Institut for Kultur og Samfund - Strategi 2020-2025
Institut for Kultur og Samfund består af syv stærke fagmiljøer inden for Antropologi, Arkæologi &
Kulturarvsstudier, Filosofi & Idéhistorie, Globale Studier, Historie & Klassiske Studier,
Religionsvidenskab og Teologi. Instituttet uddanner bachelorer, kandidater, og ph.d.-stipendiater,
der på tværs af discipliner er kendetegnet ved dyb kernefaglighed, solid dannelse, tværfagligt udsyn
og kritisk dømmekraft.
Institut for Kultur og Samfund er en ambitiøs forskningsinstitution. Vores forskning i kulturelle og
samfundsmæssige forhold spænder vidt. Den sætter mennesket og menneskelivet i relation til både
natur, teknologi og teologi – fra forhistorisk tid og til i dag, og fra det lokalt forankrede til det globale.
Vi ønsker at udbygge vores attraktive, internationale forskningsmiljøer og samtidig understøtte et
inspirerende og inkluderende arbejdsmiljø for både senior- og juniorforskere.
Vi vil skabe intensive og innovative læringsmiljøer, give plads til fordybelse og stille krav til de
studerendes engagement gennem inddragende, kompetenceudviklende og forskningsbaseret
undervisning. Det er vores ambition at danne og uddanne dimittender, der får de bedste faglige
forudsætninger for at gøre en forskel i det globale samfund.
Institut for Kultur og Samfund ønsker at være en drivende partner i samarbejder, der på tværs af
sektorer og discipliner bidrager til forskningsudvikling og besvarer væsentlige samfundsspørgsmål.
I forskning og uddannelse vil vi arbejde for at sætte human- og kulturvidenskaben aktivt i spil i
forhold til samarbejdspartnere uden for universitetet. Med blik for nye formidlingsformater
arbejder vores forskere dedikeret for at styrke vidensgrundlaget og kvalificere debatterne i det
samfund, vi er en del af.
Som forsknings- og uddannelsesinstitution er vi forpligtet til både at analysere og interagere med
verden omkring os. En verden og en samtid, der bevæger sig hurtigt og som vedvarende udfordrer
os på nye måder – og som formes af presserende kriser inden for miljø, klima, sundhed og global
sameksistens – kalder både på refleksion og eftertanke, men også på handling. Kulturvidenskaberne
har en central rolle at spille i kvalificeringen af indsatser og udformningen af mulige handlingsrum.
Som forsknings- og uddannelsesinstitution og som arbejdsplads ønsker vi at påtage os et medansvar
for at fremme en bæredygtig samfundsudvikling. Vi vil arbejde for, at denne forpligtelse i stadig
stigende grad kommer til at afspejle sig både i vores forskning, vores uddannelser og vores ageren i
verden.
For perioden 2020-2025 vil instituttet i særlig grad fokusere på seks grundlæggende målsætninger:
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•
•
•
•
•
•

Et internationalt miljø med stærke fagligheder i tværgående samspil
En nytænkende og eksperimenterende tilgang til forskning, undervisning og formidling
Et institut der danner og uddanner – til fremtiden og til verden i dag
En bredspektret satsning på digital humaniora
Et stærkt lokalt og globalt samfundsengagement
En attraktiv og mangfoldig arbejdsplads og en bæredygtig organisation

Et internationalt miljø med stærke fagligheder i interdisciplinært samspil
Institut for Kultur og Samfund bygger på stærke fagtraditioner. Samtidig ønsker vi at forpligte os på
den fortsatte udvikling af skarpt profilerede, dynamiske forskningsmiljøer, der går på tværs af
etablerede fagligheder og giver rum til eksperimenterende og dynamiske samspil. Vi ser et
mangfoldigt og internationalt institutmiljø som en klar styrke og et vigtigt udgangspunkt for et højt
forskningsniveau. Instituttet ønsker at opretholde et stærkt, ambitiøst og velintegreret vækstlag i
alle vores fagmiljøer og har som et særligt fokuspunkt at sikre lige muligheder på tværs af køn.
Derfor vil vi

•

Styrke alle vores fagligheder ved at understøtte udvikling og integrering af nye forskningsog undervisningsmetoder og ved at prioritere en vedvarende udveksling med internationale
fagmiljøer.

•

Understøtte samarbejde og forskningsudvikling på tværs af instituttets fagligheder, blandt
andet igennem interdisciplinære forskningscentre.

•

Fremme og understøtte større internationale forskningsprojekter fx gennem en vedvarende
optimering af vores administrative supportstruktur.

•

Facilitere og støtte aktiviteter og tiltag, der skaber de bedste rammer for talentpleje, rekruttering og -udvikling, og som sikrer faglig synergi og integration mellem junior- og
seniorforskere.

