph.d.-studerende har pligt til at oplyse om udlandsophold, sygdom,
barsel etc. til din ph.d.-administrator og til din afdelingssekretær.
Se også AU’s ph.d.-portal: www.phd.au.dk

Uddannelse
Studieleder: Lars Kiel Bertelsen, studieleder@cc.au.dk
Studienævnsformand: Jody Pennington, engjwp@cc.au.dk
Uddannelseskonsulenter: Hanne Johansen, hannejohansen@cc.au.dk, Nina Gøtzsche
Thiele Zeiss, ntz@cc.au.dk og Katharina Juhl Haslund, kjh@cc.au.dk (barselsvikar for
Nina).
Find de mest relevante informationer om uddannelsesrelaterede spørgsmål på MIKK.

Planlægning af undervisning og eksamen
Planlægningen sker ved Arts Studier. Alle uddannelser har faste kontaktpersoner i
studieadministrationen – find dem her.
Når de studerende er blevet tilmeldt det kommende semesters undervisning, bliver der
udarbejdet skemaer for de enkelte uddannelser. Når planlægningen er færdig i
slutningen af juni og december, kan du finde din personlige timeplan med oplysning
om tidspunkt og lokale her: Timeplaner.
Har du brug for at ændre tidspunktet for en enkelt undervisningsgang eller reservere et
undervisningslokale til ekstra undervisning (ad hoc reservation), skal du kontakte Arts
Studier på lokalebooking.arts@au.dk. Det er vigtigt at give besked, hvis du ikke
9
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benytter et reserveret lokale, så de studerendes skema bliver retvisende.
Undervisningsaktiviteter, som ikke kræver et undervisningslokale (vejledning på eget
kontor, ekskursioner, udstillingsbesøg, som er en del af undervisningen m.v.), skal også
indmeldes til lokalebooking.arts@au.dk. Dette skyldes igen, at det vises i de
studerendes skema. Instituttet melder desuden ind til ministeriet, hvor mange timer,
den enkelte studerende tilbydes, og disse tal trækkes fra lokalebookingssystemet.
Alle eksamensresultater registreres af eksaminator og censor i onlinesystemet, STADSVIP. Praktisk information om undervisning og eksamen findes på Studieportal - Arts.

Instituttets uddannelser
En oversigt over instituttets uddannelser findes her. Du kan desuden se en oversigt
over de enkelte kurser, inkl. indholdsbeskrivelse og praktiske oplysninger, som vi
udbyder til de studerende i AU Kursuskatalog.

Studieordninger
Hvert enkelt kursus er bundet op på en studieordning. Studieordningerne for
uddannelserne på IKK finder du her.

Blackboard
Blackboard er universitetets fælles learning management system (LMS). Det bruges til
læringsaktiviteter, kursusmateriale, undervisningsevaluering m.m. Systemet giver først
og fremmest mulighed for kontakt mellem underviser og studerende uden for den
almindelige undervisning.
Login på Blackboard her, og se mere om vejledning, kurser og support.
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2. PERSONALEMÆSSIGE FORHOLD
Generel information om personalemæssige forhold finder du på HR’s hjemmeside.

Personalepolitik
Find personalepolitikken på AU her.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og kompetenceudvikling
Hvert efterår afholdes der MUS med din nærmeste personaleleder. Her kan du fx
snakke med din leder om muligheder for kompetenceudvikling. MUS afholdes inden
fristen for at søge midler ved Kompetencefonden.
Læs mere om MUS.

Fravær og ferie
Sygdom og raskmeldinger, omsorgsdage, fri ved barns sygdom og ferie skal registreres
hos din lokale afdelingssekretær, som du skal give besked om morgenen ved første
fraværsdag og ved raskmelding:
•
•
•

Kasernen: Anne Overballe, 871 62275, overballe@cc.au.dk
Nobelparken: Ethel Møller, 871 63136, norem@cc.au.dk
Katrinebjerg: Mette Schæfer Kristiansen, 871 61952,
fravaer.katrinebjerg@cc.au.dk

Hvis du skal aflyse undervisning, skal du annoncere det i Blackboard (se forrige afsnit).
Ved sygdom over 2 uger får din nærmeste leder besked, og du vil blive indkaldt til en
sygdomsfraværssamtale, typisk med din nærmeste leder.
Læs mere om sygdom/fravær.
Ved barsel og adoption bør du kontakte din nærmeste leder i god tid. Du kan orientere
dig i regler på området her.

