
U N I V E R S I T ETS AV I S E N  8  ◆  2 0 1 1  1

NR. 5   JUNI 2011
UNIVERSITETSAVISEN
NR. 8   NOVEMBER 2011
UNIVERSITETSAVISEN

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

Fusion splitter bestyrelse    Barsel koster job    Er studerende uduelige?  
Kamp om ranglister    Students in Facebook bubble?

Sådan bliver 
man(d) 
professor 

KU’S KøNSpOlITIK

læS SIdE 12 - 13

U A f h æ N g I g  A f  l E d E l S E N  p å  K ø B E N h A V N S  U N I V E R S I T E T



2  U N I V E R S I T ETS AV I S E N  8  ◆  2 0 1 1

ind
hold

Valgkampen: Tv og radio vandt over Twitter og Facebook 03

Europæerne til kamp mod uretfærdige ranglister 04

Voxpop: Er nutidens studerende for dårlige? 07

Videnskabsministeren: Gem forventningerne i et års tid 08

Bestyrelsesmedlemmer revser fusionsproces 10

Kvindeinstitut må fyre for at kunne betale barsel  11

Kønspolitik: Med diskrimination skal ulighed bekæmpes 12

KU-forsker belønnes af Iran 14

KUmmentar: Et godt regeringsgrundlag 16

Kronik: Jamen, der har da lige været valg! 17

University Post: Close encounters at the student café 18

Navne 21

Meddelelser og kalender 22

kolofon
Nørregade 10
1165 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk
www.uniavis.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Redaktion: Richard Bisgaard, ansvarshavende redaktør, DJ; 
Gry Bartroff  Gaihede, redaktionssekretær; Claus Baggersga-
ard, journalist, DJ; Christoff er Zieler, journalist; Mike Young, 
journalist, Anders Fjeldberg, journalist, DJ; Anna Meera 
Gaonkar, studentermedhjælper.

Redaktionel frihed
Universitetsavisen er redaktionelt uafh ængig af ledelsen, hvis 
offi  cielle standpunkt står at læse i KUmmentaren på debatsi-
derne.  Resten af avisen redigeres efter gængse journalistiske 
kriterier og kan ikke tages som udtryk for ledelsens synspunk-
ter og prioriteringer.

Annoncer: DG Media as, 
Store Kongensgade 72, 1264 København K, 
tlf. 70 27 11 55, 
www.dgmedia.dk.

Layout: Rumfang
Tryk: Greentech Rotaprint
Oplag: 18.000

Medlem af Danske Specialmedier.

Avisen udgives af Københavns Universitet 9 gange årligt til alle 
studerende og ansatte.

Abonnement: 300 kr. årligt. 
For udlandet 500 kr. årligt.
Udebliver avisen, så kontakt Bladkompagniet.dk, e-mail: bk@
bladkompagniet.dk eller din lokale postmodtagelse. Ved læn-
gere tids udeblivelse send en mail til uni-avis@adm.ku.dk

Debat- og læserindlæg modtages gerne per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Meddelelser Debat Udkommer
9 21/11 23/11 1/12

”I dag, hvor man ønsker større 
kvindelig repræsentation i 
bestyrelser og ledelser, farer man 
frem og opfi nder afgrundsdybe 
kønsforskelle”

Professor Hans Bonde

1804

1408

11



U N I V E R S I T ETS AV I S E N  8  ◆  2 0 1 1  3

bruger redskaber fra markedsføringen i 
deres kommunikation med vælgerne. Han 
har en interessant forklaring på, hvorfor vi 
ved dette valg har oplevet, hvad han kalder 
et kommunikativt paradigmeskift fra politi-
kernes side:

»De vil i højere grad gå efter noget så fluf-
fy som autenticitet. Nu vil vi se Lars Løkke 
fortælle om sin far, der er ramt af kræft. 
Dem, der så debatten i tv mellem partile-
derne, da han nævnte det, lyttede nok lidt 
bedre efter, hvad han sagde.«

Ifølge Sigge Winther Nielsen er vælgerne 
efterhånden blevet i stand til at gennem-
skue den kontrollerede kommunikation, 
som partierne har praktiseret siden rege-
ringsskiftet 2001. Det var dengang spin-
doktorer som Henrik Qvortrup og Michael 
Kristiansen kontrollerede pressen med hård 
hånd og udstyrede Anders Fogh med nøje 
planlagte budskaber. Og når det går op for 
vælgerne, at de på den måde bliver kontrol-
leret, så må politikerne finde på noget nyt.

Sigge Winther Nielsen forklarer, at poli-
tikerne må bruge nogle nye medier, hvis de 
vil kommunikere autentisk.

»Folk, der kigger meget på massemedi-
erne, bliver skuffede. Hvis politikerne skal 
have noget ud af denne nye autentiske kom-
munikation, så skal den være personlig. Det 
kan man gøre ved at gå rundt og banke på 
folks døre, man kan gøre det på sms eller 
man kan gøre det på de sociale medier,« for-
klarer han og fortsætter:

»Ideen med politisk marketing er netop, 
at det ikke skal være som i gamle dage. Har 
man en god nyhed, skal man sende den ud 
til dem, der følger én på Facebook, eller 
man skal sende det ud på mail til vælgerne. 
Så får man den her autenticitet.«

Ingen stemmer i Twitter
Netop sociale medier som Facebook og 
Twitter har fået enorm opmærksomhed ved 
det netop overståede folketingsvalg. Af og 
til har man nærmest fået indtrykket af, at 
det er på de sociale medier, valget afgøres.

Det er ifølge Stig Hjarvard en voldsom 
overdrivelse.

»Der er jo grænser for, hvor meget de nye 
medier reelt betyder. Twitter er et eksempel 
på et medie, der er ekstremt opreklameret 
i forhold til den rolle, det spiller. Det er 
meget få, der tweeter og følger politikere 
på Twitter. Der, hvor det rent faktisk får en 
rolle, er, hvis et tweet bliver til en historie i 
et af dagbladene.«

Den holdning deles af Sigge Winther Niel-
sen, der i stedet har et andet bud på, hvad 
politikere kan bruge de sociale medier til.

»Facebook kan ikke på den måde rykke 
stemmer over midten. Men det kan bringe 
folk længere op på listen internt i partiet. 
Hvis man er god til at bruge de nye sociale 
medier, så kan man få en fordel i forhold til 
andre i partiet.«

Omvendt nævner Sigge Winther Nielsen, 
at tingene kan ændre sig, når Facebook og 
Twitters udbredelse vokser.

»Om fem-ti år får vi en ny generation af 
vælgere, der er endnu mere vilde til det her 
med Twitter og Facebook. Så må vi se, hvad 
der sker til den tid.«

Tv har stadig magten
Politisk marketing giver altså en række nye 
muligheder, både når det gælder indhol-
det af den politiske kommunikation, og 
de kanaler man kommunikerer igennem. 
Stig Hjarvard og Sigge Winther Nielsen er 
enige om, at de gamle medier stadig er de 
vigtigste for vælgerne, når de beslutter, hvor 
krydset skal sættes.

»Det er de store medier som radio og tv, 
der fortsat spiller en altdominerende rolle 
i den politiske kommunikation,« lyder det 
fra Stig Hjarvard, og Sigge Winther Nielsen 
er enig:

»Fjernsynet er klart det medie, der kan 
fange tvivlerne. Tvivlerne ser debatter, og er 
mere letpåvirkelige end andre vælgere.«

Valgkampen: 

Tv og radio 
vandt over Twitter 
og facebook
Politik er som alt andet en 
vare, der kan sælges, og med 
den rette markedsføring 
kan vælgerne og dermed 
magten vindes.

pOlITISK MARKETINg

Af Mathias Holm Pedersen

Er du en af de vælgere, der under den netop 
overståede valgkamp blev Facebookven 
med Johanne Schmidt-Nielsen, fik besøg 
ved hoveddøren af en socialdemokratisk 
partisoldat eller fulgte med i Margrethe 
Vestagers tweets?

I så fald er du ikke alene. Aldrig har de 
politiske partier nemlig brugt så mange 
 ressourcer og så mange forskellige medie-
kanaler for at nå ud med deres budskaber 
til vælgerne som ved Folketingsvalget 
2011. Og tusindvis af danskere får i dag 
deres informationer om politik ikke alene 
fra tv, radio og aviser, men fra videoer på 
nettet, sms’er fra partierne, eller fra det 

VælgERVANdRINg 

Det var ikke de sociale medier, der gav 

Danmark et rødt flertal i 2011. Forskerne 

er enige om, at tvivlerne beslutter hvem 

der får deres kryds, når de ser tv.

FOTO: POLFOTO

stadig voksende udbud af sociale netværks-
tjenester.

Men hvad virker, og hvad er spild af 
penge? For at få svaret havde alumnefor-
eningen Kubulus for nylig inviteret to af 
Københavns Universitets mest fremtræ-
dende forskere i forholdet mellem medier 
og politik, professor i medievidenskab Stig 
Hjarvard og ph.d.stipendiat i statskundskab 
Sigge Winther Nielsen, til debat Alexander-
salen om ’politisk marketing’. Fænomenet 
er på få år blevet et af de helt hotte områder 
inden for valgforskningen, hvilket den store 
tilstrømning til mødet også bevidnede.  

politik som en vare
Kort fortalt handler politisk marketing om, 
at politik i dag i høj grad kan ses som en 

vare, der med de rigtige værktøjer kan sæl-
ges til vælgerne.

Ligesom de fleste virksomheder har de-
taljerede informationer om deres kunder, 
har mange politiske partier i dag detaljerede 
informationer om deres potentielle vælgere. 
Dem kan de bruge til at målrette deres 
kommunikation, så den matcher vælgernes 
præferencer.

Hvor man tidligere alene havde fokus på 
den klassiske dag-til-dag kamp om dagsorden 
i massemedierne, så er der fra partierne i dag 
en øget interesse for at kommunikere via di-
rekte kanaler til borgerne uden om medierne.

Vi er trætte af spin
Ph.d.-stipendiat Sigge Winther Nielsen 
forsker netop i, hvordan de politiske partier 



4  U N I V E R S I T ETS AV I S E N  8  ◆  2 0 1 1

Europæerne til kamp 
mod uretfærdige 
ranglister

EU’s nye ranking, U-Multirank, er blevet 
til i utilfredshed med de eksisterende 
af slagsen, der favoriserer stærke 
forskningsuniversiteter. I virkeligheden 
handler det måske bare om, at europæerne 
er trætte af at få baghjul af USA og Asien.

KONKURRENCE
Af Claus Baggersgaard

Universiteterne venter hvert år i en blanding 
af forventning og bæven på deres placering 
på de mest prominente rankings som Times 
Higher Education Rankings, Shanghai Jiao 
Tong University Rankings og QS World Uni-
versity Rankings, og det med god grund.

Ranglisterne får nemlig større og større 
betydning verden over, selv om det ikke 
udtrykker en dybere retfærdighed, om det 
enkelte universitet går frem eller tilbage, 
viser rapporten ’Global university rankings 
and their impact’.

Nu vil en ny ranking, den såkaldte U-
Multirank, som Europakommissionen har 
fået lavet, bryde de eksisterende rankingers 
magt ved at tilbyde, hvad der beskrives som 
et mere retfærdigt alternativ. 

»Det grundlæggende spørgsmål er, hvad 
et godt universitet er, og hvem der har 
autoriteten til at beslutte, hvordan man 
måler det. De tre store rankinger foku-
serer først og fremmest på forskning og 
forskningsry, men med U-Multirank har vi 
demokratiseret udvælgelsen af faktorer,« 
siger Frans van Vught, der har stået i spid-
sen for arbejdet med at designe den nye 
rangliste.

Mens de eksisterende ranglister altså pri-
mært fokuserer på de en til tre procent af 
verdens 17.000 universiteter, der er stær-
kest inden for forskning, så kan man med 
U-Multirank selv bestemme, hvilke dimen-
sioner, man vil sammenligne, og hvor meget 
de forskellige kriterier hver især skal vægte. 

Nyt redskab for studerende
Ifølge Frans van Vught, der også fungerer 
som rådgiver for kommissionsformand José 
Manuel Barroso og er præsident for The 
European Center for Strategic Management 
of Universities (Esmu), betyder det, at alle 
typer af videregående institutioner får mu-
lighed for at måle sig med andre institutio-
ner med en tilsvarende profil i stedet for at 
skulle forsøge at konkurrere med de førende 
forskningsuniversiteter i verden som i dag.

En studerende, der ønsker at finde det 
bedste universitet med netop den profil, 
vedkommende ønsker, kan også benytte 
U-Multirank til formålet. Det samme gælder 
et institut, der vil sammenligne sig med 
tilsvarende institutter i hele verden eller 
politiske beslutningstagere i et land, der vil 
vide, hvordan universiteterne, de bevilger 
penge til, klarer sig i forhold til tilsvarende 
udenlandske.  