•

Have fokus på at fremme diversitet – herunder modvirke skæve kønsbalancer – i vores
fagmiljøer bl.a. i relation til vores rekrutteringsprocesser.
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En nytænkende og eksperimenterende tilgang til forskning, undervisning og formidling
Institut for Kultur og Samfund ser forskning, undervisning og formidling i et tæt sammenspil. Vi ser
en faglig styrke i at have kompetencerne til at kunne forstå og formidle kulturelle, konceptuelle,
kropslige og kognitive dimensioner af sociale processer. Instituttet ønsker at understøtte dristige
ideer, innovativ metodeudvikling samt fri grundforskning og vil herigennem fortsat videreudvikle
instituttets stærke forskningsprofil.
Vi vil understøtte fagmiljøernes engagement i udviklingen af eksplorative og intervenerende
undervisningsformer og nye inddragende læringsformater, der engagerer de studerende og
forbereder dem til fremtidens arbejdsformer.
Forskningsformidling er for os en dialogisk udveksling med samfundet – lokalt, regionalt, nationalt
og internationalt – som også inviterer til samskabelse af ny viden.

Derfor vil vi:
•

Skabe plads til innovativ undervisning, fx ved at sikre de rigtige fysiske rammer til
nytænkende undervisningsformater og ved at understøtte den løbende udvikling af nye
didaktiske initiativer.

•

Have et særligt fokus på eksperimenterende tilgange til forskningsudvikling og nytænkende
partnerskaber - fx med udøvende kunstnere, kreative industrier, entreprenører, museer og
andre læringsmiljøer - i instituttets strategiske prioriteringer.

•

Arbejde for øget synergi mellem forskning og undervisning ved at styrke og værne om den
forskningsbaserede undervisning, men også ved at understøtte udviklingen af nye former
for undervisningsbaseret forskning.

•

Styrke vores samfundsengagement ved at bidrage til udviklingen af nye formidlingsformater
og ved at afsøge og udvide mulighederne for kreativ inddragelse af studerende, borgere og
eksterne partnere i vores forsknings- og undervisningsaktiviteter.
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Et institut der danner og uddanner - til fremtiden og til verden i dag
Instituttet ser dannelse som en kerneopgave. Dannelse opstår i et samspil mellem etableret viden
og nye forskningsindsigter, der formidles bredt og dialogisk og derved bidrager til at kvalificere den
offentlige samtale. Dannelse handler om tid til fordybelse, men også om at ruste de studerende til
at blive engagerede medborgere, der tager del i den nationale offentlighed og ansvar i den globale
virkelighed i kraft af en grundlæggende kulturforståelse, historisk indsigt, stærke analyseevner og
et veludviklet etisk kompas.
Vi ser dannelse som et fagligt vidensfundament for en ansvarlig og bæredygtig ageren i verden. For
os er dannelse også digital dannelse. Vi ønsker at bidrage til en nuanceret forståelse af den
teknologiske udviklings betydning for vores samfund og den måde, vi lever på, men også for måden
hvorpå vi underviser, forsker og tilegner os viden.
Derfor vil vi:
•

Bedrive og formidle kritisk, kreativ og konstruktiv forskning i demokrati og demokratiske
processer.

•

Kritisk udforske hvordan den digitale og teknologiske udvikling påvirker, understøtter og
udfordrer det moderne menneske.

•

Medtænke centrale tematikker som etik, bæredygtighed, klima, ligestilling, diversitet og
globalt medborgerskab i tilrettelæggelsen af studier og undervisningsforløb.

•

Fastholde og udvikle vores stærke tradition for bred formidling af faglig viden og
forskningsresultater
gennem
opsøgende,
inddragende
og
bredspektrede
kommunikationsstrategier.

En bred satsning på digital humaniora
Den digitale udvikling ændrer mulighedsbetingelserne for den human- og kulturvidenskabelige
forskning og uddannelse ved at tilgængeliggøre både nye og gamle kilder, tilbyde nye
analysemetoder og ved at rejse helt nye forskningsspørgsmål. Institut for Kultur og Samfund står
stærkt i dette felt i kraft af engagerede digitale pionerer i vores fagmiljøer og fokuserede centre for
digital og computationel forskningsunderstøttelse. Som institut vil vi bygge videre på dette stærke
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grundlag og prioritere at være på forkant med de nye muligheder, som den teknologiske udvikling
skaber.
Vi ser en vigtig opgave i at understøtte kompetenceudvikling inden for nye digitale redskaber og
didaktiske metoder. Instituttets studerende skal opnå en bred og tidssvarende portefølje af digitale
kompetencer som en naturlig og velintegreret del af deres uddannelser. Som institut vil vi sikre, at
både undervisere og studerende er rustede til at agere – konstruktivt, kritisk, og sikkert – i det nye
digitale mulighedsfelt.

Derfor vil vi
•

Opbygge og videreudvikle digitale kompetencer hos instituttets forskere og undervisere.