Løn
Hvis du har spørgsmål til din lønudbetaling, kan du finde kontaktinfo her.
Medarbejdere på AU kan søge om lønforbedring en gang om året – læs mere om
lønforhandling her.

Personalegoder
Du kan læse om universitetets personalegoder her, fx personaleforeninger, ferieboliger
og sport.
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Arrangementer
Foredrag, ph.d.-forsvar og andre arrangementer for medarbejdere annonceres på
kalenderen på MIKK.

International Centre
International Centre på Aarhus Universitet hjælper med praktiske forhold og afholder
sociale arrangementer for internationale medarbejdere (og studerende).
Læs om International Centre her.
Se også siden International Academic Staff, som henvender sig specifikt til
internationale medarbejdere på Aarhus Universitet -

Foto: Dorte Midtiby
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3. ADMINISTRATIVE SYSTEMER
Når du skal logge ind i AU's systemer, skal du i mange tilfælde bruge dit AU ID som
brugernavn – fx au123456. Du finder dit AU ID på Selvbetjeningen eller ved at søge dig
selv frem på person.au.dk. Her kan du også se dine kollegaers AU ID.

Selvbetjeningen
Selvbetjeningen mit.au.dk tilbyder en række services, herunder:
•

Ændring af e-mail-adresse

•

Feriestatus

•

Adgang til Blackboard (bb.au.dk)

•

Mulighed for at skifte adgangskode

•

Adgang til forskningsfondens ansøgningsskemaer.

WAYF
WAYF (Where Are You From) er et forbindelsesled mellem dit login på Aarhus
Universitet og eksterne web-tjenester. Det betyder, at du kan bruge dit AU ID og
adgangskode fra mit.au.dk til at få adgang mange steder, fx online biblioteksservice.

PURE (Publication & Research platform)
PURE er dit elektroniske visitkort. Det er et registreringssystem med to
hovedfunktioner:
•

Registrering af publikationer, forskningsområder og aktiviteter for
videnskabelige medarbejdere.

•

Præsentation og kontaktinfo for alle medarbejdere (personlig hjemmeside).

Login og vejledning findes her.
Du kan se alle medarbejderes PURE-profiler ved at søge på navn på person.au.dk.
Videnskabelige medarbejdere har pligt til løbende at registrere publikationer og
aktiviteter, og alle medarbejdere opfordres til at vedligeholde cv og andre informationer
i PURE.
Alle medarbejdere kan få taget medarbejderfoto hos AU Foto – find tid og sted her.

Vipomatic
Vipomatic er et administrativt system til registrering af arbejdstid. For alle fastansatte
videnskabelige medarbejdere ved IKK registreres den arbejdstid, der ligger ud over
forskning og videnudveksling, i systemet. Dvs. at al undervisning, eksamen, vejledning
og administration registreres i Vipomatic.
13
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Institutsekretariatet står for at registrere timerne i Vipomatic i dialog med
afdelingslederne.
Læs mere om Vipomatic og log ind her.

Brug af Exchange-kalenderen
Universitetets fælles mail- og kalendersystem er Microsoft Exchange. Ved ansættelse
oprettes en mailadresse, og den nye medarbejder tilsendes vejledning til login. Det er
universitetets politik, at medarbejderne skal have adgang til at se hinandens kalendere
og at man besvarer mødeindkaldelser via kalenderen. Det letter planlægning af møder
mv. Alle medarbejdere opfordres til at notere aktiviteter i Exchange-kalenderen
(Outlook eller Apple-kalenderen), særligt bedes man angive i kalenderen, hvis man ikke
er til stede på arbejdspladsen inden for almindelig arbejdstid, og hvordan man kan
træffes, hvis man fx arbejder hjemme.
Se vejledning til Outlook og udbud af kurser.
Se vejledning til brug af Apple Mail and Calendar.
Du finder instituttets maillister ved at skrive #CC i den globale adresseliste. Læs mere
om maillister her.