U-Multirank måler, hvordan institutioner 
og uddannelser klarer sig på fem dimensio-
ner: undervisning, forskning, videnoverfør-
sel, international orientering og regionalt 
engagement. 

Til hver dimension hører en række indi-
katorer, der er blevet udvalgt i samarbejde 
med diverse interessenter, blandt andet 
repræsentanter for videregående uddan-
nelses- og forskningsinstitutioner, studen-
terorganisationer, regionale myndigheder, 
uddannelsesakkrediteringsorganisationer 
og faglige organisationer. Målet har været 
at skabe bred opbakning og accept af indi-
katorerne ved at udvælge dem i en åben og 
demokratisk proces.

Efter indikatorerne var blevet udvalgt, er 
den nye ranking blevet testet på 150 institu-
tioner under pilotfasen fra november 2010 
til februar 2011. Europakommissionen har 
efterfølgende givet grønt lys til, at den nye 
ranking søsættes i 2013, når der er fundet 
en uafhængig organisation, en fond eller 
offentligt/privat partnerskab, der vil stå for 

dOMINANS 

Ivy League universiteterne sidder tungt 

på tronen i de tre store internationale 

ranglister over universiteter. Deres gode 

ry, strømmene af private forskningsmil-

liarder og nobelpristagerne de har fostret, 

gør dem urokkelige i det nuværende 

målesystem. Europæerne udfordrer nu 

det glansbillede.
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driften af, hvad der med tiden skal udvikle 
sig til en enorm database med oplysninger 
om verdens universiteter. 

Ulige konkurrence
Frans van Vught tilføjer, at det i høj grad er 
den stærke og veldokumenterede kritik fra 
flere sider af de eksisterende ranglister, der 
har drevet europæerne til at ønske sig et 
alternativ. 

En rapport fra European University As-
sociation (EUA) konkluderer således, at de 
eksisterende rankinger giver et forenklet 
billede af virkeligheden, de er i mange til-

fælde uigennemskuelige, de forfordeler uni-
versiteter, der ikke har forskning som deres 
primære fokus, og der eksisterer en kulturel 
og sproglig bias, samt en bias imod de hu-
manistiske og sociale videnskaber.

Selv om kapløbet således dybest set 
ikke foregår på lige vilkår, får det alligevel 
mange universiteter til i højere grad at fo-
kusere på faktorer, der kan forbedre deres 
placering frem for at koncentrere sig om de 
områder, hvor de har deres styrker og der-
for logisk set burde lægge deres kræfter. 

Der sker dermed en ensretning af uni-
versitetssektoren, da lavere placerede 
institutioner tilskyndes til at efterligne de 
succesfulde forskningstunge universiteter 
i håb om at ryge op ad rangstigen, fremgår 
det af rapporten.

Det er primært denne udvikling, U-Mul-
tirank forsøger at gøre op med, men Frans 
van Vught erkender, at det også har spillet 
en rolle, at de europæiske universiteter ge-
nerelt klarer sig dårligt i konkurrencen med 
amerikanske og asiatiske universiteter på 
de dominerende internationale ranglister i 
dag. De fokuserer nemlig primært på forsk-

ning, og Europa er præget af en mangfoldig-
hed af forskellige typer af universiteter. 

 
flere spillere på banen
På Københavns Universitet (KU) følger Ud-
dannelsesservice med i udviklingen af inter-
nationale rankinger, særligt i KU’s placering 
på dem, og her har man lagt mærke til, at en 
ny spiller forsøger at komme på banen.

Vicedirektør for uddannelse Hanne Harm-
sen mener, at U-Multirank formår at løse 
en del af problemerne med de nuværende 

OM RANKINgER 

Hvert år offentliggøres internationale un-

dersøgelser af universiteter verden over i et 

forsøg på at vurdere universiteterne i forhold 

til hinanden. 

Metoden bag undersøgelserne varierer af-

hængig af hvem, der står bag undersøgelsen. 

Enkelte undersøgelser justerer metoden 

hvert år, hvilket kan forklare, at resultaterne 

skifter meget fra år til år. 

Følgende indgår ofte i vurderingen af univer-

siteterne: 

•	 	Forskeres	bedømmelse	af	hvilket	universi-

tet, der er bedst inden for deres felt. 

•	 	Antal	videnskabelige	artikler	publiceret	af	

universiteternes forskere. 

•	 	Antal	nobelpriser	og	andre	priser,	universi-

teternes forskere har modtaget. 

dE NyESTE  
BEdøMMElSER  
Af KøBENhAVNS 
UNIVERSITET 

•	 	Københavns	Universitet	nummer	52	på	

QS rangliste – QS 2011 

•	 	Københavns	Universitet	nummer	43	på	

verdensrangliste – ARWU 2011 

•	 Ny	rangliste,	KU	nr	135	–	THE	WUR	2011	

•	 	Københavns	Universitet	nummer	45	på	

verdensrangliste – QS september 2010 

•	 Nummer	7	i	Europa	–	ARWU	august	2010	

•	 	KU	og	AU	i	top	100	–	THE-QS	oktober	

2009 

Kilde: http://velkommen.ku.dk/forside/rangliste/

TOp dOllAR 

Verdens tre store ranglister, herunder Times Higher 

Education, domineres af amerikanske eliteuniver-

siteter og de gamle hæderkronede i Storbritannien. 

Resten af verden og det øvrige Europa har svært ved 

at få fodfæste. 75 af universiteterne i top 200 er 

således fra USA, og 32 er fra Storbritannien.

ranglister, men hun er samtidig også skep-
tisk over for projektet.

»De eksisterende rankinger har helt sik-
kert fået mange universiteter til at booste 
faktorer som eksempelvis at få videnskabeli-
ge artikler i gode internationale tidsskrifter, 
fordi de er vigtige for ens placering, og den 
udvikling gør U-Multirank op med. Til gen-
gæld kan den også ses som Europas mod-
træk over for, at de globale eliteuniversite-
ter er blevet så ressourcestærke, at Europa 
er sakket bagud,« siger Hanne Harmsen.

Hun mener, at det på positivsiden tæller, 
at den nye rangliste giver alle universiteter 
en chance for at vurdere, hvordan de ligger 
placeret, den måler på flere faktorer, den er 
metodisk grundigt udviklet, målet er ikke 
at sælge aviser, og den giver studerende et 
værktøj til at sammenligne universiteter, 
inden de beslutter, hvor de vil læse.      

Blandt ulemperne nævner hun, at U-Mul-
tiranken er kompleks, kræver en voldsom 
mængde data og derfor også er omkost-
ningskrævende, og så skal universiteterne 
selv levere en del data, så grundlaget er ikke 
hundrede procent objektivt.

Hanne Harmsen betragter U-Multirank 
som en af boblerne, som KU vil begynde at 
holde øje med, men Times Higher Educati-
on Rankings, Shanghai Jiao Tong University 
Rankings og QS World University Rankings 
er stadig de tre, som ledelsen har udpeget 
som de relevante for universitets strategi 
som et stærkt forskningsuniversitet. Derud-
over følger man også udviklingen på den 
såkaldte Leiden Ranking internt i ledelsen.

»Vi henholdsvis glæder eller bekymrer os 
over, hvordan vi er placeret på de tre store 
rankinger alt efter, om vi går frem eller til-
bage. Generelt ligger vi fantastisk godt, men 
efter de ti højest placerede på listerne er 
der klumper af universiteter, hvor man let 
kan rykke nogle pladser op eller ned, da det 
handler om meget små forskelle. De store 
spring op eller ned skyldes som regel, at der 
er lavet om på opgørelsesmetoderne,« siger 
Hanne Harmsen.

Aarhus er bedst 
Senest offentliggjorde det britiske tids-
skrift Times Higher Education (THE) sin 
nye rangliste den 6. oktober, hvor KU var 
rangeret på en 135. plads mod en placering 

fakta

”Selv om kapløbet ikke foregår 
på lige vilkår, får det mange 
universiteter til at fokusere 
på faktorer, der kan forbedre 
deres placering frem for at 
koncentrere sig om de områder, 
hvor de har deres styrker”
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ikke er særligt brugbare for kommende 
studerende. Hun er ph.d. i Statskundskab 
fra Maryland Universitet og har blogget om 
rankinger i den engelske avis The Guardian. 

»Ranglisterne fokuserer som hovedregel 
på universiteternes styrke inden for forsk-
ningen, så man må spørge, hvad nytten af 
dem er for en studerende, der søger det 
uddannelsessted som bedst matcher ved-
kommendes behov. Et mål, der lægger vægt 

på kvaliteten af undervisningen, ville være 
langt mere givende for vedkommende,« si-
ger Anamaria Dutceac Segesten. 

Dog kan rankinger bruges til markedsfø-
ringsformål af de universiteter der klarer 
sig godt, mener hun, da der er sket en mar-
kedsgørelse af universitetssektoren i mange 
lande, og der derfor er opstået en indædt 
konkurrence om at tiltrække både private 
forskningsmidler og betalingsstuderende.

»Eftersom de studerende er blevet købere 
af videregående uddannelse på et globalt 
marked, så ville et meget nyttigt element 
i rankinger være prisen. Det ville skabe 
åbenhed om, hvilke universiteter, der er de 
bedste og dyreste i verden, og hvilke der 
tilbyder den bedste kvalitet for pengene. 
Sådan kunne rankinger udvikle sig til en 
brugbar guide for studerende, der er ude og 
shoppe uddannelse,« siger Anamaria Dut-
ceac Segesten.

Hun påpeger dog, at pris og kvalitet langt 
fra er de eneste kriterier, der spiller en rolle 
for valg af studiested. 

For eksempel er nærhed til hjembyen, 
familiesituation, lyst til at flytte sig og ikke 
mindst økonomiske begrænsninger vigtige 
faktorer.

Hun vurderer, at den nye U-Multirank 
muligvis kan udvikle sig til netop det red-
skab, som de unge vil benytte i deres valg af 
universitet i fremtiden, men det kræver, at 
der skabes et større kendskab til ranglistens 
eksistens gennem eksempelvis oplysning 

fra det relevante ministerium i de enkelte 
lande.

Universiteter ikke som støvsugere
Claus Emmeche, videnskabsteoretiker ved 
KU, forskningspolitisk debattør og formand 
for en af faggrupperne, som rådgiver mini-
steriet i udformningen af Den Bibliometri-
ske Forskningsindikator, kalder U-multirank 
et interessant projekt, der adskiller sig fra 

den reduktionistiske tilgang til sammen-
ligning af institutioner, som favoriserer de 
store Ivy League eliteuniversiteter i USA.

Han mener dog ikke, at den for alvor for-
mår at gøre op med hele den instrumentelle 
performancetænkning, som præger alle ran-
kinger. Den gør blot målingen af de bedste 
universiteter mere nuanceret, mangfoldig 
og kompliceret.

»Problemet med de fleste rankinger, og 
det gælder så vidt jeg kan se også U-Mul-
tirank, er, at de foregiver, at universiteter 
kan sammenlignes ligesom for eksempel 
TÆNK’s forbruger-test af støvsugere eller 
mobiltelefoner. Tankegangen er, at de stu-
derende ønsker at finde den bedste uddan-
nelsesinstitution, og at de derfor har brug for 
et overblik, inden de træffer deres valg. Men 
forudsætningen er, at de unge vælger univer-
sitet ligesom den rationelle forbruger vælger 
produkter, og sådan foregår det altså ikke i 
den virkelige verden,« siger Claus Emmeche.

Han mener, at rankinger som regel slet 
ikke gør os klogere på forskellene på de 
enkelte universiteter eller afdelinger. Bru-
gerne er sjovt nok især universiteternes 
kommunikationsafdelinger, ministerierne 
og det politiske system, som eksempelvis da 
daværende statsministerier Lars Løkke Ras-
mussen i 2009 sagde, at Danmark skal have 
mindst et universitet i top ti i Europa i 2020 
på Times Higher Education. 

clba@adm.ku.dk

RANglISTEdESIgNER

Frans van Vught er en af hovedkræfterne bag det 

europæiske rankingliste-alternativ. Målet har været 

at skabe et mere smidigt og mangfoldigt målered-

skab med fokus på flere faktorer end forskningens 

styrke.

en 125. plads, men det er ikke noget, der 
får århusianernes rektor Lauritz B. Holm-
Nielsen til at hovere. 

»Jeg glæder mig over, det går så godt for 
Aarhus Universitet, men vi orienterer os 
mod udlandet, så det betyder ikke noget, at 
vi er placeret ti pladser højere end Køben-
havn,« siger han til Politiken.

