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Lærerstaben
Faste
Navn: Ebbe Volquardsen, adjunkt og afdelingsleder
Initialer: EV
Mail: ebbe@uni.gl
Kontor: C237
Tlf.: 385649

Navn: Kennet Pedersen, lektor
Initialer: KP
Mail: kepe@uni.gl
Kontor: D139
Tlf.: 385654
Fag: Inuitkulturer; Bachelorprojekt

Navn: Troels Riis Larsen, adjunkt
Initialer: TRL
Mail: troelsriis@gmail.com
Kontor:
Tlf.:
Fag: Idéhistorie & videnskabsteori; Kvantitativ
metode

Navn: Morten Meldgaard, adjungeret professor
Initialer: MM
Mail: mome@uni.gl
Tlf.: 385664
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Navn: Ole Marquardt, lektor emeritus
Initialer: OM
Mail: olma@uni.gl

Navn: Birger Poppel, emeritus
Initialer: BP
Mail: bipo@uni.gl
Kontor: D123
Tlf.: 385662

Gæstelærere
Navn: Kurt Møller Pedersen
Initialer: KMP
Mail: kmpe@uni.gl
Kontor: C211
Tlf.: 385655
Fag: Idéhistorie & videnskabsteori; Kvantitativ
metode

Navn: Pauline Knudsen
Initialer: PK
Mail: paaliitbenedikte@gmail.com
Fag: Emnefag A

Navn: Christian Koch Madsen
Initialer: CKM
Mail: christian@natmus.gl
Fag: Emnefag A
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Navn: Hans Harmsen
Initialer: HH
Mail: harmsen@natmus.gl
Fag: Emnefag A

Navn: Pelle Oliver Larsen
Initialer: POL
Mail: hispol@cas.au.dk
Fag: Historisk metode

Navn: Kristine (Kristo) Lynge Pedersen
Initialer: KLP
Fag: Retorik og formidling

Navn: Naja Paulsen
Initialer: NP
Mail: naja@uni.gl
Kontor: C129 (Afd. for Journalistik)
Tlf.: 385648
Fag: Retorik og formidling

Ph.d.-studerende
Navn: Manumina Lund Jensen
Initialer: MLJ
Mail: maln@uni.gl
Tlf.: 385681
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Vejledning og rå dgivning
Et universitetsstudium er meget selvstændigt og det kræver en vis selvdisciplin – så hvis du har brug for
det, så kan du altid få vejledning og råd.
Du kan henvende dig til din afdelingsleder, hvis du har brug for hjælp til at tilrettelægge dine studier eller vil
diskutere faglige spørgsmål – og du kan henvende dig til underviserne vedrørende de enkelte fag.
Er du i tvivl om, hvordan du skal tilrettelægge studiet i forhold til studiestøtte, kollegiebolig med videre, kan
du henvende til Studieservice.
Du kan også henvende dig til mentorerne ved din uddannelse – det er typisk ældre studerende.

Coaching – vejen til at nå dine må l
Coaching handler om at sætte mål for sig selv og overkomme sine forhindringer. Nogle typiske coachingspørgsmål er: Hvad er dit mål? Hvad vil du opnå? Hvad er forhindringerne for dig? Hvad skal der til for at du
når dine mål?
Coaching er en god mulighed, hvis du har lyst til at udvikle og forandre dig. Ilisimatusarfik har samlet et
korps af coaches. Ilisimatusarfik betaler for op til 5 samtaler per studerende.
Udvælgelsesprocedure: Der kan blive prioriteret i forhold til vurderingen af behovet. Du vil få svar på din
ansøgning indenfor 14 dage.
Henvend dig til coaching@uni.gl og fortæl om hvorfor du har brug for en coachingsamtale. Husk også at
angive dit navn og din studieretning.