4. INFORMATIONSSIKKERHED
Du skal som medarbejder sørge for at gemme dine filer og forskningsdata på dit
personlige AU-drev og/eller AU-fællesdrev (hvor du deler dokumenter med andre). På
disse drev bliver der lavet backup af dine dokumenter. Kontakt din afdelingssekretær,
hvis du er i tvivl om, om du har adgang til de rigtige drev/mapper.
Du kan også kontakte Arts IT support, hvis du har spørgsmål om drev/fildeling.
Du kan læse om informationssikkerhed, hensigtsmæssig backup af filer m.m. på
www.au.dk/informationssikkerhed/.
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5. ØKONOMI
Indkøb generelt
Instituttet stiller en arbejdsplads til din rådighed med telefon og standard it-udstyr. Du
kan frit fotokopiere og printe, og der er kontorartikler til rådighed. Har du brug for
mindre anskaffelser, kan din afdelingssekretær som regel hjælpe.
Anskaffelse ud over ovennævnte kræver:
•

At du har en ekstern bevilling til at dække dine indkøb.

•

At din institutleder, afdelingsleder eller forskningsprogramleder har bevilget dig
midler til formålet.

•

At udgiften skyldes, at du repræsenterer instituttet i officiel sammenhæng, og
institutlederen derfor har bevilget penge til formålet. Skriv til head.cc@au.dk.

Hvis du foretager et indkøb på vegne af Aarhus Universitet, skal du altid overholde de
gældende indkøbsaftaler samt regler for repræsentation og forplejning m.v. Også ved
eksterne bevillinger skal AU’s indkøbspolitik og regler for forplejning og
repræsentation overholdes.
Indkøbsaftaler gælder, uanset om der faktureres direkte til Aarhus Universitet, eller om
du selv betaler i første omgang og efterfølgende får dit udlæg refunderet.

AURUS
Hvis du foretager indkøb ved selv at lægge ud eller ved brug af AU-kreditkort, skal der
efterfølgende afregnes i AURUS. Se hvordan du bliver oprettet her.

Elektronisk faktureringssystem (IndFak2)
Ved indkøb fra danske virksomheder modtager AU kun elektroniske fakturaer gennem
EAN.
Når du foretager et indkøb, skal du derfor bede leverandøren om at sende regningen til
instituttets EAN-nr.: 5798000418363 og angive din lokale afdelingssekretærs navn på
fakturaen. Fakturaen vil derefter gå til den rigtige person i IndFak2. Samtidig med
bestillingen bedes du orientere afdelingssekretæren via mail.
Indkøb fra udenlandske leverandører aftales med din lokale afdelingssekretær.
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Rejser
AU kreditkort og rejseforsikringskort
Det anbefales, at du anskaffer dig et AU kreditkort i god, tid inden du skal rejse. Du skal
også bestille et rejseforsikringskort for at være dækket under rejsen. Se mere info og
find blanketter her:
•
•

AU kreditkort
Rejseforsikringskort

Bemærk at begge blanketter skal underskrives af institutlederen eller
sekretariatslederen – send dem til institutsekretær Mette Kannegaard, e-mail:
kannegaard@cc.au.dk. Forsikringskortet kan efterfølgende afhentes ved Mette
Kannegaard, bygning 1580, lokale 328/330. Kreditkortet bliver sendt til din
hjemmeadresse.
Se AU’’s Rejsepolitik her

Rejsebestilling og –afregning (CWT og AURUS)
Du skal ved ansættelsen oprettes i afregningssystemet AURUS. Din afdelingssekretær
kan hjælpe med oprettelsen.
Rejser bestilles gennem rejsebureauet Carlson Wagonlit Travel (CWT) eller direkte ved
fx flyselskabet. AU har indgået en aftale med CWT, som betyder, at medarbejdere ikke
må booke rejser via andre rejsebureauer eller søgetjenester som fx Momondo eller
Flybillet.dk. Din afdelingssekretær kan hjælpe dig med at få oprettet en rejseprofil ved
CWT. Du skal selv lave dine rejseafregninger, men din afdelingssekretær kan hjælpe dig
med at komme godt i gang.
CWT kan kontaktes på telefon 3363 7744 eller au.dk@contact.cwt.com
Læs om rejsebestilling og udgiftsafregninger.