Han tilføjer, at forklaringen på det gode 
resultat er, at Aarhus er blevet mere aner-
kendt i den akademiske verden og har fået 
et større internationalt netværk, men han 
har ambitioner om at nå endnu højere op på 
listen. 

guide for studerende 
Ifølge Hanne Harmsen har ranglistepla-
ceringerne ikke den store indflydelse på, 
hvilke og hvor mange internationale stude-
rende KU tiltrækker, men det har stor betyd-
ning for KU’s omdømme og derfor også for 
universitetets udvekslingsaftaler.

Anamaria Dutceac Segesten, der blandt 
andet forsker i magtrelationer i det sociale, 
politiske og akademiske liv ved Centre for 
Modern European Studies (CEMES) på 
KU, er enig i, at de eksisterende ranglister 

land Antal institu- landets højest placering 
  tioner i top 200 placerede institution

USA 75 California Institute of Technology 1

Storbritannien  32 University of Oxford 4

Tyskland 12 Ludwig-Maximilians-Universität München 45

Nederlandene  12 Utrecht University 68

Canada 9 University of Toronto 19

Schweiz 7 ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich 15

Australien  7 University of Melbourne 37

Japan 5 University of Tokyo 30

Sverige 5 Karolinska Institute 32

Frankrig 5 École Normale Supérieure 59

Hong Kong 4 University of Hong Kong 34

Kina 3 Peking University =49

Sydkorea  3 Pohang University of Science and Technology 53

Belgien 3 Katholieke Universiteit Leuven 67

Danmark 3 Aarhus University =125

Singapore 2 National University of Singapore 40

Irland 2 Trinity College Dublin =117

Israel 2 Hebrew University of Jerusalem =121

Norge 2 University of Oslo =181

Finland 1 University of Helsinki 91

Sydafrika 1 University of Cape Town 103

Østrig 1 University of Vienna 139

Taiwan 1 National Taiwan University  =154

New Zealand 1 University of Auckland =173

Brasilien  1 University of Säo Paulo =178

Spanien 1 Pompeu Fabra University 186

Kilde: The Times Higher Education

”Eftersom de studerende er 
blevet købere af videregående 
uddannelse på et globalt 
marked, så ville et meget nyttigt 
element i rankinger være prisen”

som nummer 177 sidste år og nummer 51 
i 2009. Rutsjeturen skyldes først og frem-
mest, at THE sidste år indgik et samarbejde 
med forlaget Thompson Reuters om at lave 
en ny opgørelse, hvor man benytter en an-
den metode end tidligere. 

Det betyder, at ’Teaching – the learning 
environment’ nu vægter 30 procent, ’Re-
search – volume, income and reputation’ 
ligeledes 30 procent, ’Citations – research 
influence’ også 30 procent, ’Industry income 
– innovation’ 2,5 procent og ’International 
outlook – staff, students and research’ 7,5 
procent. 

I år har man igen ændret lidt på vægt-
ningen af parametrene, og KU har samti-
dig haft markant fremgang på citationer, 
industry income og international outlook. 
Sidstnævnte skyldes donationen fra Novo 
Nordisk Fonden på 885 millioner kroner til 
et nyt metabolismeforskningscenter, og 600 
millioner kroner fra A.P. Møllers Fond til 
udbygningen af Panum-komplekset på Bleg-
damsvej med et nyt tårn. Til gengæld er KU 
gået tilbage på teaching og research.

Aarhus Universitet er for andet år i træk 
det bedst rangerede danske universitet på 
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Voxpop
Er nutidens studerende 

for dårlige?
Har underviserne på 
landets universiteter 
ret i, at de studerende  
er blevet mere 
overfladiske i deres 
viden end for ti år 
siden?

 Af Anders Fjeldberg  

og Richard Bisgaard 

Studerende på danske univer-
siteter er blevet fagligt svagere 
end for bare fem-ti år siden. Så-
dan lød den barske konklusion 
fra 38 procent af knap 2.000 
erfarne undervisere fra landets 
fem store universiteter, som for 
nylig deltog i en rundspørge for 
Politiken Research. Kun 8,5 pro-
cent svarede det modsatte, altså 
at de studerende er blevet fagligt 
stærkere, mens de øvrige svarede 
neutralt.

Ifølge de typiske kommentarer 
fra underviserne mangler nuti-
dens studerende ikke blot grund-
læggende teoretiske og metodi-
ske færdigheder, men også evnen 
til at tænke meningsfuldt; de er 
blevet mere overfladiske i deres 
viden, ligesom det er sværere at 
få dem til at læse en vanskelig 
bog eller sætte sig ind i komplice-
ret stof; og deres fritid og skiferie 
vægter højere end forberedelse til 
undervisningen.

Men ser det virkelig så skidt 
ud med nutidens unge? Læs her 
hvad nogle studerende og under-
visere på Københavns Universitet 
mener om resultaterne fra Politi-
kens rundspørge.

 anfj@adm.ku.dk 

Anne Mette Thorhauge, adjunkt i kommunikation og 
it, humaniora 
Det kan godt være, at der er et problem, men man kan ikke slutte til 

noget om de studerendes faktiske evner ud fra, hvad underviserne 

synes. Undersøgelsen kan være et led i en generel klagesang om 

ungdommen, tænker jeg.

peter Abrahamson, lektor i sociologi, 
Samfundsvidenskab: 
Min opfattelse af de studerendes niveau i dag er sandsynligvis påvir-

ket af, at vi på Sociologi får nogle af landets dygtigste studerende. Jeg 

har ikke oplevet nogen forringelse af motivation og paratviden hos de 

studerende.

Cecilie Andersen, læser økonomi,  
Samfundsvidenskab 
Resultaterne i Politikens undersøgelse er en naturlig konsekvens af, 

at man optager flere, for når man tager flere ind, så falder niveauet. De 

unge i dag har også meget fokus på at få erfaring gennem et studiejob. 

Her på Økonomi er det nærmest et krav. 

Ib Madsen, professor i matematik, Naturvidenskab 
Vi er blevet et masseuniversitet, og der kan være ’en vis tilpasnings-

problematik’, når man tager flere ind. Måske forventer vi undervisere 

også, at de studerende, der kommer ind, er lidt mere interesserede, 

end de er i virkeligheden.

finn Milhøj, læser aktuar,  Naturvidenskab 
Jeg er bange for, at resultaterne i Politikens undersøgelse er rigtige 

nok, men jeg synes ikke, at vi er blevet dårligere til at tænke. I stedet er 

vi blevet bedre til at tænke mere innovativt, og vi er blevet mere kritiske 

over for valg af indlæringsmetoder. 

Rosa lópez, lektor i transport og biologi, life
Mine studerende har et meget højt gennemsnit og er supermotivere-

de, så jeg kan slet ikke genkende dem i Politikens undersøgelse. Hvis 

de studerende ikke er motiverede, ligger problemet måske ikke hos 

dem, men hos underviserne.

Kasper gregersen, læser filosofi, humaniora 
Det er mudderkastning i Politiken, fordi diskussionen foregår på en 

forkert scene. Den virkelige scene er den politiske: Man har skåret ned, 

og så er det naivt at tro, at det ikke får konsekvenser for kvaliteten. 

Christine poulsen, læser fødevarevidenskab, life  
Vores abstraktionsniveau og forberedelse er måske faldet, men 

samfundet og undervisningsformen har også ændret sig. Vi arbejder 

tværfagligt i dag, pensum ændres hele tiden, og derfor handler det for 

de studerende om at opnå en overordnet forståelse.
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gEM 
forventningerne 

I ET åRS TId
Den nytiltrådte superminister for uddannelse 

dæmper forventningerne til regeringens formåen i en 
krisetid. Men han lover at forandre den netop samlede 

uddannelsesverden i et langt, sejt træk.

ne finde deres plads og få opmærksomhed, 
uanset om de er forskningsbaserede eller ej. 
Og samtidig er jeg selv passioneret optaget 
af både innovation og forskning, og derfor 
er jeg sikker på, at hverken forsker- eller in-
novationsdelen vil føle sig overset. Vi samler 
alle uddannelser ligeværdigt.«

Hvad betyder samlingen af uddannelser for 
universiteterne?

»Det betyder, at nogle af de konflikter, 
der har været mellem uddannelsesniveau-
erne, og som udefra set har virket lidt 
unødvendige, kan blive afklaret bedre. Og 
at vi kan skabe bedre overgange og bedre 
anerkendelse af meritter på tværs af uddan-
nelsesniveauerne.«

Skal læreruddannelsen til at være en akade-
misk uddannelse?

»Nej, det skal den ikke. Men vi vil sørge 
for, at lærerne bliver linjefagsuddannede i 
de fag, de underviser i, og derfor kommer 
en stor del af indsatsen til at ligge i efterud-
dannelsesregi.« 

Fremtidens lærer kommer formentlig til 
at få et ekstra uddannelsesår, men det bliver 
som efteruddannelse og ikke i form af en  
3 + 2-uddannelse som på universiteterne.
 »Der kommer heller ikke en ny fusions-
bølge, hvor vi slår uddannelsesinstitutioner 
sammen, ud over hvad der er aftalt. Men vi 
bygger de broer, der har manglet mellem 
uddannelsesniveauerne.«

Morten Østergaard er fortrøstningsfuld, 
fordi han har indtryk af, at universiteter og 
professionshøjskoler har et godt samarbejde 
allerede. 

»Knasterne findes på et mere principielt 
niveau og lidt mindre i det praktiske, og 
derfor går det måske bedre, hvis der kun er 
en minister for bordenden.«

Forskere klager over, at en stadig større del 
af deres arbejdstid må bruges til at lave ansøg-
ninger til tidsbegrænsede projektbevillinger. 
Kan du love forskerne bedre arbejdsvilkår?

INTERVIEW

Af Christoffer Zieler og Richard Bisgaard

Hvis der er en minister i en regering, der 
skal hente kaffe og basser til de andre og 
fylde klips i klipsemaskinen og den slags, så 
er videnskabsministeren normalt kandidat 
sammen med kirkeministeren og ulandsmi-
nisteren.

Men ikke længere. Morten Østergaard er 
den første minister for universiteterne, som 
får magt med stort M. Med en plads i rege-
ringens indercirkel, Koordinationsudvalget 
og Økonomiudvalget, er han med til at træf-
fe beslutninger for den samlede regering.

»I praksis er forskellen, at når regeringen 
udarbejder sit finanslovsforslag, så sidder 
jeg med ved bordet. Ikke som repræsentant 
for mit eget område, ganske vist, men for 
at se på helheden,« siger han, forventnings-
dæmpende.

Ikke desto mindre er den forrige regerings 
besparelser på forskning for 327 millioner 
kroner nu hevet ud af den finanslov, som 
den nye regering har overtaget i 11. time og 
kun haft begrænset tid til at brodere i, som 
Morten Østergaard siger. 

Brugerbetaling på supplerende kurser for 
studerende, der skifter retning, bliver også 
afskaffet. De ni millioner, det koster, fylder 
ikke meget i finansloven, men symbolsk har 
det betydning, især fordi den forrige mini-
ster Charlotte Sahl-Madsen af ideologiske 
grunde holdt stejlt på brugerbetalingen.

Universiteterne kan dog roligt lade det 
grå papir blive liggende i printerskuffen til 
de administrative ansatte, for den forrige 
regerings målrettede besparelser på univer-
siteternes administration består, i hvert fald 
indtil videre. 

»Det, jeg prioriterer, er, at aktiviteten ikke 
dæmpes, og i mindre grad administratio-
nen,« siger Morten Østergaard, som nævner 
genopretning af den beskårne energiforsk-

ning som en førsteprioritet, når regeringen 
skal uddele penge fra de slunkne kasser. 

Mindre strategi, mere grundforskning
Regeringsgrundlaget skal ses som en prio-
ritering af grundforskningen, siger Morten 
Østergaard, der lover mange flere studie-
pladser. Ikke nu, men engang i den nuvæ-
rende valgperiode. 

»Vi dæmper forventningerne til, hvad vi 
kan gennemføre i 2012, men vi står ved de 
ambitioner, der ligger i regeringsgrundlaget 
om at oprette 10.000 nye studiepladser. Og 
det kan man ikke uden at øge bevillingerne. 
Men vi opretter ikke 10.000 nye studieplad-
ser til næste år.«

Men er det ikke hønen og ægget? De 10.000 
studiepladser er jo forudsætningen for jeres 
langsigtede økonomiske strategi, ikke?

»Nej, det er de ikke. De reformer, vi taler 
om, giver et afkast, som vi kan investere, 
blandt andet i at oprette 10.000 studieplad-
ser. Så der er en entydig sammenhæng den 
vej. Men det er rigtigt, at det vil svække os 
på sigt, hvis vi ikke skaber grundlag for at 
investere i uddannelse og forskning.«

Gælder mottoet ’Fra forskning til faktura’ 
stadig?

