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SIDE 4-6 
VELKOMMEN TIL RUS’ERNE
De nye rus’er har den seneste måned taget hul på deres nye liv som stu-

derende på Det Humanistiske Fakultet. Studie- og Karrierevejledningen 

Humaniora byder de studerende velkommen med en række gode råd fra 

SIDE 7-9 
DEN ASIATISKE FORBINDELSE
Den 17. september blev Københavns Universitets nye Asiensatsning 

lanceret ved en stor konference. Humanist har talt med to af satsningens  

forskere om, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig tværfagligt med 

SIDE 10-13  
SKARPT HJØRNE TIL EN SKARP TUNGE
Dekan Kirsten Refsing fyldte 60 år den 14. september. I et stort fødsels-

dagsinterview fortæller hun bl.a. om overgangen fra Hong Kong til 

Danmark og om, hvordan hun altid har haft et iltert temperament og en 

INDSTIK
KULTURNAT: SPIL OG SPILLEREGLER PÅ HUMANIORA 
Fredag før efterårsferien åbner fakultetet igen dørene for en aften i kultu-

rens tegn. Kulturnatten på KUA byder bl.a. på spændende miniforedrag, 

SIDE 22-24 
ER HUMANISTER GODE TIL KAOS?
På workshoppen Creative Outburst på KUA bliver humanistiske stude-

rende udfordret på deres kompetencer og evner til at samarbejde med 

erhvervslivet. De studerende skal over to dage arbejde sammen med en 

SIDE 30-31 
NYT LIV TIL SØNDRE CAMPUS
I løbet af efteråret går planlægningen af Campus-byggeriet i gang igen. 

SIDE 32-33 
WHAT’S UP?
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Sidste år spurgte vi jer, kære læsere, hvad I syntes var godt og skidt ved Humanist. Svaret var det opløftende, at hele 82 

procent var tilfredse eller meget tilfredse. For at vi ikke skulle sygne hen i selvgodhedens svøbe, var der også mange, 

der efterspurgte, at Humanist lige tog sig sammen og kom på omgangshøjde med nutidens grafiske udtryk og præsen-

terede stoffet på en lidt mere tidssvarende måde.

Vi er derfor stolte over vores forvandling til magasinformat, som vi tror, kan give et bedre udgangspunkt for en inspire-

rende dialog på tværs af institutter, fag og tilhørsforhold i øvrigt. Selvom indpakningen er ændret, er indholdet det 

(næsten) ikke. Det magasin du sidder med på 32 sider svarer i omfang nøjagtig til de 16 sider i det ’gamle’ avisformat.  

Topscorerne i læserundersøgelsen var artikler om studiestof, skarpt forfulgt af oversigten over kurser, konferencer m.v. 

Det fastholder vi naturligvis, men du vil også komme til at opleve et stigende fokus på områder som debat og humani-

stisk forskning. Vi håber, du vil tage godt i mod os og glæder os til at høre din mening – både om det nye magasin, 

men også om alle de andre ting, der optager dig som ansat eller studerende på fakultetet.

I dette nummer kan du bl.a. læse om universitetets nye store Asien-satsning, et portræt af dekan Kirsten Refsing, der 

netop er blevet 60 – og så kan du følge debatten om automatisk eksamenstilmelding og om forslaget til nye arbejds-

tidsnormer. 

God læselyst til nye og gamle læsere!

Redaktionen/Humanist

redaktion@humanist.ku.dk 
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1. Prioriter det sociale

Det er vigtigt som ny studerende at tage studiet alvor-

ligt og bruge en stor del af din tid på det faglige. Men 

husk også at deltage i de sociale arrangementer på 

uddannelsen, instituttet og fakultetet, da de i høj grad 

også er rammedannende for et vellykket studieforløb.

 
2. Stil mange spørgsmål

Stil hellere et spørgsmål for meget end et for lidt. Det 

er enormt vigtigt, at du som ny studerende ikke tøver 

med at gå hverken til din tutor, studievejleder eller 

andre kyndige, så snart den mindste tvivl melder sig. 

Tutorerne er ikke kun behjælpelige i introforløbet - du 

kan altid henvende dig!

 
3. Vær opsøgende

Som ny studerende kan du ikke forvente, at alt kom-

mer til dig af sig selv. For at blive en del af det optimale 

studiemiljø, kan du med fordel selv være med til at 

skabe det sociale og faglige miljø – ved at få en læseg-

ruppe, melde dig ind i fagrådet, caféudvalget osv.

 

4. Kom for at lære

Husk, at universitetet først og fremmest er et sted, du 

er landet for at lære nye ting - det forventes ikke, at du 

kan alt på forhånd! Og i denne forbindelse - tøv ikke 

med at række fingeren i vejret i undervisningen!

 

5. Netværk

Universitetet er et ideelt sted at skabe netværk og kon-

takter inden for dine interessefelter. På din uddannelse 

og institut er der mange tilbud om fx praktik og rele-

vante studiejob, så hold øje med opslag på instituttet 

og din e-mail.  Det er oplagt, at du i forbindelse med dit 

studie får en fod inden for i de miljøer, som du senere 

skal søge job i 

Tillykke med din studieplads og velkommen til 
universitetslivet! 

Du er allerede blevet introduceret til din nye uddannelse af tutorerne og 
er forhåbentlig godt i gang med at nærme dig fagligheden. I løbet af hele 
det første studieår bliver du introduceret til det at være universitetsstu-
derende af både undervisere, tutorer, studievejledere og fagråd. Desuden 
får du tilbudt en række redskaber, der kan hjælpe dig med at komme 
godt fra start i din nye uddannelse. Det gælder fx kurser i studieteknik og 
introduktion til studie- og karrierevejledning og informationshåndtering. 
Det er en rigtig god investering at deltage – også selvom det kan virke 
overvældende med de mange nye informationer på kort tid.

Hvem kan du trække på?
Hvis du har spørgsmål og er i tvivl om, hvem du skal rette dem til, er 
tutorerne altid et godt sted at starte. Hvis ikke de selv har svaret, kan de 
henvise til de rette instanser. 

Spørg dine undervisere, hvis der er noget i undervisningen, du ikke 
forstår, og hvis du er i tvivl om fx sammenhængen mellem undervisning 
og eksamen. Sørg også for at læse din studieordning.

På alle institutter findes et vejledningscenter, hvor du kan få svar på 
spørgsmål om studieordningen, studieplanlægning mv. Desuden har 
fakultetet en central studie- og karrierevejledning, der vejleder om regler 
generelt og tilbyder sparring i forhold til valgmuligheder, studietvivl eller 
karriereovervejelser. 

Vi ønsker dig en rigtig god studiestart! 

Studie- og Karrierevejledningen Humaniora

Studiestart 2008 5 gode råd 
fra studielederen, 
studievejlederen 
og tutoren. 

Tutor Jeanne Helene Dolberg Elkjær,  
tutor ved Teatervidenskab.  

Jeanne Helene er 23 år og er på 5. 

semester af bacheloruddannelsen.

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN HUMANIORA

“Det forventes ikke, at du kan alt på forhånd!”
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1 Læs din studieordning

Studieordningen kan betragtes som den studiefag-

lige kontrakt imellem dig og dit uddannelsessted. 

Her kan du fx læse om de forskellige fagelementer, 

kravene til dig som studerende, samt hvad du har ret 

til. Den er derfor det ultimativt vigtigste dokument, 

du kan læse i løbet af din studietid. Du finder din 

studieordning på din uddannelses hjemmeside. 

 

2 Deltag aktivt i undervisningen

Vær nysgerrig, forberedt og engageret. Stil 

spørgsmål - også selvom det er om noget, du måske 

ikke har forstået - så kommer forståelsen og dermed 

den faglige identitet. 

 

3 Deltag i andet end undervisningen

Alle studiemiljøer tilbyder forskellige spændende 

sociale og faglige aktiviteter, der kan give overskud 

til studiet og et tilhørsforhold uden for undervis-

ningslokalet.

 

4 Få et netværk og brug det

Et godt netværk findes ikke kun på studiet, men 

inddrager bl.a. personer derfra. Det kan fx være 

dine medstuderende, din læsegruppe og dine 

tutorer og undervisere. Det er dit netværk, der 

støtter, når studiet føles svært – og som glæder 

sig med dig, når studierne lykkes. Samme netværk 

kan også bruges, når der fx skal findes ny bolig og 

studierelevant arbejde.

 

5 Gør den gode uddannelse til DIN gode 

uddannelse

Tag ansvar for din uddannelse, og undersøg 

muligheden for at sætte dit personlige præg på dit 

studium med fx udlandsophold, tilvalg, praktik og 

studierelevant arbejde. 

Sparring med andre studerende, undervisere og 

studievejledere kan give frisk inspiration og åbne 

for uventede muligheder 

1. Planlæg din tid

Det allervigtigste er at bruge tid på studiet – sørg for 

at bruge mindst 7-8 timer om dagen på studierne, og 

husk, at det at studere er mere end blot at følge under-

visningen. Det bliver først rigtig sjovt, når du selv yder 

en indsats. 

2. Vær aktiv i undervisningen

På universitetet er det vigtigt, at du ikke bare er tilhører 

til forelæsninger, men tager del i den faglige diskussion 

både med underviserne og med medstuderende.

3. Sørg for at få nogle gode studiekammerater 

Gode kontakter og venner på studiet er guld værd og 

bidrager i høj grad til glæden ved at studere et fag. 

4. Bliv medlem af en eller flere læsegrupper

Det skaber større social sammenhæng, når du og dine 

medstuderende samarbejder i læsegrupper, og en god 

læsegruppe kan gøre arbejdet med studierne både sjo-

vere og mere udbytterigt.

5. Brug os

Sørg for så tidligt som muligt at få hjælp fra en studie-

vejleder, underviser eller medstuderende, hvis du ikke 

trives med dit studium. Jo før du beder om støtte eller 

vejledning, desto bedre vil vi kunne hjælpe 

LÆS MERE…

FIND MERE INFORMATION OM 
STUDIESTARTEN PÅ: 
WWW.HUM.KU.DK - KLIK PÅ BANNERET 
STUDIESTART 2008. 

FIND DIN UNDERVISNING PÅ:  
WWW.SIS.KU.DK

FIND DIT STUDIE- OG KARRIEREVEJLED-
NINGSCENTER PÅ: 
WWW.HUM.KU.DK/VEJLEDNING

FIND DIN UDDANNELSES HJEMMESIDE VIA: 
WWW.HUM.KU.DK

5 gode råd 
fra studielederen, 
studievejlederen 
og tutoren. 

Studieleder Henrik Søndergaard, 
studieleder på Institut for Medier, 

Erkendelse og Formidling og lektor i 

Film- og Medievidenskab

Studievejleder Nanna Rinaldo,  
studievejleder på SAXO-Instituttet.  

Nanna er 25 år og læser Historie på 

kandidatdelen.

“En god læsegruppe kan gøre arbejdet med 
studierne både sjovere og mere udbytterigt“

“Vær nysgerrig, forberedt og engageret“
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Annonce

næsten
kandidat

kursus
Tilmeldingsfrist: 3. november kl. 15

  kd.uk.muh@negnindeljeveiduts åp eslednevneh .v
eller se www.hum.ku.dk/studievejledning

Studievejledningenhumaniora

21.-23. eller 28.-30. november

Studie- og Karrierevejledningen  
Humaniora

 næsten 
Kandidat
             Kursus

28. - 30. oktober
11. - 13. november

Onlinetilmelding inden 3. oktober

Se mere information på

 www.studieportal.hum.ku.dk/studievejledning/

23. SEPTEMBER KL. 10-14.30 

CV-tjek i kantinen 

Få feedback på dit CV.

Afholdes i samarbejde med DM - 

fagforening for højtuddannede.

30. SEPTEMBER KL. 15-16

Den kreative møver

Lynkursus i hvordan du kreativt 

kan møve dig til dit første akade-

miske job. Afholdes i samarbejde 

med DM - fagforening for højtud-

dannede. 

21.-22. OKTOBER KL. 9-16

Creative Outburst

Todages innovationsworkshop for 

studerende. Afholdes også 5.-6. 

november. 

(læs omtalen på side 22 i bladet).

Afholdes i samarbejde med kon-

sulentbureauet Onesto Mong & 

fakultetets væksthus Katalyst.

28.-30. OKTOBER KL. 9-16

Næsten-kandidat-kursus

Tredages kursus for dig, der er 

tæt på at afslutte kandidatuddan-

nelsen eller er nyuddannet. Mød 

rekrutterings- og jobkonsulenter, 

lær om jobsøgning, og skab net-

værk med andre humanister på vej 

på arbejdsmarkedet. 

Afholdes også 11.-13. november.

3. NOVEMBER KL. 13-15

Jobsøgningens ABC

Få styr på dit CV, og på hvordan du 

effektivt driver en jobsøgningspro-

ces. Arrangementet består af oplæg 

og øvelser – og et tilbud om efterføl-

gende individuelle samtaler om job 

og karrierevalg.

5.- 6. NOVEMBER KL. 9-16

Creative Outburst

Gentagelse af kurset 21.-22. oktober. 

Se omtale ovenfor.

11. -13. NOVEMBER KL. 9-16  

Næsten-kandidat-kursus

Gentagelse af kurset 28. – 30. okto-

ber. Se omtale ovenfor.

18. NOVEMBER KL. 10-14.30

CV-tjek i kantinen 

Få feedback på dit CV.

Afholdes i samarbejde med DM - 

fagforening for højtuddannede.

20. NOVEMBER KL. 12-16

MULTISALEN, LOKALE 21.0.54.

Job- og Praktikmesse

Mød virksomheder, som søger 

humanister til praktik, studiejob eller 

kandidatjob. Bliv klogere på, hvad 

arbejdsgiverne forventer, og på dine 

egne karrieremuligheder. 

26. NOVEMBER KL. 16-17.30

Løn – hvad er du værd?

Et arrangement om hvad du kan for-

vente at få i løn som nyuddannet, og 

hvad du kan forhandle dig til.