Forskningsrejsebevillinger
Følgende medarbejdere har en forskningsrejsebevilling ved instituttet:
•
•
•
•

Professorer, docenter, lektorer og adjunkter har 30.000 kr. til rådighed over 3 år.
5+3 ph.d.-studerende har 30.000 kr. til rådighed over 3 år.
4+4 ph.d.-studerende har 10.000 kr. til rådighed de første 2 år (A-delen) og 20.000
kr. til rådighed de sidste 2 år (B-delen).
Postdocs har normalt kun rejsemidler, hvis dette er en del af den tildelte bevilling.
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Godkendelse før rejse
Den enkelte rejse skal godkendes af din afdelingsleder. Det gælder både inden- og
udenlandsrejser. Send en mail til din afdelingsleder, hvor du oplyser rejsemål, formål
og periode, og afvent et OK. Hvis Udenrigsministeriet fraråder rejsen til den
pågældende destination, kan den ikke godkendes.
Rejser foretaget på eksterne bevillinger eller på særlige delregnskab 1-bevillinger skal
godkendes af projektets AU-økonomiansvarlige (bevillingshaveren eller projektejeren).
Rejser afregnes i AURUS (se ovenfor). Ved afregning skal du kontere med følgende
numre, hvis udgiften skal dækkes af instituttet:
•
•
•

Sted: 1411
Projekt: 12155 (eksterne projekter har egne projektnumre, som skal anvendes)
Aktivitet: 82101 (rejse, hotel og forplejning)

Er en rejse finansieret af eksterne midler, eller er du ph.d.-studerende, anvendes andre
projekt- og aktivitetsnumre. Kontakt din afdelingssekretær eller projektøkonom for
nærmere information.
Ph.d.’er skal følge ph.d.-skolens retningslinjer og regler for rejser og afregning – find
info her.
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Foto: AU Foto
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6. SERVICES
Arts IT Support
Mail: arts.it@au.dk
Telefon: 8715 0911
Se hjemmeside for Arts IT Support.

Visitkort
Du kan bestille visitkort på AU Medarbejderportal.

AU-skabeloner
I Microsoft Word findes skabeloner til AU-brevpapir. Hvis ikke AU-skabelonerne er at
finde i den øverste værktøjslinje, når du åbner Word, eller du har brug for andre
skabeloner til eksempelvis plakater, annoncer, publikationer, præsentationer eller
notater, kan du finde dem her. For at indstille brevpapiret til at vise din enhed, skal du
finde dit enhedsnummer i Guide til enhedsregister.

Konferencer, seminarer og workshops
Du kan få støtte til planlægning af konferencer med minimum 25 deltagere hos Arts
Kommunikation. Støtten omfatter rådgivning, oprettelse og vedligehold af eventuel
konferencehjemmeside, intern annoncering, lokalebooking, kontakt til pressen, grafisk
bistand mm. Kontakt Arts Kommunikation senest 4 måneder inden konferencen eller
meget gerne før.
Læs mere og find kontaktperson. Se også AU Kommunikations info om konferencer.
Instituttets afdelingssekretærer kan ofte hjælpe med afvikling af workshops, møder og
mindre konferencer (som regel i samarbejde med studentermedhjælp). Hvis du har
brug for hjælp til arrangementer, bedes du kontakte sekretærerne i god tid.

Forplejning
Forplejning til møder, seminarer og faglige arrangementer kan rekvireres via
afdelingssekretærerne, eller evt. tilknyttede studentermedhjælpere ved eksterne
projekter. Husk at oplyse anledning, deltagere og kontering (projektnummer +
aktivitetsnummer).
Der er specifikke regler for forplejning i forbindelse med hhv. interne møder og
repræsentation. Find de gældende regler her, inden du bestiller forplejning:
• Repræsentationsudgifter
• Forplejning ved interne møder
Reglerne afstikker rammer for, hvad institutlederen kan godkende, og den enkelte
udgift til såvel repræsentation som forplejning ved interne møder skal på forhånd
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godkendes af institutleder eller afdelingsleder. Ansøgning med formål, deltagere og
budget sendes til head.cc@au.dk eller afdelingsleder.
Repræsentationsudgifter og forplejning ud over det nævnte under ’Forplejning ved
interne møder’ kan i særlige tilfælde godkendes ved institutlederen, kontakt:
head.cc@au.dk. Reglerne gælder også ved eksternt finansierede projekter.