»Muligvis for dem, der opfandt det. Jeg 
vil ikke gøre det til mit. Jeg ved ikke, om jeg 
har noget motto …«

’Tillid’, som der står på din hjemmeside?
»Tillid til faktura! Ha, nej, det vigtige er, 

at vi får øget basismidlerne. Det står også 
i regeringsgrundlaget, men det er klart, at 
det kommer til at ske i takt med de refor-
mer, vi kan gennemføre. Det kommer ikke 
til at ske fra 2012; det kan være svært nok at 
holde det nuværende bevillingsniveau.«

Styrelseslov består
Men hvorfor starter I så ikke bare med at gøre 
noget ved de ting, der ikke koster nogen penge, 
fx en ændring universiteternes styreform?

»Virkeligheden er jo, at der fortsat er flertal 
bag universitetsforliget, og derfor består 
det. Men det ændrer ikke ved, at vi i rege-
ringsgrundlaget har sagt, at vi vil granske 
både styrings- og bevillingssystemet og ak-
krediteringen. Så der er ikke noget, der er 
tabubelagt. Men vi skal drøfte tingene i en 
forligskreds, før vi bliver enige om at lave 
ting om,« siger Morten Østergaard med 
henvisning til, at kun Socialdemokraterne 
er med i forliget om Universitetsloven, 
mens både Radikale og SF har stemt imod 
 sammen med Enhedslisten.

Er det en åbning for at genoptage diskussio-
nen af styreformen med eksterne bestyrelses-
flertal og en ansat rektor på universiteterne?

»Vi vil kigge på styrings- og bevillings-
systemerne, og det falder jo også meget na-
turligt, fordi vi nu samler uddannelser, der 
har forskellige vilkår i dag. Og det er jo ikke 
fordi, de skal være ens, men jeg kunne godt 
tænke mig, at rammevilkårene for institutio-
nerne var ensartede.«

Hvad er din personlige holdning til styrefor-
men med eksterne bestyrelsesflertal?

»Det giver ikke så meget mening, at jeg 
kommer med min personlige holdning. Jeg 
skal jo være minister for hele forligskredsen, 
så jeg er tilfreds med, at vi får en gennem-
lysning af hele uddannelsessektoren, så vi 
kan få lavet fornuftige rammer.«

Samlede uddannelser
For første gang bliver alle uddannelser af 
voksne mennesker samlet under en mini-
steriel hat. Akademikere, lærere, arkitekter, 
pædagoger og sygeplejersker skal fremover 
finansieres af den samme pulje på finanslo-
ven. 

Er det dig, der har fundet på navnet Uddan-
nelsesministeriet?

»Ja, det er det. Det har været vigtigt for 
mig at signalere, at vi bygger et nyt ministe-
rium op, hvor alle uddannelserne skal kun-
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»Pointen med at kigge på styrings- og bevil-
lingssystemet er netop at give større friheds-
grader. Og det ligger også i intentionen om 
at øge andelen af basismidler, at flere penge 
skal flyttes ud på institutionerne. Men det 
er jo ikke nødvendigvis spild af tid at skrive 
en ansøgning til forskningsrådene, selv om 
den ikke bliver imødekommet, for man får 
skærpet sit projekt i processen. Undersø-
gelser viser også, at en del afviste projekter 
alligevel ender med at blive sat i gang, fordi 
de er blevet mejslet til.«

Er de unge for sløve?
Ifølge en undersøgelse i Politiken mener flere 
undervisere, at mange af de nuværende stude-
rende aldrig burde være optaget på universite-
tet. Deler du den bekymring?

»Vi er nødt til at håndtere den problem-
stilling, at vi i den nærmeste fremtid står 
med en overvægt af folk med ringe eller 
ingen kvalifikationer, samtidig med at vi 
kommer til at mangle højtuddannet arbejds-
kraft. Jeg har derfor fra starten knæsat et 
tæt samarbejde med børne- og undervis-
ningsminister Christine Antorini. Uddannel-
sesministeriet skal levere gode undervisere 
til ungdomsuddannelserne og folkeskolen, 
mens Børne- og Undervisningsministeriet 
skal levere motiverede unge, der er klar til 
at tage en videregående uddannelse. Så tin-
gene hænger sammen.«

Ligesom den foregående regering ønsker I at 
optage flere unge på universiteterne og få dem 
hurtigere igennem systemet. Risikerer I ikke 
bare at øge frafaldet og forringe kvaliteten af 
de færdige kandidater?

»Mit indtryk er, at der er for mange blind-
gyder i uddannelsesforløbet. Vi kan se, at 

eksempelvis Syddansk Universitet, der har 
eksperimenteret med optageformerne, har 
mindre frafald, og at der er unge, der bruger 
urimeligt lang tid, hvis de skal skifte mellem 
uddannelserne. Jeg vil se på, hvordan unge i 
højere grad selv kan sammensætte deres ud-
dannelse i stedet for at følge en slagen vej.«

SU og gruppeeksamen
»Og man kan vende det med kvaliteten lidt 
om, for hvis ikke kvaliteten af undervisnin-
gen og antallet af timer er højt nok, så er 
det måske en grund til, at man ikke bliver 
færdig på normeret tid. Og kan vi så samti-
dig lokke dem til at starte bare lidt før, end 
de ellers gør, fx ved at have vinteroptag, 
tror jeg, vi ad mange veje kan nå vores mål. 
Også uden at reducere SU’en, hvilket vi ikke 
har planer om.«

Så du vil ikke bruge SU’en som pisk?
»Nej, men jeg vil gerne bruge den mo-

tivationsfremmende, eksempelvis ved at 
lade unge, der bliver hurtigt færdige, få 
en bonus for det, så de måske kan droppe 
deres erhvervsarbejde og fokusere på deres 
speciale.«

Hvad med gruppeeksamen?
»Det er en klar melding fra børne- og un-

dervisningsministeren og mig selv, at den 
vil vi genindføre muligheden for at bruge. 
Hvordan det skal foregå, bliver op til institu-
tionerne selv, for jeg vil ikke sidde og bruge 
min tid på at behandle dispensationsansøg-
ninger, men selvfølgelig er der et krav om 
en individuel bedømmelse. Det er da et kon-
kret eksempel på større frihedsgrader.«

rjb@adm.ku.dk
chz@adm.ku.dk

”Vi dæmper forventningerne 
til, hvad vi kan gennemføre 
i 2012, men vi står ved de 
ambitioner, der ligger i rege-
ringsgrundlaget om at oprette 
10.000 nye studiepladser. Og 
det kan man ikke uden at øge 
bevillingerne.”

REAlITETER

De Radikale har som oppositionsparti haft rekorden 

i at love penge og frihed til universiteterne. Men den 

nye radikale uddannelsesminister vil ikke oprette 

tusinder af studiepladser, før regeringen har gen-

nemført sine reformplaner.
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Bestyrelsesmedlemmer 
revser fusionsproces

De medarbejder- og studentervalgte bestyrelsesmedlemmer 
melder om dyb frustration på de berørte institutter over en lukket 
proces, der har virket afgjort på forhånd. Rektor mener derimod, at 
der har været en god faglig diskussion.

fAKUlTETSfUSION
Af Claus Baggersgaard

Hvis de eksterne medlemmer af bestyrelsen 
for Københavns Universitet (KU) føler sig en 
smule rundtossede og ikke rigtig ved, hvad 
de skal tro, er det med god grund.

Rektoratet og medlemmerne af bestyrel-
sen valgt af de ansatte og studerende på KU 
må nærmest leve på to forskellige planeter, 
når de kan vurdere så forskelligt, hvordan 
fusionsprocessen er gået på de fire ’våde’ 
fakulteter. Det afslørede diskussionen på 
bestyrelsesmødet den 26. oktober.

Rektor Ralf Hemmingsen begyndte, hvad 
der ellers tegnede til en fredelig orientering 
om »Proces vedrørende eventuel reorganise-
ring af de ’våde’ fakulteter,« som punktet hed 
på dagsordenen, med at oplyse, at der har 
været holdt møde i bestyrelsens følgegruppe, 
og at det er hans indtryk, at der er en god 
faglig diskussion i gang på det lokale niveau.

»Processen kører i positiv forstand helt 
nede i plovfuren. Den er meget fagligt præ-
get og handler om sammensætningen af de 
nye institutter,« tilføjede han, men derefter 
var freden så forbi.

Institutterne i krig 
Niels Kærgård, medarbejdervalgt bestyrel-
sesmedlem og professor i jordbrugspolitik 
ved Det Biovidenskabelige Fakultet (Life), 
der ifølge ledelsens grovskitse skal fusione-
res med Det Naturvidenskabelige Fakultet 
(Nat), konstaterede herefter, at ledelsen og 
de menige medarbejdere mildest talt har en 
meget forskellig opfattelse af, hvordan pro-
cessen er foregået.

»Det kan godt være, at diskussionen har 
indeholdt faglige elementer, men der er 
altså først og fremmest vild krig om, hvilke 
faggrupper, der organisatorisk skal høre til 
de forskellige institutter,« sagde han.
Ifølge Niels Kærgård er det en udbredt opfat-

telse blandt de ansatte, at der ikke er tale om 
en åben proces, at grovskitsen ligger fast, og 
at det eneste de stort set kan få indflydelse 
på, er formuleringen af visionerne for de nye 
institutter, og om en enkelt faggruppe måske 
i sidste ende kan flyttes. Det er så også det. 

»Processen kører mod dyb frustration hos 
medarbejderne, da det er deres klare for-
nemmelse, at grovskitsen ikke vil blive lavet 
om, og det øger den allerede eksisterende 
skepsis mod ledelsen,« sagde han.

Ralf Hemmingsen gjorde herefter op-
mærksom på, at alt materiale ligger på in-
tranettet, og at der er sendt et kraftigt signal 
fra rektoratet om, at alle har mulighed for at 
blive hørt. Han ville på den anden side dog 
heller ikke udelukke, at nogen er frustre-
rede, da organisationsforandringer aldrig er 
populære hos alle.

Mistanke om skinproces
Studentervalgt medlem af bestyrelsen Laura 
Toftegaard Pedersen erklærede sig enig i, at 
der har bredt sig en opfattelse af, at beslut-
ningen reelt er truffet.

»Det er uheldigt, at ledelsen har signale-
ret, at man skulle diskutere, hvordan Nat og 
Life skal samarbejde efter fusionen og ikke 
om de overhovedet skal fusionere. Folk er 
frustrerede over, at de nu står over for at 
skulle få deres hverdag til at fungere i den 
skabelon, som allerede er blevet lavet af le-
delsen,« sagde hun.

Laura Toftegaard Pedersen mener, at 
bestyrelsen i stedet burde være blevet præ-
senteret for en række alternative modeller 
med fordele og ulemper for, hvordan et tæt-
tere samarbejde mellem de fire fakulteter 
kunne se ud. Man skulle også have overvejet 
seriøst om andre områder ikke risikerer at 
blive klemt ved at skabe to superfakulteter, 
der alene vil stå for omkring trefjerdedele af 
den samlede omsætning på KU.
»Det er virkelig ærgerligt, at det har udviklet 

sig sådan, og jeg forstår ikke, hvordan det er 
kommet hertil, men blandt andet på Farma 
(Det Farmaceutiske Fakultet, red.), hvor 
de ellers har været positive, føler de sig nu 
underløbet af ledelsen. De gode argumenter 
for at store enheder er bedre til at skabe 
gode uddannelser mangler simpelthen, og 
jeg frygter, at man er ved at skabe en meget 
spids organisatorisk pyramide, med mange 
mellemlederlag og langt fra den øverste 
ledelse til de studerende og ansatte nede på 
gulvet,« sagde hun. 

Det andet studentervalgte medlem, 
Louise Lipczak Hansen, mente, at ledelsen 
har begået et unødvendigt benspænd ved i 
grovskitsen at lægge sig fast på, at der skal 
være to ’våde’ fakulteter med i alt ti institut-
ter efter fusionen.

»Det bliver blandt de studerende opfattet 
som om, at det kun handler om, at ledelsen 
har villet vise handlekraft. Det er virkelig 
uheldigt, at hvad der burde have været en 
faglig milepæl i KU’s historie, nu ser ud til at 
udvikle sig til en grim sag for universitetet,« 
sagde hun.

Ingrid Kryhlmand, medarbejdervalgt 
medlem og HK-fællestillidsrepræsentant, 
mente også, at det er en stor fejl, at ledelsen 
har valgt at lægge en grovskitse ned over 
hele processen.

Hun har kendskab til medarbejdere, der 
har fået deres forslag afvist med henvisning 
til, at det ikke passede ind i grovskitsen.

demokratisk proces
Eksternt udpeget bestyrelsesmedlem Peter 
Gæmelke gjorde opmærksom på, at fusioner 
ofte er svære at gennemføre, hvilket i øvrigt 
også er tilfældet for private virksomheder.

