Dato: 1. August 2017
Stillingsopslag

To lektorater i billedkunst
Deltid 50% af fuldtidsstilling
Ansøgningsfrist tirsdag den 10. oktober 2017
Samtaler gennemføres den 25. og 26. oktober
Det Jyske Kunstakademi søger to billedkunstnere til stilling som lektor i kunstnerisk praksis til
besættelse hhv. pr. 1. januar 2018 og 1. august 2018. Begge lektorater svarer timetalsmæssigt til 50%
af fuldtidsstilling og er en fireårig åremålsansættelse, med mulighed for en forhandling af 2 års
forlængelse.
Stillingen ønskes besat af en skabende billedkunstner, som har en markant og kvalificerende
kunstnerisk produktion, og som desuden kan fremvise erfaring med undervisning, især indenfor
kunstuddannelse på videregående niveau. Lektoren skal være indstillet på at indgå i eksisterende
netværk og på at etablere nye netværk og samarbejder i forbindelse med arbejdet på Det Jyske
Kunstakademi. Ansøgere som kan fremvise erfaring med nationale og/eller internationale samarbejder
vil blive foretrukket.
Stillingen indebærer foruden undervisning, studievejledning (af ca. 15 studerende), ekskursioner og
studieturer også fakultetsarbejde i form af mødeaktivitet, undervisningsplanlægning,
uddannelsesudvikling mm. Der må også forventes administrativt arbejdet så vel som institutionelt
arbejde i form af repræsentantskab i fagråd eller bestyrelse. (Se studieordning på www.djk.nu).
Arbejdstiden er gennemsnitlig 80 timer pr. måned, heraf undervises som hovedregel 36 timer pr.
måned. Undervisningen foregår fra 1. september til maj, mens enkelte møder vil forekomme i juni og
august.
Der ønskes kandidater som både kan undervise på både dansk (skandinavisk) og engelsk.
Det Jyske Kunstakademi har en åben undervisningsstruktur med valgfrie workshops, som er
tilgængelige for alle studerende, samt faste undervisningsforløb for bestemte årgange. Akademiet
udgør én stor afdeling, hvor man som underviser på et fagligt højt niveau må forholde sig til
undervisningsmetoder på tværs af medier. Gennem fakultetsarbejdet indgår lektorerne i den løbende
diskussion og udvikling af akademiets undervisning og faglige profil. Det vægtes derfor at nye lektorer
kan indgå i dette arbejde, og visioner for uddannelsen, fagligt, strukturelt og kollegialt, vil blive vægtet
højt.
Lønnen følger den fællesakademiske lønskala på statens område (sats 8, Nyt Lønsystem - p.t.
kr. 212.149 årligt for stillingen inkl. pension). Der tilbydes et fast tillæg som kompensation for
rejseudgifter, så frem lektoren ikke er bosiddende nær Aarhus. Overnatningsudgifter i forbindelse med
varetagelse af jobbet betales af Det Jyske Kunstakademi.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgers kunstsyn, holdninger til undervisningssituationen, et eller flere eksempler på undervisningsforløb, et udvidet CV og dokumentation af
kunstnerisk produktion og undervisningserfaring. Anfør desuden mulig startdato januar og/eller august
2018.
Alle opfordres til at ansøge uanset alder, køn og etnisk tilhørsforhold. Det Jyske Kunstakademi
tilstræber en ligelig kønsfordeling.
Ansøgning skal ske pr. email til djk@djk.nu, i emne anføres ”Lektorat” og mailen stiles til Rektor Judith
Schwarzbart. Den skal være akademiets administration i hænde senest tirsdag den 10. oktober 2017.

Ansøgningen behandles af et til lejligheden nedsat ansættelsesudvalg.
Det Jyske Kunstakademi er en selvejende institution, med tilskud fra Kulturministeriet og Aarhus
Kommune, der tilbyder en SU-berettiget 5-årig længerevarende, videregående uddannelse med 40
studerende og 4-5 fastansatte lektorer. Yderligere oplysninger kan fås på www.djk.nu eller ved
henvendelse til Det Jyske Kunstakademi på telefon 8613 6919.