Bøger til undervisning og forskning
Bøger til brug i undervisning eller forskning betales af den enkelte VIP. Der kan ofte
træffes aftale med forlaget om frieksemplar.

Kommunikation
Arts Kommunikation udfører opgaver inden for forskningsformidling, presse,
hjemmesider, grafisk arbejde, konferencebistand, markedsføring og sprogservice. Læs
mere og kontakt din kommunikationspartner her.

Sprogservice
Sprogservice tilbyder hjælp med engelsk terminologi, sproglig revision og oversættelse
– læs mere her. Du kan også finde hjælp online via AU’s ordbog: AU Dictionary og
gennem oversættelsesprogrammet AU Translate.

Gæsteboliger
Aarhus Universitet har gæsteboliger til rådighed på campus. Læs mere her.

Trykkeri
Fakulteterne Health og Arts har fællestrykkeri, hvor du kan bestille kompendier m.v.
Læs mere på trykkeri.au.dk.

Postomdeling og forsendelser
Se under ’Praktiske informationer’ for de enkelte lokationer, hvor dit postrum befinder
sig, og hvorfra du kan sende både intern og ekstern post. Eller spørg din
afdelingssekretær.

Tjenestebiler på Arts
Arts har tjenestebiler til rådighed i Aarhus. De kan reserveres via Outlook-kalenderen.
Find vejledning og regler for lån her.
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Foto: AU Foto
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Praktisk information - Nobelparken (bygning 1481)
Adgangskort til bygning 1481
Mellem 07:00 og 18:00 er der adgang til bygningen via sideindgangen eller gennem kantinen.
Uden for dette tidsrum gives adgang vha. et adgangskort, som bestilles her:
http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/adgangskort/
(Vælg ”adgangskort til Arts”). Husk at have et portrætbillede klar, før du går i gang med at
bestille. Kortet skal aktiveres efter modtagelse. Følg samme link som ovenfor. Martin Stigaard i
1481-468 kan hjælpe, hvis der opstår problemer.
Kontor og nøgler
Kontakt Jane Lücke Didriksen (lokale 1481-439).
Bestilling af IT-udstyr og software
Kontakt IT-Afdelingen (arts.it@au.dk – tlf. 8715 0911) eller Marianne (rasmussen@cc.au.dk).
Adgang til netværk og computer
Tilgå netværket Eduroam, læs om det her: http://eduroam.au.dk/
Brugernavn og password til din computer sendes til dig fra IT-afdelingen, når du er oprettet i
AU’s persondatabase.
I tilfælde af netværksproblemer eller IT-tekniske udfordringer kontaktes Arts IT-support på tlf.
+45 871 50911 eller arts.it@au.dk eller i Tåsingegade, bygn. 1442, kontor 019 (åbningstiden er
mandag-fredag 08:00 – 15:30).
Kantine og køkkenfaciliteter
Kantinen findes i stueetagen, i nabobygningen (1482). Desuden er der køkkenfaciliteter på alle
etager med blandt andet køleskab og kaffemaskiner. Kaffe og te er forbeholdt universitetets
ansatte. Tømning af opvaskemaskiner er et fælles ansvar. Køleskabe bedes tømt for madvarer
inden weekender og ferier.
Postrum
Posten fordeles i de respektive ’dueslag’, som findes på 4. etage, over for kontor 442, hvor også
biblioteksbøger hentes/afleveres dagligt. Ekstern post skal ikke frankeres, men blot lægges i
bakken for ’udgående post’. Posten hentes/leveres én gang dagligt, ca. kl. 10.15.
Papirkurven
Papirkurven i dit kontor er kun til papir, og man tømmer den selv i papircontaineren i det
nærmeste printerrum. Vådt affald og plastic skal i køkkenets skraldespand. Ønsker du en ekstra
skraldespand på kontoret kan din afdelingssekretær hjælpe med at skaffe én.
Parkering
Der er fri parkering for ansatte, der følger nedenstående anvisninger.
Registrer din bil gennem digital parkering:
http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/digital-parkering/