Afholdes i samarbejde med DM - 

fagforening for højtuddannede.

2. DECEMBER KL. 15-17

International juleafslutning

Kom med din mentee til fakultetets 

internationale juleafslutning. Tradi-

tionen tro afholder de internationale 

studievejledere julehygge for alle 

internationale studerende og deres 

mentorer.

3. DECEMBER KL. 15-18

Karriereveje for Humanister

Hør om karrieremuligheder, eksem-

pler på humanist-job og tendenser 

på arbejdsmarkedet.

Afholdes i samarbejde med DM - 

fagforening for højtuddannede.

Bemærk, at flere af arrange-

menterne kræver tilmelding. 

Læs mere på Studie- og Karri-

erevejledningens hjemmeside: 

www.studieportal.hum.ku.dk

Her vil du også kunne finde-

oplysninger om lokalenumre.

Studie- og Karrierevejlednin-

gen Humaniora har åbent alle 

hverdage kl. 10-15 i lokale 

11.1.24 (gl. KUA). 

Kontakt os hvis du vil have 

sparring til din studieplan-

lægning, overblik over 

valgmuligheder, drøftet 

studietvivl, afklaret dine 

karriereønsker eller informa-

tion om eksamen, regler og 

ansøgningsprocedurer.  

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN HUMANIORAS  

ARRANGEMENTER I EFTERÅRET 2008
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Den 16. september lancerede Københavns Universitet 
sin store Asien-satsning Asian Dynamics Initiative, et 
tværfagligt samarbejde mellem humaniora og sam-
fundsvidenskab, som skal fremme og udvikle forskning 
og undervisning om Asien.  
Men hvorfor skal KU satse på Asien? 

Af Anne lind-TrapAf Carsten Munk Hansen

Det 
asiatiske 
århundrede 
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Tværfaglig tilgang

Asian Dynamics Initiative er tænkt som et tværfagligt 

samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet og Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet, og samarbejdets syv 

forskningstemaer åbner derfor også op for, at forskere 

fra begge fakulteter kan deltage. 

- Der er områder af Asienforskningen, som vi hver for 

sig ikke er særlig gode til, men som vi håber at kunne 

tage fat på sammen. Det kan fx være sådan noget som 

den bløde magt, jeg nævnte tidligere, men også sådan 

noget som økonomisk kultur, der jo kan være meget 

forskellig fra land til land: Hvornår prutter man om 

prisen, hvornår er man tilfreds med en handel, hvad 

er rimelig opførsel, når man handler sammen? Her er 

vi hver for sig ikke særlig stærke, men sammen kan de 

humanistiske og samfundsvidenskabelige forsknings-

traditioner bidrage til en større forståelse af emnet og 

skabe en fælles platform, siger Marie Roesgaard.

Asiatisk vidensbank

For ph.d.-studerende Jens Sejrup fra Japanstudier kom-

mer Asian Dynamics Initiative og dets fokus på netop 

intra-asiatiske forhold og den tværfaglige tilgang til 

stoffet særlig belejligt; hans ph.d.-projekt handler om 

relationerne mellem Japan og Taiwan.

- Taiwan har tidligere været japansk koloni, og jeg vil 

undersøge, hvilke billeder der cirkulerer af ”de andre” 

i de to lande nu; hvilke forestillinger om japanere 

optræder fx i taiwanske medier? Det betyder, at der 

i mit projekt er et overlap mellem Japanstudier og 

Kinastudier, som traditionelt er adskilte studier. Jeg 

skal jo være i stand til at læse begge sprog og trække 

på resurser og netværk begge steder, forklarer Jens 

Sejrup og uddyber:

- Asien-satsningen kan strukturere de resurser, der 

findes inden for Asien-forskningen, så det bliver nem-

mere at finde de mennesker, man gerne vil i kontakt 

med – også inden for andre forskningstraditioner. For 

mig er det utrolig spændende, at samfundsviden-

skaberne også er med, fordi det tidligere har været 

temmelig tilfældigt, hvem man lige kom i kontakt med 

af Asien-interesserede forskere andre steder. Nu kan vi 

- Det sidste århundrede har været domineret af især 

Amerika og Europa, som i meget høj grad har drevet 

verdensudviklingen. Men mange taler om, at vi nu 

står over for et asiatisk århundrede, hvor de asiatiske 

lande vil være dem, vi andre halser efter, forklarer lek-

tor Marie Roesgaard, der er lektor i japansk på Det 

Humanistiske Fakultet, og som derudover også er for-

mand for styregruppen for KU's nye flagskib inden for 

Asienforskningen, Asian Dynamics Intitiative. Og hun 

fortsætter:

- Hvis vi ikke har et indgående kendskab til, hvad 

der foregår i Asien, har vi jo heller ikke mulighed 

for selv at deltage i festen. Og vi vil heller ikke være 

opmærksomme på potentielle konflikt- eller udviklings-

områder.  

Vores blinde plet

Ifølge Marie Roesgaard vil den tværfaglige arbejds-

gruppe bag Asien-initiativet gerne gøre op med 

forestillingen om, at asiatiske lande kun er interessante, 

når de påvirker os i Vesten. De mener, at der har været 

en tendens til, at vi i Europa overser den indflydelse, 

som de asiatiske lande udøver på hinanden.

- Fx eksporterer Japan kulturprodukter i store mængder 

til resten af Asien, som derfor sidder og ser japanske 

tv-serier og tegnefilm, hører japansk musik og går i 

japanske jeans. De udøver med andre ord det, man 

kalder ”blød magt”, dvs. påvirker resten af Asien meget 

massivt, men uden brug af traditionelle magtmidler. Alt 

sådan noget går vi jo glip af, hvis vi kun interesserer 

os for det, som rammer os selv, og så vil vi blive ved 

med at hænge fast i nogle temmelig uproduktive fore-

stillinger om ”den uudgrundelige asiat,” siger Marie 

Roesgaard.

- Jeg bliver også tit ringet op af journalister, som fx 

gerne vil vide, hvorfor den japanske regering har truffet 

en eller anden beslutning, og så bliver de overraskede, 

når de hører, at japanerne har truffet beslutningen af 

hensyn til Korea. Vi har med andre ord utrolig svært 

ved at forestille os, at der kan findes andre aktører end 

lige de største asiatiske lande og os selv. Det har været 

en blind plet de sidste mange år.

ASIAN DYNAMICS INITIATIVE

DU KAN LÆSE MERE OM ASIENSATSNIN-
GEN OG DE MULIGHEDER, DEN GIVER 
FORSKERE OG STUDERENDE, PÅ  

WWW.ASIANDYNAMICS.KU.DK 

” Fx eksporterer Japan kulturprodukter i store      

                 mængder til resten af ASIEN, SOM DERFOR  

          SIDDER OG SER JAPANSKE tv-serier og tegnefilm, hører japansk 

musik og går i japanske jeans … Alt sådan noget går vi jo  

                        glip af, hvis vi kun interesserer os for det,  
                                       som  rammer os selv.”

- Marie Roesgaard, formand for Asien-satsningens styregruppe

FORSKNINGSINTERVIEW

FOTO: ANNE TRAP-LIND  - CARSTEN MUNK HANSEN
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få opbygget et miljø, hvor folk på tværs får mulighed 

for at udveksle erfaringer og trække på hinandens 

resurser, fordi der simpelt hen er ansat en til at koor-

dinere det hele. 

Hvad med de studerende?

Forskerne er altså begejstrede for Asien-initiativet, men 

hvordan vil de studerende på KU kunne mærke, at uni-

versitetet nu satser så målrettet på Asien-forskning og 

-undervisning? 

- Nu har vi jo ikke et studienævn, så vi bevæger os lidt 

over i drømmeriet, men vi vil frygtelig gerne komme 

med input til studienævnene og foreslå dem fælles, 

tværfaglige kurser. Vi har også en drøm om at skabe 

et samlet overblik over, hvad der findes af Asien-relate-

rede kurser på hele KU, for som det er nu, kræver det 

en ph.d.-grad i logistik at finde ud af, hvad der foregår 

rundt omkring. Så det ville være en meget stor gevinst 

for de studerende, fortæller Marie Roesgaard.

Et andet teknisk problem, som Marie Roesgaard og hen-

des kolleger gerne vil løse for de Asien-interesserede 

studerende, er, hvordan de tager kurser på tværs af 

fakulteterne. I øjeblikket er det en temmelig besværlig 

proces, men det vil de gerne lave om på.

- Vi håber, at der på et tidspunkt vil ligge et katalog 

med Asien-relaterede kurser på vores hjemmeside, 

som de studerende frit kan vælge fra, uanset hvor på 

universitetet kurset afholdes. Men der er selvfølgelig 

nogle formelle ting, der skal falde på plads, før det 

kan lade sig gøre. 

- Endelig vil vi være i stand til at tiltrække nogle store 

kanoner inden for Asien-forskningen, som det vil være 

attraktivt for vores studerende at komme og høre og 

opleve. Så jeg er overbevist om, at det her initiativ også 

vil blive en stor gevinst for de studerende, slutter Marie 

Roesgaard 
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FØDSELSDAGSINTERVIEW

INTERVIEW MED DEKAN Kirsten Refsing
         i  anledning AF HENDES  60 ÅRS FØDSELSDAG 

                                    DEN 14. september.

Fremmedhed  
  & elefanthud

Allerede i det øjeblik professor, dr. phil. Kirsten Refsing 

tiltrådte stillingen som dekan på Det Humanistiske 

Fakultet, indskrev hun sig i historiebøgerne. Som den 

første kvindelige dekan og den første ansatte (ikke-

demokratisk valgte) dekan på det gamle fakultetet 

er hun helt automatisk sikret en plads i humanioras 

historie. Her godt to år senere og med en 60 års 

fødselsdag i bagagen er der blevet tilføjet mange flere 

kapitler til fortællingen. Genremæssigt er der ikke 

tale om noget eventyr, og hovedpersonen er ingen 

grim ælling, der bliver til en svane. Det er nærmere et 

drama om en farverig, fremmed fugl, der lander midt i 

andedammen og laver rørte vande. 

Kulturelle forskelle

Da Kirsten Refsing søgte og derefter fik tilbudt stil-

lingen som dekan på Det Humanistiske Fakultet, 

arbejdede hun som professor og institutleder ved The 

University of Hong Kong, hvor hun fik slået sit navn 

fast som en af verdens førende forskere i det japanske 

ainu-folks sprog og kultur. Kirsten Refsing har boet 

og forsket i Kina og Japan i flere omgange og har 

sammenlagt været væk fra Danmark i 17 år, og det 

kan mærkes:

- Da jeg startede på KUA, var jeg stort set lige landet 

i Danmark, og det var lidt af en omvæltning. De 

fysiske forhold er nemme at omstille sig til – det er 

de kulturelle forskelle, der kræver tid. Humor og ironi 

er fx et af de områder, hvor jeg skal passe på med at 

træde ved siden af, fordi netop kulturforskellene nemt 

kan skabe misforståelser. Jeg boede i Hong Kong fra 

1994 til 2006 og er naturligvis blevet påvirket af den 

kultur og mentalitet, jeg oplevede der, så følelsen af 

at være lidt fremmed her i Danmark hænger ved – og 

vil sikkert altid gøre det.

Det, Kirsten Refsing oplever som fremmedhed, er dog 

Af Anne lind-TrapAf Anna Høxbro Bak

Redaktionen
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ifølge rektor Ralf Hemmingsen samtidig hendes store 

force som dekan, fordi han mener, at den giver hende 

”distancens klarsyn”. Men i det daglige arbejde er Kir-

sten Refsing blevet meget bevidst om, at fx dialogen 

med ansatte ikke bliver lettere af, at hun har opholdt 

sig så lang tid i Hong Kong (vel at mærke ikke restau-

rant Hong Kong i Nyhavn, red.!).

Høje bølger

Ved sin tiltrædelse som dekan fik Kirsten Refsing 

overrakt en dekanklokke af fhv. dekan John Kuhl-

mann Madsen, så hun kunne kalde til ro og orden på 

fakultetet, hvis det skulle blive nødvendigt. Den gamle 

klokke har stået urørt på hendes kontor siden da, 

men mon ikke fødselaren har haft lyst til at bruge den 

i ny og næ? 

- De nye effektivitetskrav på forsknings- og uddan-

nelsesområdet har fået bølgerne til at gå højt overalt i 

universitetsverdenen. Det har selvfølgelig også kunnet 

mærkes her på fakultetet, men jeg vidste, hvad jeg gik 

I PRIVATEN

ARBEJDET SOM DEKAN SLUGER DET ME-

STE AF KIRSTEN REFSINGS VÅGNE TID, SÅ 

NÅR ARBEJDSDAGEN ENDELIG ER SLUT, ER 

DET SOM REGEL IKKE HUMANIORA, DER 

STÅR PÅ DAGSORDENEN. 

ÆGTEFÆLLEN HENNING HØEG HANSEN 

ER CAND.SCIENT.POL. OG FORFATTER, OG 

NÅR FAMILIENS I ALT FIRE VOKSNE BØRN 

(OG TRE SVIGERBØRN) KOMMER TIL MID-

DAG, KRYDRES MENUEN OFTE MED POLITI-

SKE ELLER EKSISTENTIELLE DISKUSSIONER. 

INGEN AF BØRNENE HAR LÆST HUMA-

NIORA, MEN HAR VALGT SÅ FORSKELLIGE 

RETNINGER SOM ERGOTERAPI, DESIGN, 

MEDICIN OG PSYKOLOGI, SÅ TVÆRFAGLIG-

HED ER EN DYD I HJEMMET. 

ind til, da jeg søgte stillingen. Når man arbejder i mil-

jøer - hvor medarbejderne har deres meningers mod 

- og er nødt til at lave ændringer, giver det øretæver.

Øretævernes holdeplads

En del af uroen på universiteterne har rod i den øgede 

afstand mellem ledelsen og de ansatte og studerende, 

som er en direkte konsekvens af universitetsloven 

fra 2003. Med universitetsloven fik lederne mere 

magt, og universitetsdemokratiet blev reelt afskaffet. 