Psykolog
Selvstyret har oprettet en landsdækkende psykologhjælp til studerende, som er gratis for dig, der er aktiv
studerende ved Ilisimatusarfik.
Hvis du oplever alvorlige psykiske problemer i forbindelse med at være studerende eller med livet som
sådan, kan du henvende dig til Studieservice for at blive visiteret til samtaler med en psykolog. Her skal du
udfylde et skema, som Studieservice sender direkte til Studenterrådgivningen.
Du må desværre påregne nogen ventetid, især hvis du gerne vil tale med en grønlandsksproget psykolog.
Du bliver kontaktet direkte af rådgivningen på enten mail eller mobil.
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Info om Studieservice
Du kan henvende dig til studieservice alle hverdage kl.8-16. Studieservice holder til på
Administrationsgangen i stueetagen ved receptionen. Yderligere information om studievejledning,
studiestøtte, eksamener mv. finder du på Ilsimatusarfiks intranet: http://intranet.uni.gl/
Studievejleder
Hvis du har brug for hjælp, rådgivning eller vejledning under din uddannelse. Både praktiske og personlige
forhold som giver problemer i forhold til uddannelsen. Studievejlederen kan henvise dig til psykologisk
studenterrådgivning. Du kan læse mere eller booke en samtale via www.uni.gl
Agathe Adolfsen
Email: agad@uni.gl eller tlf.: +299- 38 56 23
Studieservice
Henvendelser vedrørende din studiestøtte, herunder frirejser, orlov og barsel, dokumentation til KAF
o.lign., samt vejledning med til- og afmelding til hold og eksamener i studentermatrikel.
E-mail: studieadm@uni.gl eller tlf: +299-38 56 00.
Spørgsmål vedrørende SU-lån  Kontakt USF - usf@nanoq.gl
Spørgsmål vedrørende kollegiebolig  Kontakt KAF - kafadm@kaf.gl
Eksamenskontor
Alle henvendelser vedrørende eksamen og eksamensafholdelse.
Nina Brandt
E-mail: eksamenskontor@uni.gl ellertTel.: +299-38 56 19.
Internationalt kontor
Tager sig af alt som vedrører gæstestuderende, praktikophold i udlandet, udveksling og deltagelse i
internationale programmer og partnerskabsaftaler.
Per Arnfjord
E-mail: international@uni.gl eller tlf.: +299-38 56 24.
Studiechef
Har det overordnede ansvar for studieservice. Træffer afgørelser i spørgsmål vedr. optagelse,
uddannelsesstøtte, herunder tildeling af frirejser.
Line Ellemann Høgh
E-mail: lieh@uni.gl eller tlf.: +299-38 56 15
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Fagudbud forå r 2018
Fag

Årgång

ECTS

Underviser

Periode

Eksamen

Inuitkulturer

1&2

20

KP

Normal

Bd.hj.opg.

Historisk metode

1&2

20

POL

Normal

Skriftlig

Idéhistorie &
videnskabsteori

1&2

15

KMP/TRL

Normal

Bd.hj.opg.

Kvantitativ metode

3

5

KMP/TRL

Normal

Mundtlig

Retorik & formidling

3

5

NP/KLP

Normal

Mundtlig

Bachelorprojekt

3

20

KP

Normal

Fri. hj.opg.

Emnefag A

Kandidat

20

CKM/HH/PK

Normal

Fri.hj.opg.

Underviser: Bruger Initialer
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Lektionsplan Bachelor 1. og 2. å r
Mandag
9-10

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Historisk Metode
(kl.10-12)

Historisk Metode (kl.1012)

V/Pelle O. Larsen

V/Pelle O. Larsen

Lokale: Auditoriet

Lokale: Auditoriet

10-11
11-12
12-13

Frokost (12.00-12.45)

13-14

Historisk Metode
(kl.13-15)

Frokost (12.00-12.45)

Frokost (12.0012.45)

Frokost(12.00-12.45)

Frokost (12.00-12.45)

Inuitkulturer

Idéhistorie og
videnskabsteori (kl.1316)

Historisk Metode (kl.1315)

V/Kennet
Pedersen

V/Kurt Møller Pedersen
& Troels Riis Larsen

Lokale: Auditoriet

Lokale:2-3

Lokale: Auditoriet

(kl. 13-16)
V/Pelle O. Larsen
Lokale: Auditoriet

V/Pelle O. Larsen

9

Lektionsplan Bachelor 3. å r
Mandag

Tirsdag

9-10
10-11
11-12

Onsdag

Torsdag

Retorik og
formidling (kl. 8.1512.15)

Retorik og formidling
(kl. 8.30-12)

v/ Naja Paulsen og
Kristine Lynge
Pedersen

Fredag

v/ Naja Paulsen og
Kristine Lynge Pedersen

Lokale: 11
Lokale: 2

12-13
13-14

Frokost (12.00-12.45)

Frokost (12.00-12.45)

Frokost (12.-12.45)

Frokost (12.00-12.45)

Frokost (12.00-12.45)

Kvantitativ metode
(kl. 13-16)

Retorik og formidling
(kl. 13-15.30)

Bachelorprojekt

V/Kurt Møller
Pedersen & Troels Riis
Larsen

v/ Naja Paulsen og
Kristine Lynge Pedersen

Lokale: 1

Lokale: 11

(kl.13-16)