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Tryk på ’Registrer din bil’ og log ind på digital parkering. Når du er logget ind, skal du vælge det
område, hvor din registrering skal gælde. Vælg her: ’Trøjborgvej, Tåsingegade og Nobelparken’
og indtast din bils registreringsnummer og tryk herefter ’Gem’.
Efter registreringen må du frit parkere på parkeringspladserne i de grønne og grå områder – se
kort over områderne her:
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Arts/Ov
ersigtstegning111116_-_NY.pdf
Du kan også benytte parkeringskælderen i Nobelparken: Kør ned i kælderen øst for bygning
1485 og åbn porten med dit adgangskort og din pinkode.
For flere parkeringsinformationer se:
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/undgaaparkeringsboede-paa-troejborgvej-taasingegade-og-i-nobelparken/
Biblioteker
Nobelbiblioteket, Jens Chr. Skous Vej 3 (1461-1463) og Det Kgl. Bibliotek (Statsbiblioteket),
Victor Albecks Vej 1. Se http://library.au.dk/betjeningssteder/
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Praktisk information, Nobelparken (bygning 1485)
Adgangskort
Uden for åbningstiden (kl. 7:00-18:00) får du adgang til bygningen ved hjælp af et adgangskort,
som bestilles her:
http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/adgangskort/
(Vælg ”adgangskort til Arts”). Husk at have et portrætbillede klar, før du går i gang med at
bestille. Kortet skal aktiveres efter modtagelse, følg samme link som ovenfor.
Kontornøgle
Du bedes henvende dig hos Nelly Dupont (lokale 339).
IT-udstyr
IT-udstyr bestilles ved Nelly Dupont (lokale 339). Yderligere spørgsmål vedrørende it-udstyr
kan rettes til Arts IT-support (arts.it@au.dk - tlf. 8715 0911).
Kantine og køkken
På 3. sal i bygning 1485 har vi en frokoststue for ansatte og et tekøkken, ligeledes forbeholdt de
ansatte. Her findes der blandt andet køleskab og kaffemaskiner til fri afbenyttelse.
Postrum
Postrummet finder du ligeledes på 3. sal, i lokale 335. Intern post sendes i brune interne
kuverter. Ekstern post skal ikke frankeres herfra, men blot lægges på ’postskabet’, hvorfra
posten vil blive afhentet af vores interne postbude dagligt ved 10-tiden. Privat post skal
frankeres inden det lægges oven på ’postskabet’. Kontorartikler findes også i skabene i
postrummet.
Parkering
Der er fri parkering for ansatte, der følger nedenstående anvisninger. Registrer din bil gennem
digital parkering her: http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/digitalparkering/
Der er også mulighed for at parkere din bil i p-kælderen, her skal du bruge dit adgangskort med
pinkode.
Biblioteker
Nobelbiblioteket, bygning 1461-1463 og Statsbiblioteket (Det Kgl. Bibliotek), Victor Albecks Vej
1.
Yderlige spørgsmål
Hvis du har spørgsmål om fravær (ferie, sygdom mv), skal du kontakte Ethel Møller.
Har du andre praktiske spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig hos
afdelingssekretærerne Nelly Dupont (kontor 339) eller Ethel Møller (kontor 337).
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Praktisk information, Kasernen
Nøgle og adgangskort
Udleveres af betjenten Ivan Smidt, der sidder i bygning 1580, stueetagen, lokale 013.
Kantine
I Kaserne Caféen i bygning 1585 (Foyeren) er der et lille udvalg af sandwich, boller, kage, kaffe
og så videre. Kantiner med et større udvalg findes på den anden side af Langelandsgade på
Institut for Matematik og Institut for Kemi.
Bibliotek
På Kasernens areal ligger Æstetik Biblioteket (bygning 1582). En oversigt over andre biblioteker
på Universitetet finder du her: http://library.au.dk/betjeningssteder/