Samtidig skal universiteterne konkurrere på målbare 

resultater på forsknings-, formidlings- og uddannel-

sesområdet. 

Kirsten Refsing beskriver situationen således:

- Universiteterne skal i højere grad konkurrere om 

bl.a. basismidler til grundforskning og sørge for at 

få de studerende hurtigere igennem studierne. Det 

betyder, at både Videnskabsministeriet og rektoratet 

sender mange bolde til dekanerne, som vi så skal 

sørge for at spille videre i systemet. 

FOTO: ANNE TRAP-LIND 

”SIDEN MIN UNGDOM HAR JEG VÆRET VANT TIL AT FÅ ØRETÆVER, 
            fordi jeg altid har været meget
      stædig og utålmodig OG HAR EN VELUDVIKLET RETFÆR-

DIGHEDSSANS. JEG HAR ALDRIG dukket mig, 

                                                MEN ALTID FORSØGT AT TALE FOLK TIL RETTE, 

                                        HVIS JEG SYNTES, de var forkert på DEN.”

FØDSELSDAGSINTERVIEW
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Problemet med at spille boldene videre er, at mange 

medarbejdere føler, at de ikke længere har den 

samme indflydelse på deres arbejde, når flere ting 

bliver pålagt oppefra. Faren for, at medarbejdere bliver 

til modarbejdere, og ledelse bliver til lidelse, lurer. 

Men der er ingen snert af lidelse at spore på Kirsten 

Refsings ansigt, selv om hun de sidste to år i dén grad 

har befundet sig på øretævernes holdeplads. Nogle 

vil måske ligefrem kalde hende direkte øretæveindby-

dende, fordi hun ikke lægger fingrene imellem. 

Bred ryg 

Kirsten Refsing var klar over, at posten som dekan 

lægger op til øretæver, men dem stiller hun gerne op 

til, fordi jobbet er udfordrende og spændende. Hun 

har med egne ord en bred ryg og elefanthud, og så er 

det ikke helt fremmed for hende at være øretæveind-

bydende:

- Siden min ungdom har jeg været vant til at få 

øretæver, fordi jeg altid har været meget stædig og 

utålmodig og har en veludviklet retfærdighedssans. 

Jeg har aldrig dukket mig, men altid forsøgt at tale 

folk til rette, hvis jeg syntes, de var forkert på den.

Det var i gymnasiet, at Kirsten Refsing for alvor lærte, 

at ord og argumenter var det mest effektive våben:

- Jeg kan huske en episode i gymnasiet i 1963-64, 

hvor drengene én gang årligt skulle se pigerne lave 

gymnastik og omvendt. De tynde populære piger 

glædede sig, mens alle andre piger hadede det. Min 

veninde, der var lidt kraftig og desuden tilhørte en 

religiøs gruppe, hvor man ikke sådan viste sig frem, 

var fortvivlet og frygtede det. Det fik mig til at gå til 

rektor og tale med ham om det diskriminerende i 

sådan en utidig udstilling af kropsdele. Tiden var en 

anden dengang, så han kunne godt se det fornuftige 

i mine argumenter, og gymnastikforestillingen blev 

aflyst. De populære piger var enormt sure over det.

Ansat til ændringer

I Hong Kong var Kirsten Refsing kendt for ikke at 

være bange for at sige sin mening:

- De var ikke vant til ansatte, der stillede kritiske 

spørgsmål, så de syntes, det var en befrielse. Det er 

det eneste sted, hvor jeg har tænkt, at her kan jeg 

sige stort set, hvad jeg vil og samtidig blive klappet på 

skuldrene for det.

På Det Humanistiske Fakultet har Kirsten Refsing 

endnu ikke fået så mange skulderklap for sine kontan-

te udmeldinger, og medarbejderne og de studerende 

har løbende luftet deres utilfredshed med flere af de 

nye initiativer. Kritikken preller ikke af på hende, men 

hun er meget bevidst om sin rolle i forbindelse med at 

modernisere humaniora.  

- Jeg er blevet ansat til at lave ændringer. Hvis jeg 

ikke gør det, udfører jeg simpelthen ikke det stykke 

arbejde, jeg blev ansat til. Jeg er nødt til at gennem-

føre langt de fleste ting på trods af modstand, men 

når det er muligt og hensigtsmæssigt at imødekomme 

ønsker, gør vi det naturligvis. I forhold til ledelses-

teamet på KU og VTU siger jeg selvfølgelig også fra 

og laver ballade i det omfang, det giver mening. 

Medarbejderne på fakultetet skal ikke tro, at jeg ikke 

stiller op for dem – det gør jeg - men det er ikke altid, 

at det nytter. Jeg synes, vi bruger meget tid på at 

forklare, hvorfor ændringerne er nødvendige. Hvis vi 

ikke moderniserer os, ser det sort ud for humaniora, 

for så får vi ikke de midler, vi har brug for.

Stædig motivation

Selv er Kirsten Refsing godt klar over, at hun er 

krævende, og hun indrømmer, at hendes største per-

sonlige udfordring er at blive bedre til at tøjle utålmo-

digheden og sige tingene lidt blidere. Det har været 

turbulent at få implementeret den nye universitetslov, 

og medarbejderne har fået flere arbejdsopgaver, så 

nu skal de snart have arbejdsro. Men fundamentet 

er fast: fokus skal være på effektivitet og produktivi-

tet. Hun håber at kunne være med til at fremme en 

arbejdsmentalitet, hvor alle hele tiden tænker på at 

blive bedre:

- Min motivation er den samme nu, som da jeg blev 

ansat: Det her kan blive bedre – og det skal det! 

FRA CV’ET

KIRSTEN REFSING ER FØDT DEN 14. 

SEPTEMBER 1948 I FREDERICIA. HUN ER 

NYSPROGLIG STUDENT FRA FREDERICIA 

GYMNASIUM I 1966 OG BLEV MAGISTER I 

JAPANSK FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET 

I 1977. 

I LØBET AF STUDIETIDEN LÆSTE 

HUN JAPANSK VED WASEDA UNIVERSITE-

TET I TOKYO OG BLEV HER INTERESSERET I 

MINORITETSFOLKET AINU I DET NORDLIGE 

JAPAN. 

I 1986 FORSVAREDE HUN SIN DOKTOR-

AFHANDLING OM NETOP AINU-SPROGET 

PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET OG FRA 

1984-90 ARBEJDEDE HUN SOM ADJUNKT 

PÅ AARHUS UNIVERSITET OG EFTERFØL-

GENDE SOM LEKTOR OG INSTITUTLEDER 

PÅ DET DAVÆRENDE ØSTASIATISK INSTI-

TUT PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET. 

I 1994 FLYTTEDE HUN TIL HONG KONG PÅ 

EN TREÅRIG KONTRAKT SOM LEKTOR, MEN 

FIK ALLEREDE ET ÅR SENERE FASTANSÆT-

TELSE OG ET PROFESSORAT OG BLEV 

INSTITUTLEDER FOR DEPARTMENT OF 

JAPANESE STUDIES PÅ THE UNIVERSITY OF 

HONG KONG.

HVIS KIRSTEN REFSING KUNNE 

GNIDE PÅ ALADDINS LAMPE OG 

FÅ TRE HUMANIORA-ØNSKER 

OPFYLDT, VILLE HUN:

 FÅ ARBEJDSGLÆDEN TILBAGE OVERALT 

PÅ FAKULTETET. 

LAVE 15 ELLER 20 GODE ERHVERVSFO-

KUSEREDE BACHELORUDDANNELSER, DER 

KUNNE BRUGES AFSLUTTET I SIG SELV. 

SÆTTE TIDEN I STÅ INDTIL NYBYGGERIET 

ER FÆRDIGT OG KLART.

LASTER & LIG

KIRSTENS ABSOLUT STØRSTE LAST ER 

SMØGER, MEN HUN HAR OGSÅ ET 

SYNDIGT FORHOLD TIL KAFFE OG STORE, 

SAFTIGE FLØDESKUMSLAGKAGER.

ET AF DE LIG, KIRSTEN HAR I LASTEN ER, 

AT HUN SOM UNG STARTEDE PÅ KINESISK, 

FORDI HUN TROEDE, DET LUGTEDE LIDT AF 

JAPANSK (DET GJORDE DET IKKE). 
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BOGMEKKA 
   i KLARE FARVER 
Så har bøgerne fundet deres rette hylde på fremtidens humanistiske fakultet på 
Søndre Campus. Den 10. september åbnede Det Humanistiske Fakultetsbibliotek 
officielt med festtaler og nye farver.

STUDIEMILJØ

Af Anne lind-TrapAf Anne Trap-Lind

Redaktionen
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Grønne og blå pufmøbler og dekorative, hvide stum-

tjenere udformet som træer fanger øjet, når man træ-

der ind i det nye fakultetsbiblioteks forhal. Her blev 

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek officielt indviet 

af rektor Ralf Hemmingsen og dekan Kirsten Refsing 

onsdag den 10. september. Og ud over et par begyn-

dervanskeligheder med klimaanlægget og den centrale 

døråbning vækker humanioras nye bibliotek i glas og 

glade farver gennemgående tilfredshed hos både per-

sonale og brugere:

- Noget af det bedste ved det nye byggeri er belig-

genheden – vi ligger fantastisk, midt i det hele, siger 

fakultetsbibliotekar Hans Kristan Mikkelsen, der er le-

der af det nye bibliotek.  

- Vi har også generelt fået positive tilbagemeldinger 

fra vores brugere både mht. interiør og funktionalitet, 

fortæller Hans Kristian Mikkelsen og påpeger samtidig, 

at hovedindgangen dog skal gentænkes. 

Det der er indeni

- Vi er dagligt vidne til brugere, der står rådvilde uden-

for og famler ved de lukkede glasdøre, fordi de ikke 

ved, at dørene kun åbner ved tryk på en knap længere 

henne. Den døråbningsmekanisme bliver lavet om, lo-

ver Hans Kristian Mikkelsen. 

Indenfor i de hellige boghaller er der til gengæld 

tænkt grundigt over funktionaliteten, siger Hans Kri-

stian Mikkelsen. Glasbygningens læsesal er nordvendt, 

så folk ikke får solen lige i hovedet, og lyddæmpningen 

fungerer godt. Det er arkitektfirmaet Dissing+Weitling, 

der vandt opgaven i 1994, der har stået for både byg-

ninger og interiør.

- Det har været en fordel for helheden med samme 

firma til det ydre og det indre, mener Hans Kristian 

Mikkelsen, der også har været tilfreds med samarbej-

det med arkitekterne. 

Bøger og brugere

Biblioteker handler som bekendt om bøgerne, men 

selvfølgelig også om brugerne, og på det nye fakul-

tetsbibliotek er der lagt stor vægt på brugerne: 500 

læsepladser er der – i det gamle fakultetsbibliotek for 

humaniora i Njalsgade 80 var der blot 126. Til gen-

gæld er antallet af frit tilgængelige bøger halveret – ca. 

70.000 bøger står nu på åbne hylder, mens resten er 

opmagasineret. Dem kan man låne ved bestilling, og 

bibliotekets mål er at kunne levere bogen til afhentning 

dagen efter.

I det hele taget foregår det meste udlån på univer-

sitetsbiblioteket ved bestilling over computeren – og 

den låneadfærd sammen med pladskravet om, at flere 

bøger skal stå på magasin, har givet anledning til be-

slutningen om at vende op og ned på den traditionelle 

bibliotekssystematik. På de nye hylder står udlånssam-

lingen ikke længere efter emne, men slet og ret efter 

nyeste udgivelse, der så får et løbenummer. 

På den måde bliver det lettere at holde trit med den 

løbende opmagasinering af de bøger, der runder de 

6-7 år, så biblioteket kan blive ved med at være det 

åbne, lyse, læsepladsbaserede universitetsbibliotek, det 

er skabt til at være 
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Post-it ph.d.!

På Kulturnatten fredag den 10. oktober får fakultetets unge forskere 

mulighed for at formidle deres forskning til publikum og i ét og samme 

hug vinde gode præmier. Som led i fakultetets deltagelse i Kulturnatten 

har dekanatet udskrevet en posterkonkurrence for fakultetets ph.d.-

studerende, der skal formidle deres forskning til et bredere publikum. 

På Kulturnatten vil alle de posters, der deltager i konkurrencen, blive 

udstillet i vandrehallen i bygning 22, hvor der også vil være reception 

og officiel præmieoverrækkelse.

Bedømmelse og præmier

Posterkonkurrencen bliver bedømt af et uvildigt dommerpanel, og bi-

dragene bliver vurderet på indhold og form. De tre bedste bidrag bliver 

præmieret med hhv. 7.500 kr., 4.000 kr. og 2.000 kr. 

Kun formatet sætter grænserne

Konkurrenceposters skal være i formatet 70 x 100 cm og fortælle om 

ph.d.-projektet. Posteren skal indeholde en forklaring på, hvad ph.d.-

projektet handler om, og hvorfor projektet er vigtigt - udover det er 

der frie rammer for indholdet. Til inspiration kan man se de delta-

gende posters fra posterkonkurrencen i 2007 på humaniorafestival.dk/

phd_2007/ 

Fakultetet forbeholder sig ret til at bruge alle posters i formidlingsmæs-

sigt øjemed, og de tre vinder-posters vil bl.a. blive vist på www.hum.

ku.dk, i nyhedsbrevet HumNyt og trykt i Humanist. 

Deadline for deltagelse

Konkurrenceposters skal afleveres som trykklar pdf til Kommunikati-

onsafdelingen Humanist på redaktion@humanist.ku.dk senest mandag 

den 6. oktober kl. 12.00. Kommunikationsafdelingen vil herefter trykke 

konkurrencebidragene, så de er klar til Kulturnatten. 

Yderligere info

Kommunikationsafdelingen Humanist er tovholder på posterkonkurren-

cen, og alle interesserede bedes kontakte kommunikationsmedarbejder 

Anna Høxbro Bak på telefon 35 32 92 27 / 22 64 03 55 eller 

anna@hum.ku.dk 

Nye veje for kunst, scene og arkitektur
Kunstnerisk praksis og teori mødes i Performance Design i et krydsfelt af refleksioner over og nyskabende 
afprøvninger af performance-begrebets potentiale. 

