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Nyt netværk samler forskning på universitetet

Vi har hermed den store glæde at byde dig velkommen til et nyt netværk for videnskabs‐,
teknologi‐ og medicinstudier på Aarhus Universitet.

Om netværket
Aarhus Network for Science, Technology, and Medicine Studies (www.stm.au.dk) er startet på
baggrund af et tværfagligt ønske om at synliggøre den hidtil spredte forskning på Aarhus
Universitet indenfor videnskabs‐, teknologi‐ og medicinstudier. Aarhus universitet har
mange aktiviteter indenfor dette felt Det gælder f.eks. på informationsvidenskab, teologi,
antropologi og etnografi, engelsk, litteratur, historie, filosofi, handelshøjskolen, idéhistorie
og Steno Instituttet. Der er flere centre og flere store projekter, men der har manglet et
samlet overblik og koordinering for, at feltet kan fremstå med en stærk universitetsprofil.
Det er nu blevet muligt takket være en bevilling fra universitetets satsningsområde
Vidensamfundet.

Netværkets primære funktion er at synliggørelse de mange forskningsaktiviteter, der
allerede nu foregår på Aarhus Universitet, samt støtte og tage initiativ til nye. Der er ikke
tale om en ekstra arbejdsbyrde for i forvejen travle forskere, men en mulighed for i højere
grad at dele sin viden med andre ligesindede og derigennem inspirere til videre
samarbejde.
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Til det formål er der oprettet en netværksportal for forskere og studerende både lokalt og
internationalt. På tværs af fakulteter, institutter og centre er det nu muligt at danne sig et
hurtigt overblik over aktiviteter, publikationer, jobs, deadlines, forskningsprojekter og
forskningskommunikation på en let og overskuelig måde.

En betaversion af portalen blev benyttet i forbindelse med forårets phd‐ansøgningsrunde.
I løbet af en uge havde vi hits fra over 40 forskellige lande. Det viser potentialet for den
internationale gennemslagskraft netværket har og dermed også mulighed for øget
international synliggørelse af Aarhus Universitets forskeres aktiviteter og publikationer på
dette felt.

Netværket opfordrer alle tilknyttede forskere til at sende nyheder om udgivelser og
aktiviteter. Udgivelser vil løbende blive sat på nyhedssiden og dermed sikret en høj grad
af både lokal og international synlighed.

Det er et åbent netværk. Alle interesserede er velkomne!

Officiel lancering 28. september
Den 28. september 2007 lanceres netværket officielt. Det markerer vi med afholdelsen af
seminaret Imperialism, Technology and Modernity med efterfølgende reception for alle
interesserede. Arrangementet finder sted fredag d. 28. september fra 13‐17 (reception fra
ca. 16) i Søauditorium 4, Bygning 1252.
Du kan finde flere oplysninger om dette og flere arrangementer på hjemmesiden. Husk
tilmelding (stm@au.dk)
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Brown Bag Research Seminars
Alle forskere lider under presset af en travl hverdag og det kan være vanskeligt at afse tid
til den nødvendige forskningsudveksling. For at imødekomme dette introducerer
netværket ”brown bag research seminars” – forskning til frokosten. Vi vil i særlig grad,
men ikke udelukkende, fokusere på al den gode og spændende juniorforskning, der
foregår på Aarhus Universitet blandt ph.d.‐studerende og post.docs. Det sker til en række
uformelle forskningspræsentationer over frokosten på onsdage gennem semesteret fra
12:00‐13:00 i Studenternes Hus. Vi vil desuden hvert semester sørge for en høj
international deltagelse

Newsletter
Der vil i begyndelsen af hver måned udsendes et newsletter med oplysninger om
arrangementer, gæster, udgivelser, etc. Dette newsletter vil fremover kun udgives på
engelsk.

Vi har brug for din respons
Konkret har vi brug for tilbagemelding på følgende punkter:
o Er dine oplysninger korrekte? (www.stm.au.dk/personer)
o Hvilke udgivelser har du i 2007? (offentliggøres på www.stm.au.dk/publikationer)
o Oplysninger om optræden i massemedier i 2007?
o Oplysninger om arrangementer og gæster, der endnu ikke optræder på portalen
o Ønsker om invitation af gæster eller fremtidige arrangementer
o Forslag til forbedringer af netværksportalen, der optimerer den forskningsservice
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Kontakt og udbredelse
På baggrund af feltets store spredning på universitetet kan det være vanskeligt at
lokalisere samtlige interesserede. Det er blandt andet næsten umuligt at finde oplysninger
om specialestuderende, der også vil have gavn af netværkets kontakter og aktiviteter.
Netværkets succes hviler derfor på en vis grad af ”brugeraktivitet”, både i forhold til
udbredelse af kendskab til netværket, samt indsendelse af materiale i form af
publikationer eller invitationer til aktiviteter til gavn for netværkets medlemmer.

Du er derfor meget velkommen til at videresende dette nyhedsbrev. Netværket er for alle,
der føler en tilknytning til videnskabs‐, teknologi‐ eller medicinstudier. Hvis du af en eller
anden grund ikke er interesseret i at stå på listen over deltagere, kan du naturligvis blot
rette en henvendelse til os og dit navn vil blive slettet fra hjemmesiden og nyhedslisten.

Henvendelser vedrørende netværket skal stiles til netværkskoordinator Peter C.
Kjærgaard (idepck@hum.au.dk), eller netværkssekretær Jakob Bek‐Thomsen
(idejbt@hum.au.dk). Jakob Bek‐Thomsen er hovedansvarlig for opdatering af
netværksportalen. Det er altså ham man skal sende alle rettelser til portalen, samt punkter
til opdatering af hjemmesiden (publikationer, arrangementer, gæster, nye medlemmer,
etc.)

Vi håber I alle vil få stor glæde af den nye service på Aarhus Universitet.

Med venlig hilsen,

Peter C. Kjærgaard, netværkskoordinator

Jakob Bek‐Thomsen, netværkssekretær

Lektor, ph.d., Institut for Filosofi og Idéhistorie Cand.mag. i idé‐ og videnskabsstudier

