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Lærerstaben 

Faste 

 

 

 

 

 

 

 

Navn, Titel: Jens Wendel-Hansen, Adjunkt, 
Ph.d. 

Initialer: JWH 
Mail: jewe@uni.gl.  
Kontor tlf: D243, 385653 

Fag: Emnefag B 

 

 

Navn, Titel: Morten Meldgaard, adjungeret professor 

Initialer: MM 

Mail: mome@ks.uni.gl 

Kontor tlf: C227, 385664 

 

Navn, Titel: Kennet Pedersen, Lektor 
Initialer: KP 
Mail: kepe@ks.uni.gl 
Kontor tlf: D139, 385654 
Fag: Emnefag C & Bachelorprojekt 

Navn, Titel: Ebbe Volquardsen, Adjunkt, 
mag.art. 

Initialer: EV 
Mail: ebbe@uni.gl 
Kontor tlf:  C213, 385649 

Fag: Kultur- og samfundsanalytiske begreber 

 

 

mailto:jewe@uni.gl
mailto:kepe@ks.uni.gl
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Ph.d. Studerende 

 

 

 

       

Gæstelærere                     

 

 

 

Navn, Titel: Gitte Tróndheim, Institutleder, Afdelingsleder, Ph.d. Lektor 

Initialer: GT 

Mail: gitr@ks.uni.gl 

Kontor tlf: D235, 385652 

 

 

Navn, Titel: Ph.d. Studerende Natuk Lund Olsen 
Initialer: NLO 
Mail: C217, 385665 
Kontor tlf: C217, 385665 
 

Navn, Titel: Erik Strange Pedersen 
Initialer: ESP 
Mail:  
Kontor tlf:  

Fag: Verdenshistorie 
 

 

 

Navn, Titel: Ph.d.Naja Dyrendom Graugaard, Institut for 

Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet 

Initialer: NDG 
Mail:  
Kontor tlf:  

Fag: Emnefag C 

Fag: Emnefag C 
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Navn, Titel: Ruth Montgomery-Andersen, Dr. 
PH. Sundhedsvidenskab 
Initialer: RMA 

Mail: rumo@uni.gl 
Kontor tlf: 385657 

Fag: Antropologisk metode 
 

 

 Navn, Titel: Kurt Møller Pedersen 

Initialer: KMP 

Mail: kmpe@ks.uni.gl 

Kontor tlf: C211, 385655 

Fag: Kvantitativ metode 

 

 

Navn, Titel: Kristine (Kristo) Lynge Pedersen 
Initialer: KLP 

Mail: klyp@uni.gl 
Kontor tlf: D223, 385681 

Fag: Retorik og formidling 
 

 

 

Navn, Titel: Naja Paulsen 
Initialer: NP 
Mail: napa@ti.uni.gl 
Kontor tlf: C129, 385648 Afdeling for Journalistik 

Fag: Retorik og formidling 
 

 

 

mailto:klyp@uni.gl
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Vejledning og rådgivning 

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 tutoren ved din uddannelse – det er typisk en ældre studerende.   

Coaching – vejen til at nå dine mål 

Coaching handler om at sætte mål for sig selv og overkomme sine forhindringer. Nogle typiske coaching-

spørgsmål 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 pr. 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 ved henvendelse til Studieservice for at blive visiteret til samtaler med en psykolog. Her skal 

du udfylde et skema, som så bliver sendt af Studieservice direkte til Studenterrådgivningen.  

Du må desværre påregne nogen ventetid, især hvis du gerne vil tale med en Grønlandssproget psykolog. Du 

bliver kontaktet direkte af rådgivningen på enten mail eller mobil.  

mailto:coaching@uni.gl
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Info om Studieservice: 
E-mail adresse: studieadm@uni.gl  (alle henvendelser bedes påført fulde navn, cpr. nr. og afdeling)  

 

Studiechef, Jorunn Maria Magnusdottir: har det overordnede ansvar for studieservice, herunder 

Internationalt kontor. Træffer afgørelser i spørgsmål vedr. optagelse, uddannelsesstøtte, herunder tildeling 

af frirejser. Hanne har åben studievejledning mandag og tirsdag, se aftaleliste i Studieserviceskranken. 

E-mail: joma@uni.gl Tel.: +299-38 56 09. 

 

Kontorfuldmægtig, Petrine Ostermann, Ekspedition i Studieserviceskranken. Sagsbehandler for de 

studerende på: KS, SLM, SAMF og Teologi vedr. studiestøtte, herunder frirejser, statusændringer til KAF, 

samt vejledning med til- og afmelding til hold og eksamener i studentermatrikel. 

E-mail: peos@uni.gl Tel.: +299-38 56 20. 

 

Kontorfuldmægtig, Michael Lennert, Ekspedition i Studieserviceskranken. Sagsbehandler for de 

studerende på: Professionsbachelor-uddannelserne vedr. studiestøtte, herunder frirejser, statusændringer 

til KAF, samt vejledning med til- og afmelding til hold og eksamener i studentermatrikel. Ajourføring af 

fraværslister.  