Bidragyderne er blandt andet kunstnere, instruktører, scenografer, arkitekter, og teoretikere fra hele 
verden. Dagligt iscenesætter og nytænker de performativitetens mange potentielle dimensioner i fx film, 
teater, dans, akustik, fotografi, musik, installationskunst, gastronomi, arkitektur og informationsteknologi.

Performance Design
Redigeret af Dorita Hannah og Olav Harsløf

336 s., hæftet, 21 x 22 cm.
Rigt illustreret
ISBN 978 87 635 0784 4
298 kr.

Museum Tusculanums Forlag
Københavns Universitet 
Njalsgade 126 · 2300 København S 
Tlf. 35 32 91 09 
order@mtp.dk · www.mtp.dk 
trykte bøger + e-bøger

Performance Design
Edited by 
Dorita Hannah 
and Olav Harsløf

Museum Tusculanum Press

Butiksliv langs kanalen

En kiosk og en butik med færdigproducerede altankasser er blandt 

de nye forretninger, der er dukket op i kvarteret omkring KUA. 

I løbet af sommeren er fire skibscontainere, der er sat i tip-top stand 

og indrettet til butikker, blevet placeret langs kanalen, mellem Nye 

KUA og Rued Langgaards Vej. Butikscontainerne danner et bygge-

pladshegn, der skal afskærme det byggeri, der er startet på grunden 

i løbet af sommeren.

Desværre har det ikke været muligt at installere vand i butikkerne, 

og derfor er produktion og salg af fødevarer ikke muligt. Til gengæld 

vil butikkerne sælge mange andre spændende varer. Der er stadig 

mulighed for at leje en af butikkerne, så hvis man har en god idé, 

kan man kontakte Ørestad Nord Gruppen på orestadnordgruppen@

hum.ku.dk for yderligere informationer. 

Butikkerne åbnede den 15. september, men der er officiel åbning 

onsdag den 8. oktober kl. 15.

KORT OG GODT

Vil du være med til at gøre en forskel?
Har du lyst til at hjælpe børn mellem 7 og 13 år med deres lektier, og har du mulig-

hed for at komme 2 timer om ugen mellem kl. 17 og 19 – enten mandag, tirsdag, 

onsdag eller torsdag?

Vi søger frivillige lektiehjælpere til børn i Mjølnerparken. Vores primære opgave 

er lektiehjælp til børn fra 1.–7. klasse. Vi arrangerer også udflugter for børnene 

og sociale og faglige arrangementer for de frivillige. Du har desuden mulighed for 

gratis at deltage i Dansk Flygtningehjælps kurser for frivillige.

Hvem er vi? Netværksgruppen i Mjølnerparken er en forening af frivillige, der 

samarbejder med Dansk Flygtningehjælp og beboerrepræsentanter i Mjølner parken.

Sted Mjølnerparken, 2200 København N i kælderlokaler under nr. 36 og nr. 62.

Kontakt Hvis du har lyst til at være lektiehjælper eller vil vide mere, kan du kon-

takte os på mail:  

kontakt-lektieMP@groupcare.dk  

eller besøge vores hjemmeside:  

www.sprogoglektier.dk
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Lektor cand.mag. Inga Svensbos Mindelegat 
- FORTRINSVIS TIL REJSE OG STUDIEOPHOLD I FRANKRIG

Inga Svensbo var cand.mag. fra Københavns Universitet og var i mange år lektor i fransk og latin ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole i 

København. Hun har testamenteret sin formue til franskstuderende ved Københavns Universitet med det formål at skaffe dem mulighed 

for at dygtiggøre sig i Frankrig. 

Legatet uddeles årligt i november/december i portioner à kr. 35.000 og kan søges af studerende ved Københavns Universitet med fransk 

som hovedfag, fortrinsvis bachelorer.Der blev i 2007 uddelt fire portioner.  

For at komme i betragtning til legatet skal ansøgere indsende en skriftlig ansøgning med oplysning om påtænkt anvendelse. Ansøgnin-

gen skal være bilagt karakterudskrift og dokumentation for indskrivning på Københavns Universitet, tillige med seneste årsopgørelse fra 

told- og skattemyndighederne. 

Ansøgningsfrist er den 1. november 2008. Ansøgere vil få meddelelse med posten, normalt omkring 1. december. Hvis ens ansøgning ikke 

imødekommes, må man gerne søge legatet på ny ved næste uddeling.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos lektor Henrik Prebensen på hp@hum.ku.dk eller 353 28451. 

Ansøgninger sendes til

Advokat Bo Vadt Christensen

Valdal Advokatfirma

Øster Alle 33 

2100 Kbh. Ø

Elisabeth Munksgaard Fonden
STIPENDIER

Fonden yder økonomisk støtte til studerende og yngre kandidater 

inden for fagene forhistorisk arkæologi, klassisk arkæologi, mid-

delalderarkæologi og historie (fortrinsvis ældre historie).

Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr., fortrinsvist 

som dækning af udgifter i forbindelse med:

-

tatser. 

samt andre udgifter i forbindelse med forskning. 

Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projek-

tet i øvrigt er fuldfinansieret. Der skal i ansøgningen vedlægges 

budget. Ansøgninger uden budget vil ikke blive behandlet. Søges 

publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller tilsagn om 

optagelse i tidsskrift eller serie.

Ansøgninger sendes inden 1. oktober til: Museumsdirektøren, 

Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. 

Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december. Ansøgningsskema 

fås ved henvendelse til Museumsdirektørens kontor, tlf. 33 47 30 

01, eller ved opslag på Nationalmuseets hjemmeside som er 

www.natmus.dk (Om Nationalmuseet, Bevillinger og fonde). 

Håndskrevne ansøgninger modtages ikke.

Århus-historier
Nyhyder fra Det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet

Også færre ansøgere til Århus

Humaniora i Århus fik 21% færre ansøgere end sidste år, og 

fag som engelsk og kinesisk fik næsten halveret ansøgertallet. 

Lingvistik og Tysk fik modsat flere ansøgere og Tysk kan kan nu 

se frem til at generobre pladsen som næststørste sprogfag i Århus 

fra netop kinesisk.

Konferencer i Århus i efteråret

Roman Near East 

under the Sign of Globalisation 

Dansk Sprog 

Se www.humaniora.au.dk for flere oplysninger
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Oplev Renzo Piano
Den 1. oktober kl. 13 modtager den italienske 
arkitekt Renzo Piano Danmarks største kulturpris – 
Sonningprisen – i KU’s festsal. Prisen er på 1 million 
kroner. Dagen fejres med musik og taler og varer til 
ca. 14.30, hvorefter der er reception. 
Renzo Piano har som arkitekt en stribe verdensbe-
rømte bygninger på cv’et. Den imponerede liste tæl-
ler bl.a. en hel del kunstmuseer som fx Pompidou-
centret i Paris, The Whitney i New York og Zentrum 
Paul Klee i Bern, men også Shard skyskraberen og 
masterplanen for Potsdamer Platz i Berlin. Tilmeld 
dig arrangementet og læs mere på: 
www.ku.dk/sonningprisen.
HF  

'The Colonial' - ENGEROM symposium
ENGEROM invites members of the faculty to participate in the first of a series of symposia 
on the theme of 'The Colonial'. The purpose of the symposium is to bring together scholars 
working in similar or adjacent fields.
At the opening symposium Ingemai Larsen (Associate Professor, Portuguese) will speak on 
'Subaltern colonialism in Africa: the Portuguese Case'. Refreshments will be served in the 
break between the paper and the discussion.

Future symposia on 'The Colonial' include a speak by Robert Rix, post doc, University of Co-
penhagen, on 'the Scandinavian Colonization of Britain' and a talk on 'Colonial After-images' 
by Bernard Porter, Professor emeritus at the University of Newcastle. 

For further details on the symposia, please contact Charles Lock: lock@hum.ku.dk 

Date: September 24
Time: 13-16
Location: Room 23.4.39 (New KUA)

Ny tænketank - HumanT
Hvordan ser det moderne humaniora ud? Hvilke nye veje skal humanistisk forskning og uddan-

nelse betræde for at sikre, at humaniora også i fremtiden giver vigtigt input til udviklingen i 

samfundet? Det er et par af de spørgsmål, som en ny humanistisk tænketank på KU nu skal 

undersøge og diskutere.  

Den nye super(tænke)tanker, er døbt HumanT og er igangsat og forankret her på fakultetet. 

HumanT er den første humanistiske tænketank i Danmark, og dens 34 medlemmer er alle 

anerkendte humanistiske forskere, erhvervsledere, medieeksperter og kulturpersonligheder. 

Tænketanken blev søsat den 4. september med et indledende møde under temaet ’det moderne 

humaniora’.  Dekan Kirsten Refsing fra Det Humanistiske Fakultet er tænketankens bagkvinde 

og formand, mens forhenværende teaterchef på Det Kongelige Teater Michael Christiansen er 

næstformand. 

Læs mere om tænketanken på hum.ku.dk/presserum/pressemeddelelser/

KORT OG GODT
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SKRIV ARTIKLER – FAGLIGE OG FORMIDLENDE

Tirsdag d. 30. september kl. 15.15 - 18.00 i lokale 23.4.39

Undervisere: Bente Kristiansen og Peter Stray Jørgensen

SKRIV GODE BA- OG OVERBYGNINGSOPGAVER

Tirsdag d. 7. oktober kl. 15.15-18.00 i lokale 23.4.39:

Den selvstændige opgave (genre, problemformulering og proces)

Mandag d. 27. oktober kl. 15.15-18.00 NB! lok. 27.0.09:  

Opgavens elementer og disposition (kilder, teori og metode)

Tirsdag d. 11. november kl. 15.15-18.00 i lokale 23.4.39:

Opgavens analyse og diskussion (akademiske fremstillingsformer og 

sprog)

Undervisere: Bente Kristiansen og Rasmus Rønlev

STRUKTURER I AKADEMISKE OPGAVER

Onsdag d. 22. oktober kl. 9.15-12.00 i lokale 23.4.39

Undervisere: Peter Stray Jørgensen og Bente Kristiansen

UNDGÅ LÆSEBLOKERING

Tirsdag d. 28. oktober kl. 15.15-18.00 i lokale 23.4.39

Underviser: Trine Juul

MUNDTLIG EKSAMEN

Tirsdag d. 18. november kl. 15.15-18.00 i lokale 23.4.39

Underviser: Rasmus Rønlev

KOMMAKURSUS

Tirsdag d. 2. december kl. 15.15-18.00  i lokale 23.4.39

Tirsdag d. 9. december kl. 15.15-18.00 i lokale 23.4.39

Underviser: Anne Kjærgaard

SPROGET I AKADEMISKE OPGAVER

Onsdag d. 3. december kl. 9.15-12.00 i lokale 23.4.39

Underviser: Bente Kristiansen 

UNDGÅ UDSÆTTELSE

Onsdag d. 8. oktober kl. 9.15-12.00 i lokale 23.4.39

Underviser: Lotte Rienecker 

SPECIALE PÅ ½ ÅR – hvad skal der til?

Et planlægningskursus for dig der skal skrive speciale i foråret 2009

Onsdag d. 10. december kl. 9.15 -12.00 i lokale 23.4.39

 Undervisere: Bente Kristiansen og Peter Stray Jørgensen

SPECIALEWORKSHOP

Onsdag d. 10. september: Specialegenren, problemformulering, struktur 

og projektstyring

Onsdag d. 1. oktober: Specialets indholdselementer  

Onsdag d. 29. oktober: Teorier og metoder  

Onsdag d. 19. november: Analyse og argumentation

Alle gange kl. 9.15-12.00 i lokale 23.4.39

Undervisere: Bente Kristiansen , Signe Skov og Rasmus Rønlev

LITTERATUR- OG INFORMATIONSSØGNING FOR SPECIALESKRI-

VERE

Kurset afholdes to gange.

Torsdag d. 9. oktober kl. 13.15-16.00

Torsdag d. 23. oktober kl. 10.15-13.00

Underviser: Jesper Mørch, Københavns Universitets Bibliotek

AKADEMISK SKRIVECENTERS kurser i efterårssemestret 2008

Grib chancen og mød op! 

Læs mere på  

www.rektorat.ku.dk/fakultetsrunde/

Der kan forekomme ændringer i programmet så hold øje med hjemmesiden: www.akademiskskrivecenter@hum.ku.dk

For alle ansatte og studerende

Lykke og Ralf besøger KUA

Hvornår? 6. oktober 
Hvad tid? Kl. 10-11.15

Hvor? auditorium 23.0.49
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CURIS-pjece klar
Som en hjælp til registreringerne i CURIS, har Kommunikationsafdelingen udarbejdet en pjece, 
der er blevet sendt til alle institutter midt i september. Pjecen er en vejledning til, hvordan og 
hvor VIP'erne kan registrere både formidlings- og forskningspublikationer.

Pjecen kan også ses i en online-version på: 
intranet.hum.ku.dk/forskning/curis/

Pjecens retningslinjer kan også være relevant for alle dem, der allerede har indtastet deres 
2007-publikationer, da pjecen fx indeholder en anvisning på  hvordan man skal registrere, at 
et bidrag til en antologi er peer reviewed.

Den 1. oktober 2008 bliver der lavet en optælling af alle 
forskningspublikationer fra 2007 til fordeling af midler til 
institutterne ud fra fakultetets budgetmodel. Det betyder, 
at alle forskningspublikationer, der er registreret og valideret 
inden denne dato, kommer med i optællingen.

Behind the scenes of 
cultural production 
Seminar arranged by Mediatization of Culture 
(Kulturens medialisering)

The seminar focuses on how production analysis 
opens new perspectives and generates new know-
ledge about the role of film and media in culture 
and society. 