»Nu har vi altså besluttet, at vi vil have en 
ny struktur, men det er da kun positivt, at an-
satte og studerende får indflydelse på, hvor-
dan den skal opbygges. Jeg synes det foregår 
på meget demokratisk vis her på KU i forhold 

til visse private virksomheder,« sagde han.
Heller ikke prorektor Thomas Bjørnholm 

kunne forstå kritikken. Meningen var, at 
grovskitsen skulle være et visionspapir, som 
skulle tjene som udgangspunkt for diskus-
sionen om, hvordan en mulig fusion kunne 
se ud, påpegede han.

»Vi står midt i en proces, hvor der foregår 
en seriøs faglig diskussion. Ting kan stadig 
ændres, så er det ikke lidt tidligt at blive alt 
for deprimeret?« spurgte han.

Bestyrelsesformand Nils Strandberg Pe-
dersen gjorde opmærksom på, at det var en 
enig bestyrelse, der på et møde den 15. sep-
tember godkendte, at dekanernes grovskitse 
til institutstruktur skulle danne grundlag 
for fasen, hvor dekanerne samlede input fra 
deres fakulteter.

Han understregede, at alle studerende 
og medarbejdere har ansvar for at udnytte 
mulighederne for at komme med input og 
skabe en god proces, og at utilfredsheden med 
processen slet ikke er så entydig, som de kri-
tiske bestyrelsesmedlemmer lagde op til. Nils 
Strandberg Pedersen har også hørt medarbej-
dere sige, at det var på høje tid at tage fat på 
at skabe en bedre organisering af fakulteterne.

De fire dekanater har modtaget omkring 
60 skriftlige svar fra medarbejderne, stude-
rende og udvalgsformænd i forbindelse med 
inputfasen. De skal danne grundlag for det 
udkast til struktur, der kommer i bred hø-
ring på universitetet fra 3. til 25. november 
i år. Her vil de akademiske råd, studienævn, 
fakulteternes og institutternes samarbejds-
udvalg (FSU og LSU), fakulteternes aftager-
paneler, Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), 
rektors rådgivningspanel, Dialogforum med 
de studerende og Studenterrådet få mulig-
hed for at komme med deres mening. 

Bestyrelsen træffer herefter den endelige 
beslutning enten i november eller december 
i år.

clba@adm.ku.dk

SKINpROCES 

Medarbejderne var skeptiske, da rektor Ralf 

 Hemmingsen præsenterede fusionsplanerne  

på Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) den  

20. oktober, og stemningen er ikke blevet 

bedre i mellemtiden, snarere tværtimod. De 

medarbej  der- og studentervalgte bestyrelses-

medlemmer melder i hvert fald om dyb frustra-

tion hos deres  kolleger og medstuderende over 

en proces, der virker afgjort på forhånd.

F
O

T
O

: LA
R

S
 JU

U
L H

A
U

S
C

H
ILD

T



U N I V E R S I T ETS AV I S E N  8  ◆  2 0 1 1  11

Højprofileret institut opfordrer til åben diskussion af KU’s barselsregler, der kritiseres 
for at skade både ligestilling og arbejdsmiljø. Ledelsen afviser at oprette fælles 
barselsfond og mener, at institutter selv må bære ekstraomkostninger til barsel

BARSElSREglER

Af Christoffer Zieler

»Vi er et ungt institut, der tiltrækker mange 
kvindelige forskere, så det kan godt være, 
vi er særlig hårdt ramt. Men det her er et 
problem på hele universitetet,« siger Pia 
Degn, som er administrator på Institut for 
Human Ernæring på KU’s Biovidenskabelige 
Fakultet, Life.

Problemet er udgiften til barsel, som er 
eksploderet siden KU blev underlagt nye 
regler i 2009. Mens de gamle regler gav 
fuld kompensation, dækker de nye langtfra 
udgiften, så derfor må instituttet spare an-
detsteds.

Sammen med sin chef, institutleder Arne 
Astrup, har Pia Degn beskrevet problemet i 
en kronik i uniavisen.dk.

Urimeligt pres på ansatte
I år har de ansattes barselsorlov indtil videre 
kostet Institut for Human Ernæring 1,5 mil-
lioner kroner, og det betyder fyringer, når 
det samlede budget til løn og drift er på fire 
millioner. Går en ansat på barsel, må en an-
den, groft sagt, gå fra jobbet.

»I virkeligheden er der tale om en indi-
rekte besparelse på adskillige millioner,« 
siger Arne Astrup. 
 »Og der er ikke nogen, der vil betale. Det 
betyder, at det er os som institut, der skal 
finde penge i vores basisbevilling, som i for-
vejen er barberet ned.«

Hele fakultetet har skullet spare som følge 
af den forrige regerings ’genopretnings-
plan’, men Arne Astrup og Pia Degn har 
måttet vinke farvel til forholdsmæssigt flere 
kollegaer end de øvrige, fordi Institut for 
Human Ernæring har mange barsler.

»Vi har valgt at diskutere det her åbent,« 
siger Arne Astrup. 

»Da vi havde en afskedigelsesrunde, lagde 
vi åbent frem for medarbejderne, hvad 
årsagerne var. Men det betyder jo også, at 
nogle af de unge kvinder, der er ansat her, 
og som har et totalt legitimt ønske om at få 
et barn, sikkert holder sig tilbage. Og det 
kan jo ikke være meningen, at der skal hvile 
sådan et pres på folk. Så søger de væk til 
Novo og andre steder, der ikke har den slags 
problemer.«

Pia Degn bekræfter, at hun har erfaring 
for, at unge ansatte føler et socialt pres for 

at undgå at belaste universitetet med en 
barselsorlov.

»Hvorvidt man skal have et barn, er ikke 
længere en proces, man skal diskutere med 
sin partner – det kommer senere i rækken. 
Først skal man blive enig med sin gruppe på 
arbejdspladsen om, hvorvidt der er råd til 
det!«

lykke friis burde have grebet ind
Gryderne i det nye nordiske køkken sender 
sine liflige dufte langt ud over landets græn-
ser, mens Danmark på de indre linjer slås 
med en epidemi af svær overvægt. Så både 
kulinarisk og sundhedsmæssigt er ernæring 
et varmt emne. Det er også lidt af et kvinde-
fag – på Human Ernæring er flere end syv 
ud af ti ansatte kvinder.

Dermed er udgifterne til barsel et særlig 
akut emne for Astrup og Degns arbejds-
plads, men de mener begge, at Københavns 
Universitet har sovet i timen, da barselsreg-
lerne blev indført i 2009.

»Vi er forundrede over, at der ikke er no-
gen, der har hevet i en nødbremse, når vi kan 
se, at man gik fra at have en ordning, der sik-
rede refusion, til en ordning, der forslår som 
en skrædder i helvede,« siger Arne Astrup.

»På tværs af KU er det et meget stort be-
løb, vi mangler. Lykke Friis må have en dår-
lig smag i munden over det,« siger Pia Degn 
med henvisning til KU’s forhenværende 
meget ligestillingsaktive prorektor, som 
forlod sin lederstilling på KU for at blive 
klima- og ligestillingsminister i den tidligere 
VK-regering.

Universitetsavisen har henvendt sig til 
Lykke Friis, der er blevet valgt til Folketin-

get, men har ikke fået svar på vores henven-
delser endnu.

Ingen støtte til KU-barselsfond
Arne Astrup og Pia Degns bud på en løsning 
er en central KU-barselsfond, der kan for-
dele udgifterne til barsel jævnt mellem insti-
tutter med mange unge (kvindelige) ansatte 
og institutter med færre yngre forskere og 
en højere andel af mænd.

Men den plan har ingen gang på jorden, 
hvis man spørger KU’s øverste administrati-
ve chef, universitetsdirektør Jørgen Honoré:

»En barselsfond på KU ville skulle finan-
sieres ud af det samlede lønbudget, altså os 
selv. Så konsekvensen ville være, at lønbud-
gettet bliver mindre,« siger Jørgen Honoré.

»Dertil kommer at en barselsfond vil 
kræve en del administration, og den skal vi 
som bekendt spare på.«

politisk krav om ph.d.er  
forværrer problem
Presset på instituttet er steget, fordi politi-
kere i de senere år har stillet krav om flere 
ph.d.-studerende, hvilket Arne Astrup ellers 
bifalder. I dag er 40 procent af de ansatte på 
Human Ernæring ph.d.-studerende. 

Den type stillinger er tidsbegrænsede, så 
når en ph.d.-studerende eller postdoc går på 
barsel, skal ansættelsen automatisk forlæn-
ges, uanset at den barslendes projektarbejde 
er blevet videreført af en vikar under orloven.

Angsten for ekstraudgifterne får ifølge 
Astrup og Degn både bevillingsgivere og 
institutter til at tøve med at bevilge projekt-
midler til unge kvinder eller tilbyde dem 
ansættelse.

»Hvis du står med tre kvalificerede ansø-
gere, og en af dem er en ung kvinde, så er 
det sørme svært,« siger Pia Degn.

Arne Astrup nikker. »Der er ingen tvivl 
om, at der bliver skelet til det. Der er ingen, 
der vil sige noget om det eller indrømme 
det, men det ville være unaturligt andet, 
fordi man ved, at man kan blive nødt til at 
fyre en af sine kollegaer, hvis man ansætter 
en, der får to børn i løbet af sin ph.d.,« siger 
Arne Astrup.

»Det er jo ikke usædvanligt at få to børn i 
den periode, men det kan ruinere projektet 
med de nuværende regler, hvis det sker.«

Store institutter er måske løsning
Ifølge KU’s ledelse vil problemet med de 
ujævnt fordelte udgifter til barsel løse sig 
selv med tiden.

»Vore institutter har efterhånden en stør-
relse, der gør, at op- og nedgange i omfan-
get af medarbejdere, der skal på barsel, nok 
vil kunne udlignes over egne budgetter over 
årene,« mener universitetsdirektør Jørgen 
Honoré.

Indtil det sker, må Institut for Human Er-
næring forsøge at få enderne til at mødes og 
bevare det gode arbejdsklima. Arne Astrup 
gør sit bedste:

»Når der kommer en og siger: ”Arne, jeg 
er blevet gravid,” ville jeg tidligere lykøn-
ske og tale om, hvor fedt det var, og at vi 
selvfølgelig finder ud af det med projektet 
– men de kan jo godt se efterhånden, at mit 
smil bliver mere og mere kunstigt, fordi jeg 
ikke kan lade være med at tænke på, at jeg 
måske skal til at afskedige en lektor.«

chz@adm.ku.dk

VARM MAd 

Human Ernæring er ikke blot spydspids i udforsk-

ningen af nordisk madkultur, der er så varmt et 

emne, at det er nævnt i grundlaget for den nyvalgte 

regering, det er også et ’kvindeinstitut’. Og det er 

ikke nødvendigvis en god ting for de ansatte. Pro-

fessor Arne Astrup i skjorte og sort slipover, tv. for 

ham institutadministrator Pia Degn.

Kvindeinstitut
må fyre for at kunne 
betale barsel
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Med diskriMination  
skal ulighed  
bekæMpes
80 procent af KU’s professorer er 
mænd. Det er et kæmpe problem, at 
kvinderne ikke når til tops, men er det et 
ligestillingsproblem?

KøNSKAMp
Af Gry Bartroff Gaihede

Kønt er det ikke: Fire ud af 
fem tunge stillinger på Kø-
benhavns Universitet (KU) 
er besat af mænd. Og nu er 
der en mand, der vil bremse 
universitetets strategi for at 
rette op på den skævhed. 

Kønsforsker, professor 
Hans Bonde, Institut for 
Idræt, har i uniavisen.dk og 
siden i flere større dagblade 
rejst skarp kritik af KU’s 
ligestillingspolitik. Hans 
Bonde mener, at de bonus-
kroner, der skal fremme 
kvinderne i hierarkiet, er 
diskriminerende og skade-
lige for både mænd, kvinder 
og universitetets renomme.

 »Jeg bliver beklemt ved 
at befinde mig her, som jeg 
ellers agter og betragter 
som et sted med høje idea-
ler. Filmen knækker der, 
hvor vi favoriserer det ene 
køn og tilsidesætter Oplys-
ningens fineste principper 
om, at vi ikke sorterer på 
køn eller etnicitet eller 
noget som helst andet, 
der er uvedkommende for 
forskningens kvalitet,« 
siger Hans Bonde, som er 
’voldsomt bekymret’ for sit 
elskede universitet.

  
Unfair forfremmelser
Sagen er, at KU’s bestyrelse 
i 2007 besluttede, at noget 
måtte gøres for at oppe 
kvinderne, så kønnenes 
repræsentation i toppen af 

forskning og ledelse blev 
mindre skæv. 