E-mail: mrl@uni.gl Tel.: +299-38 56 17. 

 

Kontorfuldmægtig: Nina Brandt, Eksamenskontor og ekspedition i Studieserviceskranken.  Tager sig af alt 

som vedrører eksamen og eksamensafholdelse.  

E-mail: eksamenskontor@uni.gl eller nibr@uni.gl Tel.: +299-38 56 19. 

 

Internationalt kontor: Per Arnfjord:. Tager sig af alt som vedrører gæstestuderende, udveksling og 

deltagelse i internationale programmer og partnerskabsaftaler.  

E-mail: international@uni.gl Tel.: +299-38 56 24. 

 

Åbningstider i Studieserviceskranken:  

Mandag -tirsdag: 9-13 

Onsdag: 11-15 

Torsdag: 13 – 16 

Fredag: - Lukket 

Åbningstiderne bedes venligst overholdt, da der ikke foregår ekspedition af studerende på 

administrationsgangen. 

  

mailto:studieadm@uni.gl
mailto:peos@uni.gl
mailto:mrl@uni.gl
mailto:eksamenskontor@uni.gl
mailto:nibr@uni.gl
mailto:international@uni.gl
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Fagudbud forår 2017: 

Fag Årgång ECTS Underviser Periode Eksamen 

Verdenshistorie 1 & 2  20 ESP &  Normal Skriftlig 

Antropologisk metode 1&2 20 RMA Normal Bd.hj.opg. 

Kultur- og 

samfundsanalystiske 

begreber 

1&2 20 EV Normal Mundtlig 

Kvantitativ metode 3 5 KMP Normal Skriftlig 

Retorik & Formidling 3 5 NP & KLP Normal Mundtlig 

Bachelorprojekt 3 20 KP Normal Fri. hj. opg. 

Emnefag B Kandidat 20 KP & NDG Normal Fri. hj.opg. 

Emnefag C Kandidat 20 KP & NDG Normal Foredrag 

 

Underviser: Bruger Initialer 
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Lektionsplan for Bacheloruddannelsen 1-2 årgang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9-10      

10-11 Verdenshistorie 

(kl.10-12) 

ESP (fra uge 8-11) 

KK (fra uge 16-19) 

Lokale: Auditoriet 

  Verdenshistorie 

(kl.10-12) 

ESP (fra uge 8-11) 

KK (fra uge 16-19) 

Lokale: Auditoriet 

 

11-12    

12-13 Frokost (12.00-

12.45) 

Frokost (12.00-12.45) Frokost (12.00-

12.45) 

Frokost(12.00-12.45)  Frokost (12.00-12.45) 

13-14 Verdenshistorie 

(kl.13-15) 

ESP (fra uge 8-11) 

KK (fra uge 16-19) 

Lokale: Auditoriet 

Kultur- og 

samfundsanalystiske 

begreber  

(kl.13-15) 

EV 

Lokale: ? 

Antropologisk 
metode 

(kl.13-16) 

RMA 

Lokale: 
Auditoriet 

Verdenshistorie 

(kl.13-15) 

ESP (fra uge 8-11) 

KK (fra uge 16-19) 

Lokale: Auditoriet 

Kultur- og 

samfundsanalystiske 

begreber 

(kl.-13-15) 

EV 

Lokale:? 

15-16     
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Lektionsplan Bacheloruddannelsen for 3. årgang  

 

Se Bachelorstudieordning for fagbeskrivelse  
  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9-10  

 

Retorik og 

formidling (fra uge 

13-16)  

(kl.9-15)  

v/ Naja Paulsen & 

Kristine Lynge 

Pedersen 

Lokale:? 

Retorik og 

formidling (fra uge 

13-16) 

(kl.9-12) 

v/ Naja Paulsen & 

Kristine Lynge 

Pedersen 

Lokale:? 

  

10-11  

11-12  

12-13 Frokost (12.00-

12.45) 

Frokost (12.00-

12.45) 

Frokost (12.-

12.45) 

Frokost (12.00-12.45) Frokost (12.00-

12.45) 

13-14 Bachelorprojekt 

(kl.13-16) 

v/KP 

Lokale:? 

Retorik og 

formidling (fra uge 

13-16)  

(kl.9-15)  

v/ Naja Paulsen & 

Kristine Lynge 

Pedersen 

Lokale:? 

 Kvantitativ metode 

(kl.13-16) 

v/KMP 

Lokale:? 