The study of the “mediatization of culture” is 
qualified by production analysis because the way 
cultures increasingly become mediatized is influ-
enced by both agency and structure related to the 
production of cultural objects. Drawing on case 
studies, the presentations at the seminar investi-
gate structures and dynamics in media production, 
i.e. decision-making, intentionality, creative and 
market oriented strategies, and power relations.

The seminar is organized by The Mediatization 
of Culture, Section of Film and Media Studies, 
University of Copenhagen. For further information, 
please see www.medialisering.media.ku.dk 

Date: Thursday 25 and Friday 26 September 2008 
(all day)

Place: Room 16.1.20, KUA

KORT OG GODT

Vejledning
i registrering af forskning og formidling i

CURIS

 

Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling er et af KUAs mere eksotiske afdelingsnavne. Navnet dækker over den 
islandske professor Arni Magnússons håndskriftsamling, der i 1730 blev testamenteret til Københavns Universi-
tet, og som i dag er en del af Nordisk Forskningsinstitut.

Håndskriftsamlingens betydning afspejles af, at den i sommer blev nomineret til optagelse i UNESCOs ’Me-
mory of The World Register’. Selvom det for mange lugter af støv, munkeceller og stendød kulturel kapital,  
er der for tiden forbløffende livlig aktivitet på gangene i bygning 27.

I august, mens KUA henlå øde og forladt, samledes 60 studerende fra mere end 20 lande for at følge som-
merskolen Scandinavian Manuscripts Studies, som blev afviklet for tredje gang. Mangler man 7,5 ECTS, og 
er man nysgerrig efter kompetencer inden for områder som palæografi, kodikologi, tekstkritik og editions-
filologi, bør man allerede nu sætte kryds i kalenderen for 2010, for mange måtte afvises i år.

Selvom der endnu ikke er håndskrifter med egen Facebook-profil, er den digitale håndskrifttidsalder 
særdeles håndgribelig. Det igangværende ENRICH-projekt  - European Networking Resources and 
Information concerning Cultural Heritage - skal støtte fra EUs eContentPlus-program skabe et virtuelt 
forskningsmiljø med nem adgang til en organiseret digital repræsentation af manuskripter og andre 
historiske dokumenter fra mange forskellige europæiske kulturinstitutioner.

Der arbejdes også med andre spændende ting, som fx multispektralanalyse af ellers ulæselige 
håndskrifter og en fyldt foredragskalender. Tag fx professor Henrik Williams fra Uppsala Universitet, 

der 14. november holder gæsteforelæsning om, at Uppsalas håndskriftversion af den nordiske 
gudelære, Eddaen, er mere original end den vi hidtil har fæstet lid til: Codex Regius. 

Fuld fart på 
Den Arnamagnæanske Samling

Af lektor Michael Lerche, Nordisk Forskningsinstitut
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I løbet af efteråret har Studieafdelingen en række ansøgningsfrister, som du som 
humaniorastuderende skal være opmærksom på. 

Husk, at du skal være indskrevet på det fag, hvor 

du vil gå til eksamen. Er du i tvivl om din indskriv-

ning, kan du tjekke den gennem selvbetjeningen 

på PUNKT KU.

INDSKRIVNING PÅ BACHELORUDDANNELSEN
Hvis du pr. 1. februar 2009 vil overflyttes eller 

indskrives på 2. studieår eller senere trin af bache-

loruddannelsen ved et andet fag end det, du er 

indskrevet på nu, er ansøgningsfristen d. 15. okto-

ber.

OPTAG PÅ KANDIDATUDDANNELSEN UDEN 
DIREKTE ADGANG 
Hvis du pr. 1. februar 2009 vil starte på en kandi-

datuddannelse ved Det Humanistiske Fakultet, som 

din BA ikke giver direkte adgang til, er ansøgnings-

fristen d. 15. oktober. 

Din BA er ikke direkte adgangsgivende, hvis

i studieordningen for det fag, som du ønsker 

optag på.

OPTAG PÅ KANDIDATUDDANNELSEN MED 
DIREKTE ADGANG 
Hvis du pr. 1. februar 2009 vil starte på en kandi-

datuddannelse ved Det Humanistiske Fakultet, som 

din BA giver direkte adgang til, og du vil være sikker 

på at kunne søge om SU til kandidatuddannelsen fra 

1. februar 2009, skal du søge inden d. 2. januar.

Din BA er direkte adgangsgivende, hvis:

samme som på den kandidatuddannelse, du 

ønsker at blive optaget på. Dette gælder uanset, 

om du består din BA ved KU, Åbent Universitet, 

SDU, Aalborg Universitet eller Aarhus Univer-

sitet, og uanset om du har holdt pause i dine 

studier, efter at du har bestået din BA.

ifølge studieordningen er adgangsgivende til 

den pågældende kandidatuddannelse. 

Fx giver en BA i Dansk direkte adgang til kandi-

datuddannelsen i Dansk. En BA i Engelsk med et 

specifikt bachelortilvalg giver fx direkte adgang 

til kandidatuddannelsen i Moderne Kultur og Kul-

turformidling. 

Du kan anmode om at skifte til kandidatuddan-

nelsen via selvbetjeningen på PUNKT KU. Hvis du 

opfylder kandidatuddannelsens adgangskrav gen-

nem dit BA-tilvalg, skal du søge på blanket - se 

nedenfor.

KURSER UDEN FOR GRUNDFAGET 
Hvis du i forårssemestret 2009 vil følge kurser 

og tage eksaminer på Det Humanistiske Fakultet 

uden for dit eget grundfag, skal du søge om at 

tage ’enkelte fagelementer’, ’kandidattilvalg’ 

eller ’bachelortilvalg’ (uden for tilvalgskataloget). 

Ansøgningsfristen er d. 15. januar.

Hvis du allerede er tilmeldt tilvalg for efteråret 

2008 / foråret 2009 gennem tilvalgskataloget, 

skal du ikke foretage dig mere.

YDERLIGERE INFORMATION 
Du kan læse mere om ansøgningsfristerne på 

studieportal.hum.ku.dk/regler/frister/

Ansøgningsskemaer finder du på http://stud-

ieportal.hum.ku.dk/regler/blanketter/.

KONTAKT
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kon-

takte Studie- og Karrierevejledningen på tlf.: 35 
32 80 43, ma-fr kl. 10-15 eller vejledning@hum.

ku.dk 

HUSK AT TJEKKE DIN  
E-POSTKONTO VED KU

Studieafdelingen på humaniora 
sender vigtige informationer 
om fx eksamen, indskrivning og 
ansøgningsfrister ud via e-mails. 
Meddelelserne sendes til din 
punkt.ku-adresse. 

Det er meget vigtigt, at du læser 
e-mails, som bliver sendt til dig på 
denne adresse. Du kan sikre dig 
ved at viderestille alle e-mails til 
den e-mail-adresse, du bruger, 
eller ved at læse e-mails jævnligt 
på www.punkt.ku.dk.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du 
viderestiller din punkt.ku-adresse, 
kan du altid henvende dig til 
Studie- og karrierevejledningen 
Humaniora på tlf.: 35 32 80 43, 
ma-fr kl. 10-15 eller 
vejledning@hum.ku.dk.
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I september og oktober går det løs! 

Institutterne, administrations- og 

driftscentret river en dag ud af efter-

årskalenderen, samler de ansatte og 

diskuterer: Kan vi det, vi skal? Og hvis 

ikke, hvad er det så, vi gerne vil blive 

bedre til? Det handler med andre ord 

om HUM21’s kompetencestrategi-

værksteder, der skal omsætte forårets 

strategikort til konkrete ønsker om 

efteruddannelse. 

Hvad kan afskaffes?

En af de største udfordringer for 

humaniora er, at alle har travlt – meget 

travlt. Det er svært at udvikle arbejds-

pladsen samtidig med, at man passer 

sit daglige arbejde, og de færreste har 

derfor tid til at påtage sig nye opgaver. 

Derfor er første punkt på dagsordenen 

i efterårets værksteder at forsøge at 

sætte navn på arbejdsopgaver, som 

kan afskaffes i fremtiden.  

Fremtiden på
Kompetencestrategiværksteder 

i Multisalen, bygning 21 kl. 9-15  (undta-

gen NFI og CST)

Tirsdag den 23. september: 

Nordisk Forskningsinstitut (i 'Salen')

Torsdag den 25. september: 

Center for Sprogteknologi (i 10.1.12)

Mandag den 29. september: 

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 

Onsdag den 1. oktober: 

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 

Torsdag den 2. oktober: 

Administrationscentret 

Tirsdag den 7. oktober: 

SAXO-Instituttet 

Mandag 20. oktober: 

Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier 

Mandag den 27. oktober: 

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 

Tirsdag den 28. oktober: 

Driftscentret 

Onsdag den 29. oktober: 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-

denskab

HUM21

Humaniora ind i det 21. århundrede, i 

daglig tale HUM21, er Det Humanistiske 

Fakultets fælles strategi- og kompetenceud-

viklingsprojekt. Projektet finder sted i hele 

2008. Du kan læse meget mere på 

www.hum21.ku.dk.

HUM 21

Strategikort

Nogen elsker dem, andre hader dem – 

men alle institutter har et. Hvilket? Et 

strategikort – selvfølgelig. Og nej, det 

er ikke at sammenligne med jokeren i 

et fremtidigt kortspil. Strategikortet er 

et enkelt A4-ark, der er inddelt i fire 

niveauer. Niveau 1 skitserer de politiske 

krav, der stilles til humaniora (og KU). 

Niveau 2 er en beskrivelse af interes-

senter (fx eksterne forskningskolleger, 

studerende, aftagere og offentligheden) 

og en beskrivelse af, hvordan institut-

tet ønsker interessenterne skal opleve 

instituttet. Niveau 3 består af en stribe 

udviklingsprojekter - projekter, der kan 

være nødvendige for, at interessenterne 

får den ønskede oplevelse. Niveau 4 er 

det niveau, der er i fokus i efterårets 

HUM21 arbejde. Her skal det beskrives, 

hvilke ændringer, der skal ske i den kon-

krete arbejdssituation, for at man kan 

gennemføre udviklingsprojekterne fra 

niveau 3, nå de ønskede mål og opfylde 

de politiske krav. Forvirret eller bare 

nysgerrig? Kig i kortene på 

www.hum21.ku.dk

Af Anne lind-TrapAf Lise Tolstrup

Redaktionen

A4
udvikling

kompetencearbejde

kompetencearbejde

Strategikort
Strategikort
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APV – hvorfor det?

Arbejdspladsvurderingen på humaniora er en del af Københavns Universitets samlede kort-

lægning af arbejdsmiljøet, og den arrangeres af HR og Personale-afdelingen på fakultetet i 

tæt samarbejde med den centrale HR og Organisations-afdeling på KU.

Når undersøgelsen er delt op i to spørgeskemaer, er det for at adskille det fysiske arbejds-

miljø fra det psykiske arbejdsmiljø – det der omhandler den daglige trivsel på arbejdsplad-

sen.. Hvor det fysiske arbejdsmiljø ofte er nemmere at give et løft med et par konkrete tiltag 

– som fx en ny lampe eller en anden stol – kan den daglige trivsel på jobbet være sværere at 

gøre noget ved, hvis den ikke sættes ind i en større sammenhæng.

Trivsel i en forskningsverden

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk gennemførte for et års tid siden en lignende 

kortlægning af arbejdsmiljøet under navnet ”Trivsel i en forskningsverden”. Undersøgelsen 

resulterede i en række meget håndgribelige tiltag – fx en politik for besvarelse af e-mails 

og en igangsættelse af kollegial supervision. Begge ting har der tidligere været snak om at 

gennemføre, men projekterne fandt denne gang fodfæste, fordi undersøgelsen gjorde det 

tydeligt, at det ville lette arbejdsgangen for mange på instituttet

Det gør de andre steder

Det Teologiske Fakultet har allerede gennemført en arbejdspladsvurdering, og deres model 

bliver brugt som udgangspunkt for APV’en på humaniora. Hvis du er nysgerrig, kan du 

se teologernes spørgeskema på www.apv.ku.dk/spoergeskemaer. Her finder du både 

spørgeskemaet for det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdspladsvurderingen er første del af et større løft til arbejdsmiljøet på KU, og for at sikre 

at det er de rigtige tiltag, der bruges tid på, er det de lokale arbejdsmiljøgrupper og samar-

bejdsudvalg, der skal lave spørgeskemaerne om til lokale handleplaner.

Vi vil så gerne ha´,  
du bli´r lidt længere
To spørgeskemaer føjet til listen af arbejdsopgaver lyder ikke umiddelbart 
tillokkende. Alligevel er der god grund til at bruge lidt tid på de to skemaer, 
som alle ansatte på fakultetet om kort tid modtager. Skemaerne er en del 
af den arbejdspladsvurdering – også kaldet APV – der bliver gennemført på 
fakultetet i efteråret.

Tidsplan:

29/9-13/10 – 

data indsamles på fakultetet via spørgeske-

maundersøgelse.

14/10-30/10 –  

kortlægning af de indkomne data.

31/10 –  

Resultaterne præsenteres for FAMU og FSU.

November og december –

de lokale arbejdsmiljøgrupper og sam-

arbejdsudvalg arbejder videre med de 

konkrete handleplaner for hvert enkelt 

institut/center.

Primo 2009 – 

APV’ens resultater og de foreløbige 

handleplaner vil være tilgængelige på KUs 

hjemmeside.

APVARBEJDSPLADSVURDERING

Af Anne lind-TrapAf Rie Kjær Poulsen

Redaktionen

kompetencearbejde
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- Tidligere har Claus og Sebastian (grundlæggerne af 

Onesto Mong, red.) arbejdet meget fra event til event, 

uden at have nogen overordnede strategier for arbej-

det. Jeg har derfor brugt meget tid på at implementere 

en mere strategibaseret tankegang – både i forhold til 

helt konkrete opgaver men også i forhold til os selv 

som virksomhed. Mine kollegaer har en skabende og 

kunstnerisk indgangsvinkel til tingene, hvor jeg er den, 

der opsummerer og sætter ord på det, vi laver. Det 

skaber en fed synergi, forklarer Katrine Pedersen og 

fortsætter:

- I mine øjne er den humanistiske uddannelse helt unik. 