Kvinderne er i overtal 
blandt de studerende og 
ph.d.erne, kønsfordelingen 
er ligelig blandt adjunkter 
og postdoc’er, men for hvert 
avancementsniveau heref-
ter bliver kvinderne færre, 
og blandt professorerne ud-
gør de blot en femtedel (se 
tallene i tabel herunder). 

Statistikken fik KU til at 
vedtage handlingsplanen 
Mangfoldighed på KU - Flere 
kvinder i forskning og Ledelse 
med virkning fra 2008 til 
2013. Planen sætter ind 
på flere områder, men det 
springende punkt, der har 
fået Hans Bonde op på tæer-
ne, handler om karrierehop-
pet fra lektor til professor. 

Ligestillingsplanen præ-
mierer nemlig de fakulteter, 
som plukker kvindelige lek-
torer til professorater med 
et ekstra, gratis professorat. 
Hans Bonde har mistanke 
om, at planen lokalt kan 
udmøntes sådan, at opgra-
deringen af kvindelige lek-
torer til professorer er gratis 
de første fem år:

»Institutterne melder sim-
pelthen kvindelige profes-
soremner ind til fakultetet, 
og når der så er kvinder nok, 
der på samme tid kan opgra-
deres fra lektor til professor, 
bliver bonuskronerne delt 
mellem de involverede insti-
tutter,« siger han. 

Ingen kan i disse tider 
fortænke de lokale ledelser 

de i konkurrencen om en 
professorstilling. Skal man 
tro deres oplevelser, har de 
tabt til en åbenlyst dårligere 
kandidat, fordi den økono-
miske bonus, kvinden har i 
ryggen, har afgjort sagen.

»Jeg må konstatere, at 
universitetet faktisk har 
smidt ideen om fairness 
i ansættelser væk,« siger 
Hans Bonde.

Et argument for at favori-
sere kvinder er manglen på 
rollemodeller, der inspire-
rer andre kvinder til at stræ-
be efter det højeste niveau. 
Men systemet skader begge 
køn, mener Hans Bonde:

»Man risikerer at begynde 
at betragte kvindelige pro-
fessorer – også dem, der 
sagtens ville kunne klare sig 
på lige vilkår – som nogle, 
der er blevet kvoteret ind,« 
lyder skudsmålet. 

En forudsigelig  
klagesang
Før planen gik under hvert 
sjette nye professorat til en 
kvinde. Men der er skred i 
tallene, for i 2010 var mere 
end hver fjerde nyansatte 
professor kvinde. 

Debatten bølger nu i flere 
medier. De fleste stemmer, 
der blander sig, mener, at 
der er lang vej endnu, før 
universiteterne – og KU lig-
ger lavt i landsstatistikken 
– kan være kønsbalancen 
bekendt. Ligestillingsfor-
skerne mener, at det går for 
langsomt fremad, men de er 
enige om, at de økonomiske 
incitamenter virker:

 »Universiteterne får øje 
på, at der er et kvindeligt 
forskertalent, som de måske 
ikke ellers ville se,« mener 
professor Anette Borchorst 
fra Aalborg Universitet.

Professor Bente Rosenbeck 
fra Nordiske Studier på KU, 
der var medlem af arbejds-
gruppen for ligestilling i 
2007, skriver i uniavisen.dk: 

»Handlingsplanen har 
været en succes, og planen 
har betydet en fremgang for 
antallet af kvindelige pro-
fessorer på KU. Men tallene 
viser, at det ikke går an at 
hvile på laurbærrene.« 

I et interview i Deadline 
fremhævede også Kvinfos 
direktør Elisabeth Møller 

i at forfølge de økonomiske 
incitamenter, siger Hans 
Bonde, men han mener at 
proceduren er korrumpe-
rende og i modstrid med pa-
ragrafferne om forskelsbe-
handling i ligestillingsloven.

Nu har Hans Bonde 
krævet aktindsigt via HR & 
Organisation i Nørregade 
for at erfare, hvordan beløn-
ningsmekanismerne faktisk 
udmøntes på de forskellige 
fakulteter.

den måske bedst egnede
Universitetsavisen har bedt 
de ansvarlige i ledelsen om 
at forholde sig til Hans Bon-
des kritik. Svaret fra vicedi-
rektør Jasper Steen Winkel 
var, at der er en rapport om 
kvindehandlingsplanen på 
vej, som ledelsesteamet ger-
ne vil behandle, før rektor 
udtaler sig til avisen. Men 
i et debatindlæg i Politiken 
den 11. oktober skriver rek-
tor Ralf Hemmingsen: 

»Planen giver fakulte-
terne penge til et ekstra 
professorat, når de ansæt-
ter et vist antal kvindelige 
professorer. Alle kriterier 
for ansættelse er de samme. 
Alle underkastes en fagkyn-
dig bedømmelse. Alle skal 
leve op til de samme faglige 
krav. Der er ingen nemme 
veje til et professorat.« 

Den forklaring køber 
Hans Bonde ikke. Han er 
nemlig i kontakt med flere 
mandlige forskere, der er 
blevet overhalet af en kvin-

Jensen KU-modellen som en 
’fantastisk succeshistorie’, 
som man burde lade sig in-
spirere af flere steder. Hun 
affejede Hans Bondes kritik 
som ’en helt forudsigelig 
klagesang’. 

Hans Bonde er vant til at 
blive kastet i brokkassen:

»Når man som mand 
rejser de her spørgsmål, 
er man straks rubriceret 
som en reaktionær gammel 
patriark, der vil rage privile-
gier til sig.«

Ingen af KU-kønspolitik-
kens fortalere har endnu 
forholdt sig direkte til den 
del af kritikken, der handler 
om de mandlige lektorer, 
der bliver forfordelt ved 
professoransættelserne eller 
det mulige brud på ligestil-
lingsloven. 

En reel filosofisk forskel
Professor i formel filosofi 
på KU Vincent F. Hendricks 
karakteriserer debatten 
således: 

»Den ene part argumen-
terer for lige rettigheder 
og åben konkurrence med 
henblik på at tiltrække den 
bedste kandidat uafhængigt 
af køn, mens den anden 
side er mere optaget af den 
numeriske ulighed kønnene 
imellem.«

I sin klumme i Ingeniøren 
henviser Hendricks til Ba-
rack Obama, der (presset til 
at tale om sin farve) under 
sin kampagne i 2008 kaldte 
positiv særbehandling for 
et nulsumsspil. Nogle har 
fordel af deres køn i konkur-
rencen om job på bekost-
ning af andre med et andet 
køn. Og det, mener filosof-
fen, er en filosofisk forskel, 
som for en gangs skyld gør 
en reel forskel:

»Positiv særbehandling 
er ikke et universelt princip 
på linje med menneskeret-
tighedskonventionen eller 
borgerrettigheder. Det er et 
ledelsesmæssigt styrings-
redskab, man kan betjene 
sig af (…) hvis ledelsen me-
ner, der er lokale indsats-
områder, der skal styrkes; 
specialområder, der skal 
satses på; grupper, der skal 
prioriteres og sådan frem-
deles. Er man uenig heri, 
er man uenig i ledelsens 

2009 Studerende ph.d. postdoc Adjunkt lektor professor

Køn K M K M K M K M K M K M

Antal 21641 15084 1417 1059 226 299 112 103 573 1026 101 475

Procent 57 43 57 43 43 57 52 48 32 68 17 83

 KILDE: KU’S BASELINERAPPORT TIL LIGESTILLINGSMINISTEREN, AUGUST 2010
FOTOCOLLAGE: LARS JUUL HAUSCHILDT. 
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manglende arbejdsfælles-
skaber, og mange kvinder 
finder arbejdsmiljøet utrygt 
og ikke-inkluderende. 

Den positive særbehand-
ling af kvinder er i bedste 
fald symptombehandling, 
mener KU-professor Bjørn 
Quistorff, der giver en ’syg 
koncernkultur’ skylden for 
et dårligt arbejdsklima, der 
har svært ved at tiltrække 
og fastholde kvinderne især. 
I et læserbrev i Politiken den 
25. oktober skriver Bjørn 
Quistorff, at hvis vi gør op 
med den ’næsten sygelige 
fokusering på konkurrence 
og kontrol’ som universi-
tetsloven af 2003 har ført 
med sig, vil kønsbalancen 
rette sig af sig selv i løbet af 
få år. 

Kvinderne skal stimuleres 
på alle mulige måder med 
mentorordninger, særlige 
netværk, internationalise-
ringstiltag og forskergrup-
pelederprogrammer, mener 
også Hans Bonde, for uni-

versitetet har hårdt brug 
for deres talent. Men han 
afviser al tale om kvindelige 
og mandlige værdier:

»I dag, hvor man ønsker 
større kvindelig repræ-
sentation i bestyrelser og 
ledelser, farer man frem 
og opfinder afgrundsdybe 
kønsforskelle. Kvinder skal 
nu kvoteres ind, hvor de 
ikke søger, fordi de bidrager 
med alle mulige værdier, 
som mændene åbenbart 
ikke skulle have.« 

Hans Bonde er leder af 
forskergruppen Idræt, Po-
litik og Velfærd, der udover 
ham selv tæller to kvinde-
lige professorer og tre kvin-
delige lektorer:

»Det kunne da aldrig få 
mig til at tænke, at vi hel-
lere må gå efter en mand 
næste gang,« siger Hans 
Bonde, men han fortæller 
hovedrystende, at selv om 
hans gruppe har en ratio 
i kvindefavør på 5:1 vil 
instituttet have økonomisk 
gavn af, at gruppen vælger 
en kvinde næste gang, de 
ansætter.

gbg@adm.ku.dk

prioritering, stil eller instru-
ment, men det er ikke det 
samme som uenighed om 
universelle principper.

Handleplanen giver ikke 
et klart bud på, hvornår 
forholdet i hierarkiets top 
er acceptabelt og om vi først 
kan kalde os ligestillede 
på KU, når kønsbalancen i 
professorstanden og blandt 
lederne er fifty-fifty. 

Ligestilling og kønsbalan-
ce hænger overhovedet ikke 
sammen, siger Hans Bonde, 
der mener at mænd og kvin-
der var fuldt ligeberettigede 
i ansættelsespolitikken in-
den handleplanen begyndte 
at privilegere det ene køn.

hvorfor har professorer 
skæg
Uanset hvad de mener om 
handlingsplanen, er alle 
debattører enige om, at det 
er dybt problematisk at de 
fleste kvindelige talenter 
falder fra undervejs i kar-
riereforløbet mod toppen. 

Men er det overhovedet et 
ligestillingsproblem? 

Pengepræmierne hviler 
på en præmis om, at ansæt-
telsessystemet er biased, så 
mændene privilegerer hin-
anden ved professoransæt-
telser, fordi de foretrækker 
ansøgere, der ligner dem 
selv. Det kan retfærdiggøre 
de særlige bonusser, der 
favoriserer kvinderne til 
gengæld.

Men universitetsstatisti-
ker Bertel Ståhles tal viser, 
at kvinderne faktisk oftere 
end mændene får profes-
sorstillingerne, når de vel at 
mærke søger. 

Tallene tyder med andre 
ord på, at det ikke er ved 
ansættelsessamtalerne, 
kvinderne dømmes ude, 
men at der er andre snuble-
sten på deres karrierevej, og 
at mændene får professor-
titlerne, simpelthen fordi de 
går efter dem.

Center for Forsknings-
analyse har undersøgt, hvor 
kvinderne bliver af, og sva-
rene viser, at deres fravær 
har mange forskellige årsa-
ger. Forskerjobbet er præget 
af hård konkurrence og 

hVOR BlIVER  
KVINdERNE Af? 

Forklaringer på den skæve kønssammensætning

•	Kvinder	er	mere	tilbageholdende	med	at	søge

•		Usikker	karrierestruktur	og/eller	usikre	fremtidsudsigter

•		Arbejdsmiljøet	på	universiteter	er	ofte	ikke-inkluderende,	dvs.	

domineret af et køn

•	Kvinder	ønsker	i	højere	grad	arbejdsfællesskaber

•	Stillinger	slås	ofte	kun	op	vha.	snævre	opslag

•	Kvinder	har	et	internationaliseringsefterslæb

KILDE: DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE., 2007

BONUSKVINdER

Mandlige ansøgere i professorkøen overhales af kvinder der er dårlige-

re kvalificerede, mener professor Hans Bonde, der er voldsomt beklemt 

ved KU’s ligestillingspolitik. Modelfoto.

FOTOCOLLAGE: LARS JUUL HAUSCHILDT. 
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pRIS

Af Sune Engel Rasmussen

»Det er da en sensation, for pokker!« konstate-
rer Hemming Jørgensen. 