Parkering
Der er fri parkering på Kasernens arealer.
It-udstyr
Spørgsmål kan rettes til Morten Brockhoff, bygning 1580, 3. sal, lokale 327. Eller til AU-IT,
Tåsingegade, 8000 Aarhus C, bygning 1443, lokale 215, arts.it@au.dk. Åbningstider: mandag fredag 8:00 - 15:30.
Mødelokaler
Du kan booke mødelokaler på Kasernen i Outlook.
Søg efter Hovedbygningen: 1580-113; 1580-249; 1580-349; 1580-414.
Forskerhuset: 1586-114.
Postrum
Findes i bygning 1580, 4. sal, lokale 429. Intern post sendes med brune interne kuverter og
lægges i den gule kasse ’Udgående intern post’. Ekstern post skal ikke frankeres herfra, men blot
lægges i den gule kasse ’Udgående ekstern post’. Der bringes og afhentes post én gang daglig –
kl. 9.15.
Har du ikke fået oprettet et postrum, kan du kontakte afdelingssekretærerne Betina Ramm og
Pia Burgaard Madsen, Kasernen, bygning 1580, lokale 226.
Køkken-/frokoststue
I bygning 1580 på 4. sal har vi fælles køkken-/frokoststue for ansatte, hvor mange mødes til
frokost ved 12-tiden. Her er blandt andet et fælles køleskab og en automat med kaffe, kakao,
cappuccino og så videre. Automaten er forbeholdt ansatte og kan frit benyttes.
Kontorartikler
Findes i bygn. 1580, 2. sal i lokale 235. Alternativt kan det bestilles hos Betina Ramm på 2. sal i
lokale 236.
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Praktisk information, Katrinebjerg
Nøgler og nøglekort:
Ved henvendelse i sekretariatet i Wiener-bygningen (lokale 118) bliver der udfyldt en blanket til
udlevering af nøgle. Nøgler udleveres i Drift-kontoret i Hopper-040 (bygning 5346). For
adgangskort, skal man udfylde følgende blanket:
http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/adgangskort/st-kortbestillingaarhus/#c2213359
Åbningstider:
Bygningerne på Katrinebjerg, Wiener (bygning 5347), Türing (bygning 5341) og Nygaard
(bygning 5335) er åbne i tidsrummet kl. 8.00-15.30 i hverdage. Sekretariatet er åbent for
henvendelse kl. 9.00-15.00 – dog kan der være lukket i en halv time mellem kl. 12.00 og 13.00.
Kantiner – frokoststue – tekøkkener:
Der er kantiner i stueetagen i INCUBA (bygning 5520) og i stueetagen i Nygaard. Desuden er
der frokoststue til vores personale i Nygaard, 2. sal samt tekøkkener i både Nygaard, 2. sal og på
alle 3 etager i Wiener.
Bibliotek:
Bibliotek finder du i Nygaard, 1. sal. Åbningstider: hverdage kl. 8.00-15.00.
Parkering:
Det er muligt at parkere i gården mellem Hopper og Nygaard samt i kælderen under Nygaard –
adgang til p-kælder sker med nøglekort ifølge aftale med Drift-personalet.
Desuden er det gratis at parkere de fleste steder på Katrinebjerg samt ved Storcenter Nord.
Mødelokaler:
Det er muligt at reservere mødelokaler i Outlook-kalenderen – for hjælp hertil kontakt
sekretariatet, som også kan reservere mødelokalerne.
Postomdeling og forsendelse:
I kopirummet i Wiener-124 er det muligt at lægge post til forsendelse internt såvel som eksternt.
Tidspunkter for afhentning fremgår af skiltning i lokalet. Du kan (efter ønske) få oprettet et
postrum i Wiener-113, hvori post og bøger sendt til dig vil blive lagt til afhentning.
It-udstyr:
For hjælp til bestilling af it-udstyr kontakt da gerne sekretariatet. For spørgsmål om it-udstyr
kontakt da Arts IT-support: arts.it@au.dk.
Kontorartikler:
Du finder kontorartikler i kopirummet i Wiener-124. Alternativt kan der bestilles via
sekretariatet.
I øvrigt:
Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen i sekretariatet.
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Kort over campus

Kasernen
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