Jeg har altid følt mig som blommen i et æg på huma-

niora. I løbet af min studietid har der været en meget 

negativ holdning til humanister i samfundet – en hold-

ning, der dog heldigvis er lidt på retur. Det handler om 

at have modet, viljen og styrken til at tro på, at man er 

brugbar i mange sammenhænge. Jeg har virkelig haft 

lyst til at bringe det gode humaniora-budskab videre – 

for min erfaring er, at det private erhvervsliv i høj grad 

efterspørger humanistiske kompetencer.

Aristoteles på sidelinjen

Det sidste, ’at bringe det gode humaniora-budskab vi-

dere’, var en af de ting, der fik Katrine Pedersen til at 

kontakte fakultetet med sin workshop-ide. 

- Da jeg var studerende, følte jeg mig ofte som hende 

den bløde humanist. Det kunne være svært at svare 

på, hvad jeg blev som færdiguddannet. Men nu har 

jeg fundet ud af, at vi humanister faktisk er ret stærke 

strateger, fortæller Katrine Pedersen smilende. Hun er 

cand.mag. i dansk og retorik og arbejder for kommu-

nikationsvirksomheden Onesto Mong, der laver kom-

munikationsstrategier og -løsninger for virksomheder 

og organisationer. Onesto Mong har den, for en kreativ 

virksomhed, helt rigtige adresse på Islands Brygge, hvor 

virksomheden bl.a. deler lokaler med kunstnerkollekti-

vet ArtRebels.

Før hun kom til Onesto Mong, arbejdede Katrine Pe-

dersen som kommunikationskonsulent på Christians-

borg, hvor hun også har været i praktik, og hvor hun 

beskæftigede sig med personlig branding og politiske 

kommunikationsstrategier. Men selvom arbejdet var 

spændende, fik hun alligevel lyst til at prøve noget helt 

andet.

Det gode humaniora-budskab

Tiltrukket og inspireret af det kreative virksomhedsmiljø 

slog Katrine Pedersen derfor til, da hun fik muligheden 

for at starte hos Onesto Mong. Hun ville se, om hendes 

kommunikationsstrategiske kompetencer kunne kob-

les på Onesto Mongs kreative processer. 

VIRKELIGHEDSTJEK

Ud af kaos vokser  
kreative humanister

’Creative Outburst’ er titlen på en innovationsworkshop på KUA, hvor 
humanistiske studerende og en række virksomheder skal arbejde sammen 
om konkrete forretningskoncepter. Katrine Pedersen, humanist og rådgiver 
i kommunikationsvirksomheden Onesto Mong, er en af initiativtagerne til 
workshoppen, og ifølge hende er der mange gode grunde til, at humanister 
er attraktive for erhvervslivet.

Redaktionen

FOTO: ANNE TRAP-LIND 

Af Anne lind-TrapAf Penille Munch

SOCIAL INNOVATION

SOCIAL INNOVATION ER ET BEGREB, 
DER FORENER HUMANISME OG 
ØKONOMI. DET HANDLER OM AT SÆTTE 
ETISK, SOCIAL OG MILJØMÆSSIG BÆRE-
DYGTIGHED PÅ DAGSORDNEN – OM AT 
TJENE BÅDE MENNESKER OG PENGE…
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- Det kan være svært at se et mål som humanistisk stu-

derende, med mindre man ved, at man vil være gym-

nasielærer. Man kommer igennem en masse kreative 

processer i løbet af sit studium, blandt andet opgave-

skrivningsprocesserne, og hvis man ikke brænder for 

studiet, så er det svært at gennemføre. Der er nødt til 

at være en interesse og et drive, som man ikke nød-

vendigvis finder på andre mere målrettede professions-

uddannelser som fx jura eller medicin, mener Katrine 

Pedersen.

Social innovation

Workshoppen på KUA handler om kreative processer 

og social innovation - om at have et humanistisk syn 

på verden og om at have et mål, der ligger uden for 

en selv. 

- For virksomhederne drejer det sig i øjeblikket om at 

tage et ansvar og gøre en forskel, og det handler me-

get om at have social og etisk bæredygtighed for øje. 

Alle ved fx, at det ikke længere dur, at der har været 

børnearbejdere inde over et produkt, forklarer hun og 

fortsætter:

- Workshoppen kommer til at handle om, hvordan 

humanistiske kompetencer spiller rigtig godt sammen 

med de sociale og kreative tendenser, som virksomhe-

derne pejler imod lige nu. Som studerende kan man 

få et indtryk af, hvor værdifuld man egentlig er, fordi 

man, uden at man måske er bevidst om det, allerede er 

skolet i at arbejde med kreative processer. 

- Jeg har kontakt til nogle spændende virksomheder, 

som jeg er sikker på vil kunne drage enorm nytte af 

humanistiske kompetencer, fortæller hun. 

Men hvad er det for nogle kompetencer, som virksom-

hederne konkret kan bruge?

- Jeg har hele vejen igennem studiet brugt meget tid på 

Aristoteles, fordi jeg synes, at han har et fantastisk syn 

på verden. Han har sådan en poetisk, men også enormt 

jordnær og håndgribelig forståelse af verden. Og i dag, 

når jeg laver strategier, har jeg altid Aristoteles med på 

sidelinjen – hvor støvet og kedeligt det end måtte lyde. 

På humaniora lærer man bl.a. at læse imellem linjerne 

og at arbejde meget analytisk – og det er kompetencer, 

der er direkte anvendelige for virksomhederne. Fordi 

når man arbejder med kommunikationsstrategier og 

ledelseskommunikation, handler det også om at forstå 

og synliggøre og fastholde alt det, der altid ligger imel-

lem linjerne, forklarer hun og fortsætter:

- De analytiske kompetencer udvikler man også på an-

dre uddannelser. Men derudover er humanisterne - i 

de fleste tilfælde - også udstyret med en solid portion 

fantasi. Det bliver man nødt til at have for at kunne gå 

ind i de kunstneriske universer, fx filmens, kunstens el-

ler litteraturens, som humaniora består af.

Kaosagtigt på humaniora

I øjeblikket er kreativitet og innovation ’the next big 

thing’ for virksomhederne, og her har humanister nog-

le klare fordele, mener Katrine Pedersen. For kreative 

processer handler meget om at turde være i et kaos 

– og kaos er en del af hverdagen, når man læser på 

humaniora. 

VIRKELIGHEDSTJEK

CREATIVE OUTBURST

WORKSHOPPEN ER ARRANGERET I SAM-
ARBEJDE MELLEM STUDIE- OG KARRIERE-
VEJLEDNINGEN HUMANIORA, VÆKST-
HUSET KATALYST OG KATRINE PEDERSEN 
FRA KOMMUNIKATIONSVIRKSOMHEDEN 
ONESTO MONG. 

WORKSHOPPEN VARER TO DAGE OG 
BLIVER AFHOLDT AF TO OMGANGE I 
EFTERÅRET, DEN 21.-22. OKTOBER OG DEN 
5.-6. NOVEMBER. DER ER PLADS TIL 25 
STUDERENDE PÅ HVER WORKSHOP.
LÆS OM TILMELDING PÅ 
STUDIEPORTAL.HUM.KU.DK

ONESTO MONG

ONESTO MONG BLEV GRUNDLAGT I 2006 
OG UDVIKLER KOMMUNIKATIONSKON-
CEPTER OG -STRATEGIER. DERUDOVER 
RÅDGIVER OG HJÆLPER ONESTO MONG 
KREATIVE VIRKSOMHEDER MED EMNER, 
DER RELATERER SIG TIL OPLEVELSESØKO-
NOMIEN OG SOCIAL INNOVATION.

NAVNET ER IFØLGE FIRMAET SELV EN AF 
DE FÅ TING I VERDEN, DER OVERHOVEDET 
IKKE BETYDER NOGET! MEN NAVNET 
SÆTTER EN MASSE KREATIVE TING OG 
ASSOCIATIONER I SPIL, OG DET ER, IFØLGE 
PARTNER CLAUS NIELSEN, NÆSTEN ALLE, 
DER SPØRGER, HVAD NAVNET BETYDER. 

FOTO: ANNE TRAP-LIND 

Ud af kaos vokser  
kreative humanister
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Et døgn på KU
Torsdag den 9. oktober affyrer KU startskuddet til Universitetets Døgn, der 

byder på festlig faglighed og socialt samvær for alle medarbejdere og an-

satte på universitetet

Universitetets Døgn er oplevelser, engagement og underholdning for ansatte 

og studerende på hele universitetet - en moderniseret årsfest for alle. Her 

kan studerende og ansatte opleve nye, spændende sider af KU som studie- 

og arbejdsplads og være med til at give strategisk vigtige input til videreud-

viklingen af universitetet.

Det er første gang, der bliver afholdt Universitetets Døgn, men eventen 

er planlagt til at være årligt en tilbagevendende begivenhed. Grundtanken 

er at lave en række arrangementer, som man kan deltage i uafhængigt af 

hinanden, og som samlet set appellerer bredt til ansatte og studerende på 

KU. Målet er at give deltagerne mulighed for at møde kolleger og medstude-

rende fra hele KU og skabe rum for fælles oplevelser og erfaringsudveksling. 

Arrangementet er fysisk forankret rundt om på alle campusområder, hvilket 

giver deltagerne mulighed for at opleve andre steder på KU, end hvor de 

færdes normalt. 

Det tavse universitet

Det er intentionen, at værtsrollen for døgnets begivenheder skal gå på skift 

mellem fakulteterne. I år er det Det Biovidenskabelige Fakuletet, der arran-

gerer slagets gang, men KU's otte fakulteter er tovholdere på strategiske 

workshops, der løber af stabelen fredag den 10. oktober. De otte workshops 

skal hver især være med til at gøre KU til et bedre studiested og en bedre 

arbejdsplads. Alle workshops giver deltagerne mulighed for at være med 

til at forme konkrete outputs, der gives videre til ledelsen på Københavns 

Universitet. 

Det Humanistiske Fakultets workshop har overskriften ”Det tavse univer-

sitet - Om Københavns Universitets kommunikation med omverdenen”. 

Workshoppens omdrejningspunkt er spørgsmålet om, hvorfor vi overho-

vedet kommunikerer med verden uden for KU. Måske er tale i virkelighe-

den sølv og tavshed guld. På workshoppen vil man til kaffen få serveret et 

uoverskueligt overblik over ordene – og mulighed for at stjæle dem og gøre 

en kommunikationschef eller to tavse for en stund. De – langt fra tavse – 

oplægsholdere er musiker og producer Thomas Blachman og Claus Holm, 

prodekan for formidling ved DPU, Aarhus Universitet. Ordstyrer er Adam 

Holm, der er ph.d. i historie fra KU og vært på Deadline på DR2 

PROGRAM FOR UNIVERSITETETS DØGN

TORSDAG DEN 9. OKTOBER
15.00 CPH CAMPUS RACE 
UNIVERSITETETS DØGN SKYDES I GANG MED CPH CAMPUS RACE - ET SKÆVT OPGA-
VECYKELLØB, HVOR DET IKKE HANDLER OM AT KOMME FØRST. LØBET GÅR GENNEM 
DE FIRE CAMPUSOMRÅDER, OG SAMMEN MED DINE HOLDKAMMERATER DYSTER DU 
OM LÆKRE PRÆMIER.

18.30  BBQ
MED VENNER OG KOLLEGER PÅ FREDERIKSBERG CAMPUS. 

19.30  KLIMALOUNGE
KU’S KLIMALOUNGE BYDER PÅ SAND UNDER FØDDERNE, KAMELER, STAND-UP OG 
LOUNGESTEMNING. NOGLE AF KU’S MEST BERØMTE OG BERYGTEDE FREDAGSBARER 
DYSTER MOD HINANDEN TIL ÆRE FOR DIG. 

FREDAG DEN 10. OKTOBER
9.00 STRATEGISKE WORKSHOPS - MOD EN BÆREDYGTIG FREMTID
FAKULTETERNE INVITERER INDENFOR TIL SPÆNDENDE WORKSHOPS, HVIS OUTPUT 
LANDER DIREKTE HOS KU’S LEDELSE. PÅ WWW.UNIVERSITETETSDOEGN.KU.DK KAN DU 
MELDE DIG TIL EN AF DE OTTE SPÆNDENDE WORKSHOPS INDEN FOR: 

12.00 FÆLLES FROKOST FOR WORKSHOPDELTAGERE PÅ DET BIOVIDENSKABELIGE 
FAKULTET 

13.00 UNIVERSITETETS FREMTID
MØD DEKANER, INSTITUTLEDERE OG REKTORAT SAMMEN MED DINE KOLLEGER OG 
MEDSTUDERENDE, OG BLIV PRÆSENTERET FOR, HVAD DINE KOLLEGER OG MEDSTU-
DERENDE HAR GIVET AF INPUT TIL KU’S FREMTID 

14.00 LOUNGE MED MUSIK, HYGGE OG CAMPUSØL 

18.00 KULTURNAT OVERALT PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 

TILMELDING
DET ER GRATIS AT DELTAGE I BEGIVENHEDERNE PÅ UNIVERSITETETS DØGN. LÆS DET 
FULDE PROGRAM OG TILMELD DIG SENEST DEN 1.OKTOBER PÅ WWW.UNIVERSI-
TETETSDOEGN.KU.DK. BEMÆRK, AT DER ER ET BEGRÆNSET ANTAL PLADSER TIL DE 
ENKELTE ARRANGEMENTER - HURTIG TILMELDING ANBEFALES DERFOR.

Af Anne lind-TrapAf Anna Høxbro Bak

Redaktionen
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(4,5%) og  administration ifm. forskning (4,5%). Hvis 

ikke administration ifm. undervisning optager fulde 

4,5%, anvendes den resterende tid på undervisning. 

Tilsvarende, hvis ikke administration ifm. forskning 

optager fulde 4,5%, anvendes den resterende tid på 

forskning. Hvis administration ifm. forskning optager 

mere end 4,5% over en længere periode og ikke kan 

udlignes i de nærmest følgende semestre, tælles det 

overskydende antal timer med som administration 

ifm. undervisning, subsidiært undervisning.