I en time har han givet en nøgtern, nærmest 
klinisk beskrivelse af sit forskningsprojekt, som 
det sig hør og bør for en seriøs videnskabs-
mand. Men nu er han talt varm og etiketten er 
begyndt at slippe i kanten.

Da avisen møder Hemming Jørgensen, er han 
halvt på vej til Teheran for at modtage en pris 
fra det iranske kulturministerium for ph.d.-af-
handlingen ’Ice Houses of Iran’. En pris, der ud-
over æren også indbringer ham 6.000 euro og 
hædersplader fra både UNESCO og det iranske 
ISCS, Institute for Social and Cultural Studies. 

Det er ikke i sig selv en stor historie, at en 
dansk forsker modtager en udenlandsk pris. 
Men det her er en pris fra den Islamiske Re-
publik Iran, som nyder et mildt sagt anspændt 
diplomatisk forhold til den vestlige verden.

»Det er da interessant, at Iran, som vi kun hø-
rer dårligt om, lige pludselig på den her måde 
begynder at værdsætte kontakter på det kultu-
relle område,« siger Hemming Jørgensen.

Institutlederen satsede
For Hemming Jørgensen er der en særlig ære i 
at blive belønnet for sit akademiske arbejde. Da 
han i 2006 gik på pension, var det ikke fra et job 
som akademiker, men fra et liv som ingeniør. 

IRANERNES VEN 

I 60’erne og 70’erne så han fremad og var med til at 

bringe Iran ind i moderniteten. Senere gravede han 

bagud i historien og har nu skrevet en prisvindende 

ph.d. om iransk kulturhistorie.

ku-forsker 
 belØnnes 
af iran

Han kom ind fra gaden 
og overtalte KU til at 
lade ham udleve sin 
ungdomsdrøm: At 
skrive en ph.d. om Iran. 
Det gjorde 72-årige 
Hemming Jørgensen 
så godt, at Iran nu har 
givet ham en pris for 
hans arbejde.
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Og i stedet for at slå fødderne op i vindues-
karmen og nyde udsigten over vandet fra 
sin og hustruens lejlighed i Indre Køben-
havn, gik han op til Institut for Tværkultu-
relle og Regionale Studier (ToRS), bankede 
på institutleder Ingolf Thuesens dør og bad 
om lov til at skrive en ph.d. om Irans for-
faldne og næsten glemte ishuse.

Det fik han, men ikke uden en fornem-
melse af, at institutlederen gamblede med 
sit eget skind som indsats for den 72-årige 
civilingeniør og civiløkonom, der nu pludse-
lig ville være forsker uden først at have trådt 
trinene i det akademiske hierarki. 

Hvad ville de unge, nyuddannede akade-
mikere, hvoraf yderligere én nu ikke fik en 
ph.d.-plads, ikke sige, hvis han fejlede? 

Det er derfor, Hemming Jørgensen ranker 
ryggen, så hans allerede lange skikkelse står 
lodret for enden af spisebordet, hvor vi taler 
sammen.

dansk modernisering i Iran
Den iranske Farabi-pris, som han modtager 
den 29. oktober i Teheran, har dog også en 
anden, mere personlig værdi for Hemming 
Jørgensen. Han har haft et nært og pas-
sioneret forhold til Iran i 45 år, siden han 
som ung, nyuddannet, nygift og nybagt far 
rejste til Iran for det danske ingeniørfirma 
Kampsax.

Drømmen om at beskæftige sig akademisk 
med Iran har han haft, siden han i 1966 
første gang stiftede bekendtskab med det 
persiske folk og deres kultur. Dengang ar-
bejdede han som jordbundsingeniør med at 
lave nye hovedveje »ude i det store mørke« i 
den østiranske ørken. 

Asfaltvejene skulle føre Iran ind i den 
moderniseringens tidsalder, som shahen, 
Mohammad Reza Pahlavi, havde sat sit blik 
på. Det havde hans far Reza Shah også haft 
i 1930’erne, og også dengang var Kampsax 
involveret. 

Firmaet var i 30'erne ansvarlig for kon-
struktionen af den Transiranske Jernbane 
på over 1.000 kilometer, der forbandt ho-
vedstaden Teheran med den Persiske Golf 
i syd og det Kaspiske Hav i nord. Hvis man 
tager jernbanen i dag, er det stadig skilte på 
dansk, der fortæller passagererne, at de ikke 
må læne sig ud af vinduet. 

Overvågning og kommunistskræk
Hemming Jørgensen arbejdede i 60’erne og 
70’erne ad flere omgange i Iran, indtil den 
Islamiske Revolution i 1979 endte Kampsax' 
engagement i landet. 

»I 60’erne var Iran et eksotisk sted,« hu-
sker han. »Det lignede Afghanistan, inden 
det blev fyldt med talebanere og amerika-
nere og andre soldater. Det var et samfund 
domineret af primitive skikke og naturøko-
nomi, og i modsætning til i dag var der in-
gen tvang om en bestemt påklædning, selv 

om store dele af den kvindelige befolkning 
gik i de store chadors, der dækker hele krop-
pen.«

På overfladen var der ifølge Hemming 
Jørgensen også mere politisk frihed, end der 
er under nutidens præstestyre.

»Der var ingen synlige restriktioner, men 
der var allerede en form for overvågning 
fra sikkerhedspolitiet. Der var stor kommu-
nistskræk, fordi Iran lå inden for sovjetisk 
interessesfære, og på grund af den stigende 
amerikanske tilstedeværelse. Der var også 
en vis islamistskræk, og de islamiske præ-
sters rettigheder var voldsomt beskåret.« 

pudsede vinduer med vodka
»Ellers var det et hyggeligt samfund, hvor 
man som udlænding følte sig velkommen. 
På et tidspunkt var vi for eksempel naboer 
til en politigeneral, så der var god bevogt-
ning i gaden. Han var en af dem, der miste-
de hovedet i forbindelse med revolutionen.«

Har man hørt historier fra shahens tid, 
har man med garanti også hørt om ekstra-
vagante fester med champagne og kaviar. 
Dem hævder Hemming Jørgensen, at han 
ikke mærkede noget til. 

Men en lokal, billig vodkaproduktion var 
med til at gøre Iran til et væsentlig ander-
ledes sted, end det er under præstestyret i 
dag, fortæller han.

»Vodka blev både brugt til fester, som 
aperitif og til maden. En dag, jeg kom hjem 
fra arbejde, greb jeg vores rengøringskone i 
at pudse vinduer i vodka. Det fik jeg stoppet 
med det samme. Det blev en principsag at 
bruge denatureret sprit, selv om det kostede 
tre gange så meget.«

Nu er Iran åbent
Da shahen blev væltet i 1979 og Ayatollah 
Khomeini overtog magten i Iran, blev de 
fleste udlændinge smidt ud af landet. Hem-
ming Jørgensen vendte ikke selv tilbage før 
i 1994, hvor det var et fundamentalt ander-
ledes land, der mødte ham.

»Det var et deprimerende samfund at 
komme tilbage til. Man følte virkelig, at det 
teokratiske system havde lagt sin klamme 
hånd over samfundet. Det gode humør og 
den frie samtale var forsvundet. Alle følte 
sig bange,« siger han og fortæller, at hans 
hustru ikke har haft lyst til at besøge Iran 
igen, fordi hun var knust over, hvad der var 
sket med især kvindernes påklædning.

Selv om folk stadig er forsigtige med, 
hvad de siger, så hænger den dystre stem-
ning ikke længere over Iran, mener han. Og 
som udlænding kan man, hvis man over-
holder alkoholforbud og ikke opfører sig 
usædeligt, gøre stort set, hvad man vil. Det 
er et åbent land igen, modsat hvad mange 
måske tror.

»I min søgen efter ishuse har jeg rejst 
23.000 kilometer rundt i landet. De fleste 

dEN ISlAMISKE 
REpUBlIK IRAN
Tidligere kendt under navnet 

Persien. Hjemsted for en af verdens 

ældste civilisationer. 

Persisk litteratur, fi losofi , medicin, 

astronomi, matematik og kunst har 

været centrale elementer i islamisk 

kultur og er blevet holdt i hævd, 

trods århundreders udenlandsk 

besættelse af landet.

I 1906 fi k Iran sit første nationale 

parlament og blev et konstitutio-

nelt monarki ledet af shahen, det 

persiske ord for konge. I 1953 blev 

den første demokratisk valgte 

premierminister Mohammad Mo-

saddegh væltet ved et kup støttet 

af den britiske og den amerikanske 

efterretningstjeneste, efter at han 

nationaliserede landets olie. Efter 

kuppet blev den siddende shah 

Mohammad Reza Pahlavi indsat i 

en enevældig, totalitær position de 

næste 26 år.

I 1979 væltede en blandet skare 

af oppositionsgrupper shahen. 

Ayatollah Ruhollah Khomeini kom 

til magten og etablerede verdens 

første islamiske republik. Siden 

har Iran haft et anstrengt forhold 

til Vesten. 

Selv om Iran stadig havde en præsi-

dent og i starten også en premier-

minister, var Khomeini den øverste 

leder og det religiøse overhoved, 

indtil han døde i 1989. Hans efter-

følger, Ayatollah Ali Khamenei, er 

stadig landets øverste leder. Siden 

2005 har Mahmoud Ahmadinejad 

været præsident.

af dem i bil. Jeg har passeret hundredvis af 
checkpoints og er aldrig blevet stoppet.«

ømt punkt for iranerne
Ishusene, som Hemming Jørgensen har 
dedikeret fire års studier til, er et levn fra en 
tid, før moderniseringen fik overtaget, og 
som nu står og forfalder rundt om i landet. 

Den danske ingeniør blev fascineret af, 
hvordan iranerne kunne lave is i ørkenen 
og satte sig for at kortlægge ishusene, som 
iranerne selv – og da slet ikke udenlandske 
forskere – ikke havde brugt megen energi på 
hverken at studere eller vedligeholde.

Ishusene fungerer ved, at man fører vand 
fra bjergene via underjordiske kanalsyste-
mer op til 50 kilometer ud i ørkenen, hvor 
der opstår en oase med overrislet landbrug 
og derefter en landsby. Om vinteren lader 
man nattekulden fryse noget af vandet til is, 
som man opbevarer i ishusene til brug i de 
glohede somre. 

Ruinerne af disse ishuse står rundt om i 
Iran, uden at iranerne selv har nogen syn-
derlig viden om dem, og derfor udfylder 
ToRS-forskerens arbejde et stort hul i den 
iranske kulturhistorie.

»Iranerne har en naturlig, nedarvet be-
vidsthed om, at den iranske kultur er noget 
særligt. Hvilket jeg også mener, den er,« 
siger Hemming Jørgensen, som derfor må 
træde varsomt.

»Det er et ømt punkt for dem, at de ikke 
selv har lavet den her forskning. Jeg tror 
også, det er derfor, jeg har fået prisen. Jeg 
har hjulpet dem, ikke formuleret mig ufor-
skammet eller bragt dem i forlegenhed ved 
at sige, at det er for dårligt, at de ikke har 
passet på deres ishuse. Jeg har sagt alt på en 
pæn og konstruktiv måde,« smiler han.

Ikke bange for propaganda
Iranerne forstår givetvis også den symbol-
ske værdi i at overrække en pris til en dansk 
forsker. Har Hemming Jørgensen ikke 
betænkeligheder over at risikere at blive 
brugt som rekvisit i det iranske regimes pro-
paganda?

»Nej, det har jeg ikke, for mit felt er kul-
turarv, ikke politik. Og i og med at en af de 
medaljer, jeg får, uddeles af UNESCO, og 
Danmark er medlem af FN, så har jeg ingen 
problemer. Den danske ambassadør har jo 
også mødtes med præsident Ahmadinejad. 
Jeg er hverken for eller imod deres system, 
for det har de selv valgt.«

Når Hemming Jørgensen den 29. oktober 
modtager Farabi-prisen i Teheran, lukker 
han endnu et kapitel i sin historie med Iran. 
Men åbner måske et nyt senere, for som han 
siger, har Iran aldrig forladt ham. Nu har de 
bare genfundet hinanden.

uni-avis@adm.ku.dk

fakta

”Iranerne har en naturlig, 
nedarvet bevidsthed om, at den 
iranske kultur er noget særligt. 
Hvilket jeg også mener, den er”
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KUMMentar

studenterkoMMMentar

Et godt regeringsgrundlag

100 år for og af studerende

Af rektor Ralf hemmingsen 

og prorektor Thomas 

Bjørnholm

REGERINGSGRUNDLAGET ER INSPIRE-
RENDE læsning – med enkelte jokere. Først 
semantikken: Skiftet fra ’forskningsminister’ 
til ’uddannelsesminister’ indvarsler en po-
litik til tiden. DI skønner, at Danmark kom-
mer til at mangle 30.000 højtuddannede 
i 2030. Og regeringen vil hæve optaget til 
25 procent af en ungdomsårgang – et par 
procentpoint over det nuværende. I år har 
KU gennemført (endnu) et rekordoptag på 
7.000 studerende, og vi har nok nået smer-
tegrænsen for, hvor mange studerende vi 
kan henvise til en plads på radiatoren. Men 
der er flere jokere. Vil flere unge vælge uni-
versitetet? Vil de være egnede?