15-16

V/Kennet Pedersen
Lokale: 4
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Lektionsplan kandidatuddannelsen
12-13

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Frokost (12.00-12.45)

Frokost (12.0012.45)

Frokost (12.0012.45)

Frokost (12.00-12.45)

Frokost (12.00-12.45)

13-14

Emnefag A

Emnefag A

14-15

(kl.13-16)

(kl.13-16)

15-16

CKM/PK/HH

CKM/PK/HH

Lokale: 1

Lokale: 1

Emnefag A (før 1500): Kulturmøder, kontaktflader og klimaforandringer – Grønland 1000-1500 e. Kr.
Undervisere: Christian K. Madsen, Pauline K. Knudsen og Hans H. Harmsen
Perioden 1000-1500 e.Kr. er en af de mest skelsættende og spændende i Grønlands kulturhistorie: i dette
tidsrum fandtes nemlig tre meget forskellige kulturer– sen Dorset, nordboer og tidlig Thule kultur – i
Grønland, i de 300 år fra 1000-1300 e.Kr. endda på samme tid. Dette arktiske kulturmøde var
epokegørende på flere måder, også i globalt perspektiv: for første gang i menneskets historie mødtes de
folkestammer, der for 60.000 år siden var vandret øst ud af Afrika, med de som var vandret vest. Alle tre
kulturer introducerede helt nye kulturelle fænomener og teknologi i løbet af det, der kan kaldes ”Grønlands
jernalder”. Alle tre kulturer mødtes og påvirkede på hinanden, og alle tre kulturer stod overfor voldsomme
klimatiske forandringer i begyndelsen af Den Lille Istid. To af kulturerne forsvandt fuldstændig ud af
Grønland, en kom snart under voldsomt pres genindvandrende Europæere. Men perioden 1000-1500 kan i
praksis betragtes som Grønlands sidste forhistoriske periode – den er kun skriftlig beskrevet af
udefrakommende – og rummer derfor også mange ubesvarede spørgsmål.
Emnefaget tager et holistisk perspektiv på perioden 1000-1500 e.Kr., hvor de studerende ikke blot
forventes at udvikle et solidt kulturhistorisk overblik, men også kan trække linjer til de begivenheder i den
omkringliggende verden, der havde betydning for udviklingen i Grønland, samt kan reflekterer over,
hvordan i kulturmødet imellem Sen Dorset, nordboer og tidlige Thule kultur kan have udspillet sig og have
haft indbyrdes påvirkning. Faget vil give de studerende den nødvendige tidlighistoriske- og arkæologiske
metodeindsigt til kritisk at kunne vurdere og diskutere kulturhistoriske aspekter. Emnefaget vil introducere
den nyeste forskning inden for hver af kulturperioderne, samt diskutere de kulturhistoriske processer i
forhold til aktuelle emner som f.eks. folkevandringer, kulturmøder, bæredygtighed og klimaforandringerog tilpasning. Endelig vil emnefaget aktualisere kulturhistorien ved at udsondre den arv, der stadig har
betydning i nutidens Grønland.
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Kalender forå r 2018
Januar

•

Eksamensmåned hele måneden

Februar

•
•
•
•
•
•

1. februar starter undervisningen i Idéhistorie og videnskabsteori
2. februar starter undervisningen i Bachelorprojekt
6. februar starter undervisningen i Emnefag A
6. februar starter undervisningen i Kvantitativ metode
7. februar starter undervisningen i Inuitkulturer
9. februar starter undervisningen i historisk metode
(til og med 26. februar)
Dimission 23. februar
Studenterudviklingssamtaler i uge 10 (SUS)
7. marts starter undervisning i Retorik og formidling (til og med den
4. april)
29. marts Skærtorsdag; 30. marts Langfredag
2. april Anden Påskedag
Undervisning i Historisk metode starter igen den 6. april (til og med den
20. april)
27. april Store Bededag
10. maj Kr. Himmelfartsdag, 21. Maj Anden Pinsedag
Eksamensmåned hele måneden

Marts

•
•
•

Apri

•
•
•

Maj
Juni

•
•
•
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Kære alle KS studerende,
Vi er utroligt glade for at have jer som studerende på vores afdeling, og vi vil bestræbe os på at gøre jeres studietid på KS så fagligt og menneskeligt rig som mulig.
I er altid velkomne til at henvende jer til os, hvis I skulle få brug for det.
Med de bedst ønsker og hilsner,
De ansatte på Kultur- og Samfundshistorie.

Find os på facebook under Kultur- og Samfundshistorie og bliv medlem af gruppen.
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