Jeg håber, at ledelsens forslag vil blive ændret på en 

lang række af de ovennævnte punkter, således at 

hverdagens undervisning, bedømmelse og admini-

stration kan forblive spændende arbejdsområder i et 

fornuftigt arbejdsmiljø og ikke blot noget, man haster 

igennem for at kaste sig ud i endnu flere højhastig-

hedsopgaver, som bliver løst fagligt uforsvarligt.

Dette er en stærkt forkortet udgave af indlægget. Læs 

hele kommentaren på www.humanist.ku.dk 

Timenormer – en ommer

Af Morten Michelsen, DM-tillidsrepræsentant, Institut 

for Kunst- og Kulturvidenskab

Dekanatet ønsker et sæt overordnede regler for 

timenormer for hele fakultetet. Det er i og for sig 

rimeligt nok, men kernen i forslaget synes at være, at 

medarbejderne skal løbe hurtigere end hidtil, og at de 

enten skal udføre stort set samtlige opgaver endnu 

hurtigere eller – mere sandsynligt – markant dårligere 

end hidtil. Et af de udtrykte formål er ”at mindske 

HVIP-tid til administration i bred forstand”. Det ønske 

kan man kun dele, men når det overvejende sker ved 

at nedjustere normerne, er formålet i realiteten (dvs. i 

arbejdshverdagen) ikke opnået. 

Absurde bedømmelsesnormer

Normerne for bedømmelse af ansøgere til profes-

sorater, lektorater og adjunkturer, samt bedømmelse 

af doktordisputatser og ph.d.-afhandlinger går ikke. 

Det er at gøre grin med både ansøgere og bedøm-

mere, og hvis ledelsen holder fast i de foreslåede, må 

de forklare, hvad et moderne bedømmelsesarbejde 

egentlig består i. 

Et par forslag

Når dekanatet gerne vil formindske administrati-

onsdelen, kunne det være en god ide at sætte et 

mere præcist normtal på, fx 9% (til forskel fra det 

tidligere, underforståede, 10%). Desuden kunne det 

være hensigtsmæssigt at opdele administrationstiden 

i forsknings- og undervisningsadministration med 

4,5 % til hver. Følgende model kan foreslås:  

Normerne for undervisning og administration falder 

i tre grupper: undervisning, vejledning, bedøm-

melse m.v. (45,5%), administration ifm. undervisning 
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”Kernen i forslaget synes at 
være, at medarbejderne skal 
løbe hurtigere end hidtil, 
og at de enten skal udføre 
stort set samtlige opgaver 
endnu hurtigere eller - mere 
sandsynligt - markant dårli-
gere end hidtil”
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Det drejer sig ikke om at presse 
citronen

Kære Morten Michelsen

Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg personligt 

synes, at denne opdeling og optælling af en forskers 

arbejdsbyrder og tidsnormer hæmmer arbejdsglæden, 

avler kontrol og er unaturlig for den type af arbejde, 

forskere udfører. Mit oprindelige forslag var at af-

skaffe detaljerede normer, da arbejdsnormer for mig 

at se fratager medarbejderne autonomi over, hvordan 

de prioriterer deres arbejdstid. Men der er ikke opbak-

ning til dette, så derfor er forslaget om timenormer 

udelukkende møntet på at skabe et gennemsigtigt 

og ens system for alle. Målet er IKKE at presse mere 

arbejde ud af medarbejderne eller at bede dem sænke 

kvaliteten af det, de laver!

Der har eksisteret en midlertidig aftale om timenor-

mer siden 2004, som institutterne har administreret 

forskelligt. Det har medført, at institutterne hver især 

har nogle indviklede og ofte indbyrdes forskellige 

regler for fastansatte forskeres arbejdstidsnormer. 

Institutlederne og dekanatet ser derfor gerne, at disse 

normer blev forenklet og standardiseret, og dermed 

mindre bureaukratiske. Ensartede timenormer vil sikre 

ensartet beskyttelse af alle VIP mod en urimelig opga-

vebelastning, og de studerende vil få mere ensartede 

vilkår, når det gælder adgangen til undervisning og 

vejledning.

Det nye udkast til timenormer er 100% til forhand-

ling, og alle VIP-ansatte har haft mulighed for at 

komme med ideer og kommentarer til forslaget.  De 

præcise normer gennemdrøftes nu med fællestillids-

manden på baggrund af en lang række kommentarer 

fra kollegaer, og forhåbentlig vil det inden længe føre 

til enklere normer, der gælder for samtlige fuldtids-

ansatte VIP. Hvis vi ikke når til enighed, fortsætter det 

nuværende system.

Om systemet kan holde i det lange løb, og om det i 

virkeligheden er en udsøgt måde at træde os selv over 

tæerne på – det må tiden vise.

Med venlig hilsen

Kirsten Refsing, dekan
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”Målet er IKKE at presse mere arbejde ud af medarbejderne eller at 
bede dem sænke kvaliteten af det, de laver!”
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de studerende, jeg her tænker på, er dem, der undla-

der at melde sig til eksamen, fordi de (af den ene eller 

den anden grund) på forhånd ved, at de ikke vil tage 

eksamen i første semester. 

 

Forslaget rejser også en masse spørgsmål, som fx hvad 

der sker med de studerende, der skal op til en eksa-

men, der har flere forskellige eksamensformer? De 

skal vel alt andet lige melde sig til den ene eller anden 

eksamensform alligevel, hvilket vil betyde, at man ikke 

har fjernet eksamenstilmeldingen helt. Resultatet af 

det kan kun blive én ting: Mere forvirring. 

 

Endelig kan man spørge sig selv, om der hvert år er så 

mange russer, der kikser i eksamenstilmeldingen (og 

dermed får problemer i forbindelse med førsteårskra-

vet) her på fakultetet, at det nødvendiggør dette nye 

tiltag? Det Humanistiske Fakultet er vel en institution 

for voksne mennesker, der skal kunne agere individu-

elt, og hvor der er ansvar for egen læring, og derfor 

må man vel også gå ud fra, at russerne er i stand til at 

melde sig selv til eksamen, hvis blot de bliver informe-

ret om, hvordan de skal gøre. 

Besynderligt nytiltag 
 

Af Flemming Borg Nielsen, præsident for Histo-

risk Fagråd 

 

Da jeg for nyligt var til fakultetets obligatoriske tutor-

seminar, fik jeg mig noget af en overraskelse. Midt i et 

oplæg blev det en passant nævnt, at årets tutorer ikke 

skal vejlede de nye russer om eksamenstilmelding, da 

fakultetet har besluttet at fortilmelde alle i de to første 

semestre på deres studie. Baggrunden for dette er 

tydeligvis det (relativt) nye førsteårskrav, men man kan 

ikke lade være at spekulere på, om beslutningen er 

tænkt ordentligt igennem, for der er flere steder, hvor 

jeg vil mene, at der kan komme problemer. 

 

For det første må man sige, at det vil være utroligt 

forvirrende for russerne, at de på tredje semester 

pludselig selv skal til at melde sig til eksamen, for 

tidligere er det jo gået helt af sig selv. Samtidig opstår 

spørgsmålet om, hvem der skal fortælle dem dette – 

deres tutorer er kun ansat til og med andet semester, 

og mange studerende vil med garanti overse det, hvis 

meldingen kun kommer som en mail på instituttets 

mailingliste. Man risikerer dermed, at mange ikke får 

meldt sig til eksamen på tredje semester, eller at de 

ikke får meldt sig til rigtigt. Det er da nemmere, at de 

i to semestre har en gruppe tutorer, der kan hjælpe 

dem, så de har prøvet at melde sig til eksamen to 

gange med hjælp, når de står på egne ben i tredje 

semester. 

 

Et andet problem er de studerende, der af den ene 

eller den anden grund måtte ønske at udskyde en 

eksamen fra første til andet semester. De skal så til 

at afmelde sig, hvilket giver en masse dobbeltarbejde 

for administrationerne rundt om på fakultetet. Jeg 

er godt klar over, at der hvert år er mange russer, der 

afmelder sig eksamen efter at have meldt sig til, men 

S
P
Ø
R
S

DEBAT

”Årets tutorer skal ikke vejlede de nye russer om eksamenstilmelding, da 
fakultetet har besluttet at fortilmelde alle i de to første semestre på deres 
studie”
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Kære Flemming 

Du mener, at det er et besynderligt nytiltag, at 1. års-

studerende pr. automatik tilmeldes eksamen, og at de 

studerende ved deres eksamenstilmelding på 3. år vil 

blive forvirrede over, at automatikken er ophørt, og at 

de selv skal huske at melde sig til.  

 

Det er rigtigt, at studerende på Det Humanistiske 

Fakultet (og på de øvrige fakulteter i øvrigt) fremover 

automatisk vil blive tilmeldt eksamen, når de melder 

sig til kurser. De studerende tilmeldes den eksamens-

form, som langt de fleste studerende tidligere har 

valgt inden for det pågældende studieelement. Hvis 

dette valg ikke svarer overens med den studerendes 

ønske, står det selvfølgelig den studerende frit for at 

melde sig til en anden eksamensform på punkt.ku.  

 

Hvorfor nu denne praksis?  

Kravet om automatisk eksamenstilmelding er ikke 

et administrativt påfund fra dekanatets eller fakul-

tetets side, det er simpelthen et lovkrav fra og med 

1. september 2008. Ministeriet har tilsyneladende 

ønsket, at universiteterne skal yde denne service til de 

studerende. Kravet gælder ikke kun på første år, men 

for alle årgange. Da vi har ca. 12.000 studerende på 

fakultetet og ikke bruger undervisningstilmelding via 

punkt.ku andre steder end på Åbent Universitet og til-

valg, har vi ikke kunnet gøre andet end at starte med 

de nye førsteårsstuderende, som for langt størstede-

lens vedkommende bliver holdsat. Til næste år skifter 

vi til et nyt system, og derefter vil alle studerende 

skulle tilmelde sig undervisning via nettet – og dermed 

bliver de også eksamenstilmeldt automatisk. Der bliver 

derfor ikke tale om, at de nye studerende på tredje 

semester skal gå tilbage til gammeldags tilmelding. 

 

Jeg kan sagtens forstå, at det for ældre studerende 

virker som om, at universitetet går over åen efter 

vand. Men processen med, at man aktivt skal melde 

sig til eksamen, kan virke dybt godnat på nye stu-

derende, der har været vant til, at der selvfølgelig er 

en eksamen efter endt undervisning. Det kan være 

svært at forstå, at man selv skal gøre noget for at 

komme til eksamen, og at det ikke sker automatisk. 

Når man kommer fra gymnasiet – og skolesystemet i 

det hele taget – har man i et langt skoleliv været vant 

til en automatik mellem undervisningsdeltagelse og 

eksamen. Og man har ligeledes været vant til, at man 

da går til eksamen, når årets undervisning er slut. Så 

det med at udskyde en eksamen er ikke en kultur de 

nye studerende har med fra deres tidligere uddannel-

sesforløb – det er noget, de lærer her. Og den kultur 

mener jeg, at vi skal gøre op med. 

 

Med venlig hilsen 

Hanne Løngreen
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A
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”Kravet om automatisk 
eksamenstilmelding er 
ikke et administrativt 
påfund fra dekanatets eller 
fakultetets side, det er sim-
pelthen et lovkrav fra og 
med 1. september 2008”
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KANTINEN BLIVER BEDRE

Der bliver en del forstyrrelser i hverdagen, når der om-

bygges i et hus, hvor folk arbejder og studerer. Nogle 

enheder skal flytte midlertidigt (se boksen til venstre), 

og der vil være en del almindelige byggegener, som 

støj og midlertidige adgangsveje. Endnu et sted, der 

kommer styrket ud af ombygningen, er kantinen i det 

nuværende nye KUA. Siden den blev indviet, har der 

været problemer med både plads, køkkenfaciliteter 

og akustik i det høje rum, og da den heller ikke bliver 

brugt til meget andet end spisning, får den nu nogle 

helt nye features. Der bliver bygget en ny etage langs 

vinduerne ud mod Amager Fælledvej med plads til 

både spisning og gruppearbejde, ligesom der kommer 

en integreret Faculty Lounge til spisende gæster, det 

kan fx være i forbindelse med konferencer. Prisen er, 

ud over de 19 millioner kroner ombygningen koster, 

at kantinen lukker helt ned i hele foråret 2009. Den 

erstattes i perioden af ’danskkantinen’ på gamle KUA, 

der genåbnes til formålet.  

GRØN CAMPUS

KUA2 er en del af universitetets campusplan, hvor KU 

samles i tre campusområder. Ombygningen af KUA2 

og indflytningen af jura og teologi i KUA3 (resten 

af gamle KUA) bliver sammen med KUA1 til Søndre 

Campus. I campusplanen er der fokus på at gøre KU's 

campusområder til nogle af de grønneste i Europa, og 

der er planer om at spare 20 procent af KUs energi-

forbrug over de næste fem år. Det vil sige, at der, al-

lerede før KUA2 står færdig, skal spares på energien på 

KUA, bl.a. med sparekampagner og nye installationer. 

Læs mere om KUA2 og Grøn Campus på www.soen-

drecampus.ku.dk 

KUAs studerende, ansatte og ledere skal igen i gang 

med de kreative overvejelser og komme med bud på 

fremtidens fysiske humaniora. I foråret blev der nedsat 

en stribe brugergrupper fra de fire institutter, der skal 

flytte ind i januar 2013 – IKK, MEF, Saxo og ToRS – samt 

fra administrations- og driftscentret. De bidrog alle til 

det byggeprogram, som netop er godkendt. Byggepro-

grammet er det dokument, der beskriver alle de lokaler 

og funktioner, som skal være i den nye bygning. 

