
ILISIMATUSARFIK    Grønlands Universitet. Postboks 1061. DK-3900 Nuuk. Telefon 385600. www.uni.gl  

 
 

23.01.15 

Pressemeddelelse  

 

To nye institutledere på Ilisimatusarfik 

Pr. 1. februar er der to ny institutter på Ilisimatusarfik, nemlig Institut for Samfund og Journalistik 

samt Institut for Kultur, Sprog og Historie.  

 

Med de to nye institutter er målet at skabe større faglig synergi og styrke det tværgående 

uddannelses og forskningssamarbejde imellem fagområderne, til gavn ikke kun for de studerende 

og vidensopbygningen, men også til gavn for et styrket samarbejde med og formidling til det 

omgivende samfund. 

 

 Institut for Samfund og Journalistik vil bestå af følgende afdelinger: 

• Afdeling for Samfundsvidenskab 

• Afdeling for Journalistik 

• Afdeling for Sociale forhold 

• Afdeling for Økonomi og Ledelse: HA uddannelsen forventes at opstarte den 1. september   

 

 Institut for Kultur, Sprog og Historie vil bestå af følgende afdelinger: 

• Afdeling for Kultur og Samfundshistorie 

• Afdeling for Teologi 

• Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier 

• Afdeling for Tolke og oversætteruddannelsen 

Leder for Institut for Samfund og Journalistik bliver Cand. Psyk. Mette Sonniks, som også er daglig 

leder af socialrådgiveruddannelsen.  Mette Sonniks har mange års ledererfaring i forskellige 

samfundsinstitutioner og har et godt kendskab til det grønlandske samfund og har stor international 

erfaring. Mette Sonniks får til opgave at fortsætte det studieordnings- og forskningssamarbejde der 

allerede er lagt i støbeskeen blandt de tre uddannelser og sikre en god implementering af den 

kommende erhvervsøkonomiuddannelse, som bliver placeret i den kommende afdeling for 

Økonomi og ledelse. 

 

Leder for Institut for Sprog, Kultur og Historie bliver ph.d., Cand. Phil., Gitte Trondheim, som også 

er daglig leder af afdeling for Kultur og Samfundshistorie. Gitte Trondheim får ligeledes til opgave 

at sikre det faglige samarbejde imellem de humanistiske fagområder og sikre blandt andet en 

styrkelse af den sprogvidenskabelige forskning og ligesom de andre institutter sikre større synlighed 

af den forskning der udgår fra instituttet. 

Rektor Tine Pars udtaler: ”Jeg ser frem til det ledelsesmæssige samarbejde med de nye 

institutledere og til at fagområderne styrker deres samarbejde, med et stadigt fokus på kvalitet i 

undervisning og forskning”. 

 

For yderligere oplysning, kontakt rektor Tine Pars, tipa@uni.gl, tlf. 385602 eller 557 557 
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