•

Styrke digitale tilgange til human- og kulturvidenskabelig forskning og undervisning og lette
adgangen til relevante digitale data for forskere og studerende gennem udbygning af
eksisterende infrastruktur.

•

Styrke de studerendes digitale kompetencer og give dem en grundlæggende, velkvalificeret
og kritisk indsigt i de muligheder, faldgruber og fremtidige perspektiver, som digitale og
computerbaserede tilgange rummer for human- og kulturvidenskabelige fagdiscipliner.

•

Se det som et særligt ansvar at bidrage til samfundet med vigtig forskningsbaseret viden om
etisk – og forskningsetisk – ansvarlig brug af nye teknologiske muligheder inden for
digitalisering og kunstig intelligens.

Et globalt og lokalt samfundsengagement
Institut for Kultur og Samfund bidrager til samfundet med forskningsbaseret viden om kultur,
religion, sprog og samfundsforhold i et nationalt, regionalt og globalt perspektiv. Vi vil stille kritiske
spørgsmål og finde svar og løsninger på fælles udfordringer i gensidig udveksling med vores eksterne
samarbejdspartnere. Vi vil engagere de studerende og styrke dem til mødet med fremtidens
arbejdsmarked gennem samfundsinvolverende undervisningsformer, der giver dem mulighed for at
omsætte deres viden til praksis.
Vi vil opdyrke flere og tættere relationer til virksomheder, organisationer og institutioner i vores
nærområde, men vi vil også måles på vores engagement i en bredere omverden. Vi vil engagere –
og engagere os i – den brede offentlighed, gennem en dedikeret foredrags- og formidlingsindsats.
Instituttet ønsker at tilbyde et attraktivt internationalt studiemiljø, og vi vil fortsat bygge videre på
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vores stærke tradition for langvarige forskningssamarbejder, der forbinder forskningsmiljøer på
tværs af kloden.

Derfor vil vi

•

Øge instituttets eksterne samarbejde i forskning og undervisning ved hjælp af organisatorisk
understøttelse, anerkendelse og målrettede incitamenter.

•

Deltage aktivt og engageret i vores omgivelser og samfund, både globalt og nationalt, men
også lokalt i samarbejde med vores by og region.

•

Fortsat understøtte og bygge videre på forskningssamarbejder og -netværk, der går på tværs
af kontinenter og landegrænser.

•

Udvikle og understøtte nye dialogiske og didaktiske metoder til at omsætte både forskere,
undervisere og de studerendes fagligheder i mødet med borgere og eksterne partneres
behov og problemstillinger.

En attraktiv og mangfoldig arbejdsplads og en bæredygtig organisation
Institut for Kultur og Samfund vægter at være en rummelig, bæredygtig arbejdsplads og ønsker at
give alle vore medarbejdere mulighed for at skabe en sund balance mellem arbejde og fritid. Vi
mener, at diversiteten både blandt vores medarbejdere og vores faglige tilgange højner instituttets
forsknings- og undervisningsniveau. Instituttet vil sikre anerkendelsen af et bredt spektrum af
akademiske og organisatoriske kompetencer. Vi vil arbejde dedikeret for at fremme diversitet og
lige vilkår og muligheder for alle medarbejdere.
Det er vigtigt for instituttet at skabe en sammenhængende organisation på tværs af junior- og
seniorforskere, fast- og projektansatte medarbejdere og videnskabeligt og administrativt personale.
Som organisation ønsker vi at forpligte os på at agere under hensyntagen til de presserende
klimaudfordringer. Vi anerkender den tvingende nødvendighed af en grøn omstilling og en
respektfuld omgang med vores natur og klodens ressourcer.
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Derfor vil vi
•

Understøtte den grønne omstilling såvel i vores forsknings- og undervisningsaktiviteter som
i vores drift ved at nytænke vores politikker og vores adfærd, fx i forhold til rejser,
forplejning, konferencer og indkøb

•

Være en rummelig arbejdsplads og give plads til en bred mangfoldighed blandt vores
medarbejdere

•

Fremme et åbent og tolerant studiemiljø med fokus på trivsel, læring og engagement i
omverdenen

•

Understøtte medarbejderes mulighed for at skabe en sund balance mellem arbejde, fritid og
familieliv

•

Have et vedvarende fokus på tiltag, der fremmer trivsel, god kollegialitet og et inkluderende
socialt og fagligt miljø i alle vores afdelinger.

Institut for Kultur står stærkt ved indgangen til en ny strategiperiode. Vi går ind i den med en klar
forventning om, at instituttet i de kommende fem år vil styrkes yderligere gennem ovenstående
fokus på interdisciplinært samspil mellem stærke fagmiljøer, forskning der flytter felter, innovative
undervisningsformater og inddragende partnerskaber. Vi vil tage ansvar, danne og uddanne til en
global og digital fremtid og bidrage til en bæredygtig udvikling både som forsknings- og
uddannelsesinstitution og som arbejdsplads.
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