 

15-16 
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Lektionsplan for kandidatuddannelsen  

 

 
 
Fagbeskrivelse: Kandidatuddannelsen:  
 
Emnefag B (1500-1900) 

Titel: Hvordan former man et samfund? – den vestlige forfatningshistorie og den grønlandske fremtid 

 
Underviser: Jens Wendel-Hansen 

 
Inatsisartut har netop pålagt Naalakkersuisut at nedsætte en forfatningskommission. Dermed skal det 
grønlandske selvstyre til at udforme et grundlovsforslag, der i en nær eller fjern fremtid er tænkt at skulle 
danne rammen om en selvstændig grønlandsk stat, men samtidig træder Grønland dermed som en 
selvstændig stemme ind i en verdensomspændende diskussion, der har præget verden i århundreder: 
Hvordan skaber man de bedste rammer for det ideelle styre? I dette forløb vil vi stifte bekendtskab med 
den overordnede forfatningsmæssige udvikling, som den er kommet til udtryk i primært den vestlige 
verden. Vi trækker tråde til Antikkens Rom og Grækenland, til England, der blev det konstitutionelle styres 
rollemodel, til USA og Frankrig, hvor arven fra England og Oplysningstidens tanker formede nye 
forfatningsmæssige rammer. Gennem 1800-tallet blev det konstitutionelle styre den dominerende 
styreform, og på denne baggrund udviklede demokratiet sig, men dette skete gennem massive kampe og 
national splittelse. Formålet med kurset er at introducere de væsentligste begivenheder i 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9-10  Emnefag B 

(kl.9-12) 

v/Jens Wendel-

Hansen 

Lokale:? 

 Emnefag B 

(kl.9-12) 

v/Jens Wendel-

Hansen 

Lokale:? 

 

10-11    

11-12    

12-13 Frokost (12.00-12.45) Frokost (12.00-

12.45) 

Frokost (12.00-

12.45) 

 Frokost (12.00-

12.45) 

13-14   Emnefag C 

(kl.13-16) 

v/Kennet 

Pedersen & Naja 

Dyrendom 

Graugaard 

Lokale:? 

 Emnefag C 

(kl.13-16) 

v/Kennet Pedersen 

& Naja Dyrendom 

Graugaard 

Lokale:? 

14-15 

15-16 
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forfatningshistorien og de mange komplekse problemstillinger, som en forfatning indeholder, for at give 
den studerende redskaber til at analysere og vurdere forfatningsindretningers nytte og konfliktpotentiale. 
Sidst, men ikke mindst vil vi på denne baggrund forsøge at reflektere over den nuværende grønlandske 
forfatning og den eventuelt kommende.   

 

 
 
Emnefag C (1850-1945) 

Titel: Sælens historie i perioden 1850-1945 

Undervisere: Lektor Kennet Pedersen (Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie) og Ph.d. Naja Dyrendom 

Graugaard (Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet) 

I dette fag belyses Grønlands kultur- og samfundsudvikling igennem sælen og sælfangstens historie, i 

perioden 1850-1945. Undervisningen har til hensigt at skabe et dybdegående indblik i hvordan 

sælfangstens rolle forandres, og fastholdes, igennem historiske processer: fra at være fundamental for 

inuitiske samfund til at blive (semi-)kommercialiseret, afhængig af det internationale marked og, i dag, 

økonomiske tilskud. I første del af kurset, analyseres og diskuteres sælfangstens tidlige historie med 

udgangspunkt i værket ”Sælens Civilisation” (La Civilisation du Phoque). Udover sælfangstens 

samfundsmæssige og økonomiske rolle, vil sælens symbolske og spirituelle dimensioner også belyses. 

Anden del af kurset fokuserer på samspillet og sammenhængene mellem udviklingen af Grønlands 

sælskindsindustri og den danske kolonipolitik. Igennem kildeanalyse og case studies, vil underviser og 

deltagere kortlægge forskellige – kolonialistiske såvel som lokale – narrativer omkring sæljagt og 

grønlandsk identitet i forbindelse sælfangstens kommercialisering. I sin helhed, perspektiverer kurset 

Grønlands historie og samtid igennem sælens historie. Derudover vil kursusdeltagere også tilegne sig viden 

og erfaring med forskellige analytiske redskaber, gruppearbejde og problembaseret læring.  

 

                                                                                                                    

Kalender Forår 2017 

 

 Februar 
o Antropologisk metode starter onsdag den 1. februar v/Ruth Montgomery- 

Andersen 
o Kultur- og samfundsanalytiske begreber starter tirsdag den 7. februar v/ Ebbe 

Volquardsen 
o Verdenshistorie starter mandag den 20. februar v/Erik Strange Pedersen 
o Kvantitativ metode starter onsdag den 1. februar v/Kurt Møller Pedersen 
o Emnefag B starter torsdag den. 2. februar v/Jens Wendel-Hansen 
o Emnefag C starter fredag den 3. februar v/ Kennet Pedersen og Ph.d. stud. Naja 

Dyrendom Graugaard 
 
 

 Marts 
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o Retorik & formidling starter fra uge 13- 16 (Første gang 28. marts) v/Naja Paulsen 
og Kristine Lynger Pedersen 

 

 April 
o SUS (studenterudviklingssamtale) for 1. & 2. årgange onsdag? 
o Skærtorsdag 13. april, Langfredag 14. april, 2. påskedag 16. april 
o Verdenshistorie starter igen 20. april v/Knud Knudsen 

 
 

 Maj 
o Verdenshistorie sidste undervisningsgang 8. maj 

 

 Juni 
o Eksamensmåned 
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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. 