Der er store forandringer i vente med KUA2. Alle hu-

manioras aktiviteter samles rundt om Emil Holms kanal 

med et stort ydre universitetstorv, der bliver fælles med 

det nye universitetsbibliotek, som netop er åbnet. Des-

uden bliver der en ny hovedindgang og et nyt indre 

torv med café, boghandel og mange flere ting, som 

endnu kun er på tegnebrættet.

BRUGERWORKSHOPS

Brugergrupperne skal på arbejde igen ved en række 

brugermøder og præsentationer henover efteråret. Her 

skal de hjælpe arkitekter, ingeniører og beslutningsta-

gere med at fastlægge, hvor lokaler og funktioner skal 

ligge i den nye bygning. Processen kaldes dispositions-

fasen. Studerende og ansatte skal forsøge at indkredse, 

hvordan funktioner i institutarealet fordeles bedst. Et af 

spørgsmålene genrerelt for dispositionsfasen er, hvor-

dan der både skabes et godt flow i bygningen, hvor 

der er mulighed for både mere støjende aktiviteter og 

for fordybelse.

CAMPUS

KUA2 

HVAD:
CA. 35.000 M2 OMBYGNING AF GAMLE 
KUA TIL INSTITUTTERNE MEF, SAXO, TORS 
OG IKK (MUSIKVIDENSKAB). DET DREJER 
SIG OM KONTORER, STUDENTERFACI-
LITETER OG VIDENSCENTRE. DESUDEN 
OMBYGNING AF ADMINISTRATIONS- OG 
DRIFTSCENTER, AKADEMISK BOGHANDEL 
SAMT CAFÉ MØDESTEDET.  

HVOR: 
KUA2 DÆKKER OMRÅDET FRA HOVEDIND-
GANGEN NJALSGADE 80 OG HELE VEJEN 
OVER MOD NYE KUA. RESTEN AF GAMLE 
KUA OMBYGGES EFTERFØLGENDE I KUA3.

HVORNÅR:
NEDRIVNINGEN BEGYNDER I EFTERÅRET 
2009, KUA2 STÅR KLART DECEMBER 2012

CAMPUSCAMPUSI oktober genoptages planlægningen af KUA2. Efter et forår 
og en sommer, hvor byggeprocessen har ligget underdrejet, er 
planlægningen af KUA2 tilbage på sporet. Og de nødvendige 
midlertidige flytninger er undervejs.

Redaktionen

MIDLERTIDIGE FLYTNINGER
HVEM SKAL FLYTTE – HVORHEN OG 
HVOR LÆNGE?

STUDENTERAFDELINGEN DET TIDLI-
GERE KGL. BIBLIOTEK PÅ GAMLE KUA (FRA 
SOMMEREN 2009- DECEMBER 2012)

CAFE MØDESTEDET  DET TIDLIGERE 
KGL. BIBLIOTEK PÅ GAMLE KUA (FRA SOM-
MEREN 2009- DECEMBER 2012)

FAKULTETETS BETJENTSTUE  DET 
TIDLIGERE KGL. BIBLIOTEK PÅ GAMLE KUA 
(FRA SOMMEREN 2009- DECEMBER 2012)

MEF  TRAPPE 17 OG 18, 1. SAL, GAMLE 
KUA (FRA SOMMEREN 2009- DECEMBER 
2012)

DELE AF INSS (SPROGVIDENSKAB) 
BYGNING 22 (PERMANENT FLYTNING)

STUDENTERVÆKSTHUSET KATALYST  
DET TIDL. KGL. BIBLIOTEK PÅ GAMLE KUA 
(INDTIL VIDERE)

KANTINEN I NYE KUA  DANSKKANTI-
NEN PÅ GAMLE KUA, V. HOVEDINDGAN-
GEN (KUN I FORÅRSSEMESTRET 2009). 

Af Anne lind-TrapAf Henrik Friis

FOTO: ANNE TRAP-LIND 

Tilbage på sporet
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MODEL AF KANTINEN PÅ NYE KUA, SOM DEN KOMMER TIL AT SE UD EFTER OMBYGNINGEN.
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CV-TJEK I KANTINEN

Få feedback på dit cv.

Tid: Tirsdag den 23. september kl. 10-14.30 

Sted: KUA, den store kantine (”Mosaikken”)

Arrangør: Studie- og Karrierevejledningen

NÅR SJOV OG ALVOR FUSIONERER

Foredrag i Studentermenigheden ved forfatter, 

dramatiker og skribent Jens Blendstrup.

Tid: Tirsdag den 23. september kl. 19 

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 

Arrangør: Studentermenigheden på Amager

SUBALTERN COLONIALISM IN AFRICA 

Invitation to participation in the first of a series of 

symposia on the theme of ’The Colonial’.

Tid: Onsdag den 24. september kl. 13-16 

Sted: KUA, 23.4.39 

Arrangør: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

BEHIND THE SCENES OF CULTURAL 

PRODUCTION

Seminar on the relationship between theories, 

methods, politics, and practise within the cultural 

industries.

Tid: Torsdag-fredag den 25.-26. september kl. 10-16 

Sted: KUA, 16.1.20 

Arrangør: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

HERTOFT-EFTERMIDDAGE: SIDSTE NAT I 

KØDBYEN

Mød forfatter, journalist og medstifter af Seksu-

alpolitisk Forum Henrik List, der reflekterer over 

tidens seksualmoral.

Tid: Torsdag den 25. september kl. 16-18 

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik 

Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arrangør: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og

Sex & Samfund

DØD OG OPSTAND- OM DET EVIGE LIV. 

for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU.

Tid: Torsdag den 25. september kl. 20 

Sted: Farvergade 27, opgang H, 3. sal 

Arrangør: Studenterkredsen 

SELFHOOD AND SELF-ANNIHILATION

Tid: Fredag den 26. september kl. 9.30-16.45 

Sted: KUA, 27.0.09 

Arrangør: Center for Subjektivitetsforskning

RACE AND THE MANAGEMENT OF U.S. 

LABOR IN U.S. HISTORY. 

Gæsteforelæsning ved professor David Roediger, 

University of Illinois, Urbana-Champaign.

Tid: Fredag den 26. september kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, 27.0.17

Arrangør: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

DEN KREATIVE MØVER

Tid: Tirsdag den 30. september kl. 15-16 

Sted: Se studieportal.hum.ku.dk

Arrangør: Studie- og Karrierevejledningen Humaniora

LAS LITERATURAS DEL RÍO DE LA PLATA

Seminar ved Institut for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk. Kontakt: Ph.d.-stipendiat Ingrid Agostoni, 

e-mail: agostoni@hum.ku.dk.

Tid: Onsdag den 1. oktober kl. 10.00-16.00 

Sted: KUA, 27.0.09

Arrangør: Institut for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk

DE DANSKE RESSOUCER CA. 1000-1500

Frokostmøde på SAXO-Instituttet med lektor Nils 

Hybel, SAXO-Instituttet, Afdeling for Historie, 

Københavns Universitet

Tid: Mandag den 6. oktober kl. 12-13.15

Sted: KUA, 9.3.14

Arrangør: SAXO-Instituttet

NORDISKE AFRIKADAGE

Center for Afrikastudier på Københavns Universi-

tet er vært for seminaret ’Africa on the move’.

Tid: Torsdag den 9. oktober kl. 8.30 til fredag den 10. 

oktober kl. 14.00 

Sted: Øster Farimagsgade 5 

Arrangør: Det Teologiske Fakultet

RHETORICAL CITIZENSHIP AND PUBLIC 

DELIBERATION

International conference arranged by the re-

searchers’ network ’Rhetorical Citizenship’.

Tid: Torsdag-fredag den 9.-10. oktober kl. 9-17 

Sted: KUA, 22.0.11 

Arrangør: Institut for Medier, Erkendelse og Formid-

ling

UNIVERSITETETS DØGN

Universitetets Døgn er oplevelser, engagement 

og underholdning for ansatte og studerende på 

Københavns Universitet.

Tid: Torsdag den 9. oktober kl. 15.00 til fredag den 

10. oktober kl. 15.00 

Sted: KU’s fire campusområder

Arrangør: Københavns Universitet

KALENDER
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THOMAS JEFFERSONS BIBEL

Foredrag ved forskningsadjunkt Lars Kjær Bruun, 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, 

Københavns Universitet.

Tid: Torsdag den 9. oktober kl. 20 

Sted: Artillerivej 86, lokale 2.34 

Arrangør: Religionshistorisk Forening 

TRANSLOCAL RELIGIOUS DEVOTION

International workshop on Religion, Ritual and 

Politics in North India and Pakistan.

Tid: Fredag den 10. oktober kl. 10.15-18.00 

Sted: Artillerivej 86, lokale 0.26 

Arrangør: Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier

THE CONCEPT OF PERFORMANCE

Foredrag af professor Erika Fischer-Lichte, Freie 

Universität Berlin. 

Tid: Mandag den 20. oktober kl. 10.15-12.00 

Sted: KUA, 22.0.49 

Arrangør: Georg Brandes Skolen 

SUZANNE OSTEN OG FEMINISTISK TEATER

Foredrag af Tiina Rosenberg, Lunds Universitet.

Tid: Mandag den 20. oktober kl. 13.15-15.00 

Sted: KUA, 22.0.49 

Arrangør: Georg Brandes Skolen 

CROSS-OVER. TEATERKONCERTER M.M. 

Foredrag af lektor Michael Eigtved, Institut for 

Kunst- og Kulturvidenskab, Afdeling for Teater-

videnskab, KU.

Tid: Mandag den 20. oktober kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, 22.0.49 

Arrangør: Georg Brandes Skolen 

OPERANS PUBLIK I DAG

Foredrag af dramaturg ved GöteborgsOperan 

Göran Gademan.

Tid: Tirsdag den 21. oktober kl. 9.15-11

Sted: KUA, 22.0.49

Arrangør: Georg Brandes Skolen 

CREATIVE OUTBURST

To-dages innovationsworkshop for studerende.

Tid: Tirsdag-onsdag den 21.-22. oktober kl. 9-16 

Sted: Se studieportal.hum.ku.dk

Arrangør: Studie- og Karrierevejledningen 

Humaniora

90’ERNES DRAMATISKE GENNEMBRUD

Foredrag af Birgitte Hesselaa, tidligere dramaturg 

ved Det Kgl. Teater.

Tid: Tirsdag den 21. oktober kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, 22.0.49 

Arrangør: Georg Brandes Skolen 

POLITISERINGSTENDENSER I

SAMTIDSKUNSTEN

Foredrag af lektor Mikkel Bolt Rasmussen, Institut 

for Kunst- og Kulturvidenskab, Afdeling for Littera-

turvidenskab, Københavns Universitet. 

Tid: Tirsdag den 21. oktober kl. 14.15-16.00 

Sted: KUA, 22.0.49

Arrangør: Georg Brandes Skolen 

GRÆNSELANDET MELLEM BILLEDKUNST OG 

TEATER

Foredrag af Ulla Angkjær Jørgensen, Institutt for 

kunst- og medievitenskap, NTNU Trondheim.

Tid: Onsdag den 22. oktober kl. 9.15-11.00 

Sted: KUA, 22.0.49

Arrangør: Georg Brandes Skolen 

DET TOPOGRAFISK SUBLIME MED SÆRLIGT 

HENBLIK PÅ JON FOSSE

Foredrag ved professor Erika Fischer-Lichte, Freie 

Universität Berlin. 

Tid: Onsdag den 22. oktober kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, 22.0.49

Arrangør: Georg Brandes Skolen 

SVENSK 1900-TALSDRAMATIK I LJUSET AV 

TEORIN OM DEN POSTDRAMATISKE TEATERN

Foredrag ved professor Roland Lysell, Litteratur-

vetenskap, Stockholms Universitet. 

Tid: Onsdag den 22. oktober kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, 22.0.49

Arrangør: Georg Brandes Skolen 

FORFATTERAFTEN MED FORFATTEREN JENS 

BLENDSTRUP

Tid: Torsdag den 23. oktober kl. 20 

Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 3. sal 

Arrangør: Studenterkredsen 

NÆSTEN KANDIDAT KURSUS

Tre dages kursus for dig, der er næsten kandidat 

eller nyuddannet.

Tid: Tirsdag den 28. til torsdag den 30. oktober kl. 9-16

Sted: Se studieportal.hum.ku.dk 

Arrangør: Studie- og Karrierevejledningen Humaniora

DEN NY PURITANISME

Studentermenigheden inviterer til debataften 

med rådgiver og forfatter Lotte Hansen og profes-

sor Lars-Henrik Schmidt, Aarhus Universitet.

Tid: Tirsdag den 28. oktober kl. 19 

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 

Islands Brygge 

Arrangør: Studentermenigheden på Amager

 

MENNESKEHANDEL OG PROSTITUTION

Konference med oplæg og debat.

Tid: Torsdag den 30. oktober kl. 10-16 

Sted: Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24

Arrangør: Europas Kvinders Pris, Den Danske Europa-

bevægelse og Europa-Kommissionen 

HERTOFT-EFTERMIDDAGE: INFANTIL

SEKSUALITET, FORFØRELSE OG FANTASI

Foredrag ved psykolog Katrine Zeuthen, Køben-

havns Universitet.

Tid: Torsdag den 30. oktober kl. 16-18 

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik 

Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arrangør: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Sex 

& Samfund 

IT-STØTTET REGISTRERING AF NYE ORD OG 

ORDFORBINDELSER

Foredrag ved Jakob Halskov, Dansk Sprognævn.

Tid: Torsdag den 30. oktober kl. 19.30 

Sted: KUA, 27.0.17

Arrangør: Selskab for Nordisk Filologi 

THE RHETORIC OF FEAR: HORROR, CONTRO-

VERSY AND AMERICAN CINEMA

Gæsteforelæsning om forholdet mellem film og 

frygt i amerikansk kultur ved ph.d. Kendall R. 

Phillips, Syracuse University.

Tid: Fredag den 31. oktober kl. 10-12 

Sted: KUA, 16.1.20 

Arrangør: Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling

LÆS MERE OM ARRANGEMENTERNE OG SE  

OPSLAGENE I DERES FULDE LÆNGDE PÅ 

WWW.HUM.KU.DK/KALENDER
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