DEN STØRSTE JOKER er nok kvaliteten. 
Regeringen vil både øge optag, speede gen-
nemførelsen op – og højne kvaliteten. Det 
ligner multitasking på højt niveau. Men det 
kan måske lade sig gøre, hvis regeringen 
tager taxametersystemet til serviceeftersyn. 
I dag betaler taxameteret langt mindre end 
kostprisen for uddannelserne. Man skal 
måske også se på, om et løft af ECTS-loftet 
er en vej til kvalitet og flere valgmuligheder 
for de studerende. Vi tænker gerne med på 
en reform med fokus på kvalitet og et stabilt 
økonomisk grundlag, så vi bedre kan plan-
lægge.

MEN UNIVERSITETET KAN også gøre me-
get selv. Det er i hvert fald ånden i projekt 

Den gode uddannelse, som blev sat i søen 
i 2010, og på mange måder foregriber 
regeringsgrundlagets tankesæt. Samtidig 
har KU’s nye strategi et klart fokus på sam-
menhængen mellem forskning og uddan-
nelse – de studerende skal mærke ’suset’ fra 
forskningen, og vi skal i højere grad belønne 
gode undervisere. Dernæst er det opmun-
trende, at regeringsgrundlaget cementerer 
Barcelona-målet om, at de offentlige forsk-
ningsinvesteringer skal være en procent af 
BNP. Det er kun godt, at de kalder den ene 
procent ’et gulv’ og ikke et loft. Særligt fordi 
det bliver lettere at indfri i takt med, at BNP 
svækkes i den økonomiske krise. 

 
GODT ER DET OGSÅ, at regeringen lover 
flere basismidler. Både fordi flere basismid-
ler, alt andet lige, sikrer fri grundforskning. 
Men også fordi en stor del af forskernes 
administrative byrder skyldes, at de bruger 
tid på at skrive ansøgninger og afrapportere 
på deres projekter. Ifølge Politiken siger 
65 procent af (de adspurgte og svarende) 
forskere i Danmark, at de bruger mere tid 
på ansøgninger end for fem år siden, og 
60 procent siger, at de bruger så meget tid 
på at søge penge, at det går ud over deres 
forskning. Hvis regeringen formår at løfte 
basismidlerne markant, vil den altså slå en 
anden flue med samme smæk: Nemlig dens 
proklamerede mål om ’større frihed og min-
dre detailstyring’.

ENDELIG RUMMER REGERINGSGRUND-
LAGET også politiske ambitioner på forsk-
ningens vegne. Det gælder formuleringerne 
om erhvervsforskningscentrene. Det er 
klart, at KU-forskning i dag danner videns-
grundlaget for store danske virksomheder. 
Tag bare fødevareforskning eller den sund-
hedsvidenskabelige forskning. Derfor er det 
kun naturligt, at de folkevalgte interesserer 
sig for, hvad universiteterne bruger skatte-
kronerne til. Men regeringen må ikke glem-
me forskningens natur: At det ofte er lang-
sigtet grundforskning, som skaber de største 
gennembrud – videnskabeligt som forret-
ningsmæssigt. Og at det er en svær øvelse 
på forhånd at udpege forskningsområder 
med størst erhvervspotentiale. Hermed ikke 
sagt, at en analyse af innovationspotentialet 
i Danmark er ufornuftig. 

ALT I ALT KAN KU kun være tilfreds med 
det nye regeringsgrundlag, som lever op til 
flere af vores forventninger. Derfor kan vi 
også lade den nye minister drive pointen 
hjem. Morten Østergaard sagde til Infor-
mation: »Vi er tre partier i en regering, der 
har stået skulder ved skulder og kritiseret VK 
for deres nedskæringskurs på både uddan-
nelses- og forskningsområdet, så deri ligger en 
forpligtelse.« 

Deri har ministeren ret. 

DEN SIDSTE LØRDAG i efterårsferien holdt 
Studenterrådet sin efterårsgeneralforsam-
ling, og med ’årsskiftet’ træder vi nu ind i et 
ganske bestemt år. Den 21. december 1911 
godkendte KU’s lærerforsamlingen nemlig 
en treårig forsøgsordning, og den 28. marts 
1912 blev der for første gang afholdt valg til 
Studenterrådet.

Det er altså i år 100 år siden, at Studenter-
rådet blev skabt af aktive studerende på KU. 
Studenterrådets historie vidner om et fæl-
lesskab med drømme, mål og konkrete krav 
til forbedringer. Mange krav er stadig de 
samme som dengang i 1912, mens andre er 
blevet indfriet og udviklet over årenes løb.

KØBENHAVNS UNIVERSITET ER ikke 
mindst siden 60’erne vokset eksplosivt. I 
1912 var der cirka 2.700 studerende på 
KU. Det er 500 færre end det samlede antal 
studerende på medicinstudiet i år. Samtidig 
har det aldrig været vigtigere at tage en 
uddannelse end det er i dag. Nu er det ikke 
bare onklen, der spruttende over snapsen 
til julefrokosten forklarer, at det er altafgø-
rende at have noget at falde tilbage på. For 
tiden slås politikerne nærmest med hinan-
den om at få lov til at sætte den største streg 
under vigtigheden af uddannelse.

DET MARKANTE POLITISKE FOKUS på 
uddannelse, forskning og på højtuddannet 
arbejdskraft, har derfor sat os studerende 
i fokus som samfundsgruppe mere end no-
gensinde før. Aldrig har medierne skrevet 

så meget om studieoptag, eksamensræs, bo-
ligforhold og studiestress. Men også i form 
af byger af tiltag, der skal få os hurtigere 
igennem, samtidig med at der er en forvent-
ning om 15-timers studiejob, praktikforløb 
og verdensklassefordybelse. Det skorter 
ikke på tiltag som velmenende ledelser og 
politikere vil presse ned over hovedet på 
studerende. I stedet burde man have tillid 
til, at studerende kan træffe kvalificerede 
beslutninger. Og det både på egne vegne og 
på universitetets. 

ET GRUNDLÆGGENDE KRAV fra stude-
rende har altid været indflydelse på vores 
uddannelser. Denne indflydelse nåede sit 
umiddelbare højdepunkt i 1970’erne for 
siden at blive væsentligt begrænset, både 

igennem universitetsloven fra 2003 og ved 
utallige centraliseringer på Københavns 
Universitet. Og det til trods for, at vi gang 
på gang beviser, at jo flere studerende, der 
engageres i beslutningsprocessen, jo mere 
kvalificerede bliver vores uddannelser, stu-
diemiljøet og universitetets beslutninger i 
det hele taget. Beslutningerne på KU bliver 
bedre, hvis man inddrager dem, der er på 
universitetet til daglig. 

STUDENTERRÅDET VIL med garanti også de 
næste 100 år arbejde hårdt for at sikre, at de 
studerendes kvalificerede meninger om deres 
uddannelser får en central plads, når der ta-
ges beslutninger på KU. I hvert fald vil vi bru-
ge det kommende år på at sikre os studerende 
maksimal indflydelse på vores hverdag.

Af formand Bjarke lindemann 

Jepsen og næstformand Maria 

Toft, Studenterrådet ved KU

VAlgET på KU

Rektor har udskrevet valg til repræsentanter for de studerende til bestyrelsen, akademiske råd, 

studienævn og ph.d.-udvalg, samt repræsentanter for det videnskabelige personale og det teknisk-

administrative personale til bestyrelsen. Se hvilke på http://www.ku.dk/valg/fortegnelse-E11.pdf.

Kandidaternes navne offentliggøres 7. november 2011.

Valget afvikles som elektronisk valg i kombination med valgbordsvalg 24. - 28. november 2011.

følg VAlgET på UNIAVISEN.dK
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synspunkt

Jamen, der har  
da lige været valg!

KU-VAlg

Forestil dig et folketingsvalg i Danmark. Ja, 
man kan jo med god grund tænke tilbage på 
det, der blev afholdt i september. 

Pludselig dukker Jes Dorph-Pedersen op 
på skærmen og annoncerer, at alle stemmer 
er gjort op. Næsten 12 procent af den dan-
ske befolkning har stemt, og vi har dermed 
fået sammensat et nyt Folketing. 

Personligt ville jeg have fået et chok over 
det resultat, og måske ville jeg endda have 
svært ved at anerkende valgresultatet. Men 
hvis man retter blikket mod Danmarks stør-
ste og ældste uddannelses- og forskningsin-
stitution, nemlig Københavns Universitet, er 
dette virkelighed år efter år.

Kun en brøkdel gider stemme
Sidste år lå stemmeprocenten til universi-
tetsvalget på sølle 11,7 procent. Det bety-
der, at 4.000 af Københavns Universitets 
cirka 37.000 studerende gik hen til com-
puteren, loggede sig ind på universitetets 
hjemmeside og stemte. Det er simpelthen 
ikke godt nok! 

Personer med mellemlange og lange vide-
regående uddannelser plejer ellers at være 
blandt de flittigste ved valgurnerne. Men 
hvorfor så ikke til universitetsvalget? 

Er det fordi de er ligeglade med, hvem 
der bestemmer over, hvordan deres hverdag 
skal se ud i løbet af deres fem-seks år på uni-
versitetet? Er det fordi de er ligeglade med, 
hvordan vejen til resten af deres karriere og 
fremtid bliver bygget? Eller er det bare fordi, 
de er ligeglade med alt, der hedder politik? 

Valgprocessen er udemokratisk
Jeg tror ikke, det er nogen af delene. Svaret 
er derimod, at de studerende simpelthen ik-
ke aner, at der er valg. Og hvis de er så hel-
dige at have opfanget valgrygterne et eller 
andet sted, så kan de færreste gennemskue, 
hvad deres stemme rent faktisk går til, og 
derfor om den reelt betyder noget. Og det er 
der desværre ikke noget at sige til.

For det første gør Københavns Universitet 
ikke meget ud af at oplyse de studerende om, 
at der er valg om under en måned. Når man 
ser på, hvor meget universitetet gjorde ud af 
sidste folketingsvalg med store debatter og 
møder i festsalen, kan det undre, at de er så 
passive, når det kommer til universitetsvalget. 

For det andet er universitetsvalget dybest 
set udemokratisk og ugennemsigtigt. På 
Københavns Universitet, og universiteterne 
landet over, er det stort set umuligt at ad-
skille de lister, der kalder sig ’studenterråd’ 
og ’fagråd’ fra universitetets institutioner – 
listernes navne er simpelthen misvisende. 
Den åbne og fri debat er død i, hvad der 
bedst kan karakteriseres som et pseudode-
mokratisk studenterdemokrati, hvor din 

Tine Rubeck Andreasen, 

stud.scient.pol., Frit Forum

stemme på en bestemt kandidat fra dit fag-
råd automatisk går til en anden person valgt 
af Studenterrådet på et mere eller mindre 
lukket møde. 

husk at stemme
Vi vil have demokratiet ind på universite-
terne. Vi skal kræve den samme åbenhed 
og gennemsigtighed, som vi kræver af valg 
afholdt alle andre steder i landet. 

Københavns Universitet bør ikke være 
hævet over dette. For der er reelt et valg. 
Frit Forum, der gennem flere år har søgt at 
udfordre Studenterrådets monopol, og De 
Konservative Studerende, stiller op og giver 
de studerende et reelt alternativ og dermed 
en grund til at bruge sin stemme.

Så for en god ordens skyld: Københavns 
Universitet afholder valg til Studienævn, 

De studerende på KU aner ikke, at der er valg på universitetet. 
Og de få stemmer, der faktisk afgives, bliver fordelt til 
Studenterrådets udvalgte kandidater i et uigennemskueligt 
system, mener debattøren.

Hvert Junior Group Leader Fellowship finansieres med DKK 10 mio. og løber over 5 år.

Forskningen skal være grundforskning eller anvendt forskning, der emnemæssigt falder inden 
for fondens uddelingsstrategi, som kan læses på www.lundbeckfonden.dk 

Lundbeckfonden ønsker at tiltrække såvel danske som udenlandske forskere bosat i udlandet, 
som ønsker at flytte til Danmark og fortsætte deres forskning her. Opslaget er ligeledes åbent 
for kvalificerede ansøgere ved danske universiteter og universitetshospitaler.

Bevillingerne tiltænkes yngre forskere, der har erhvervet en ph.d. grad inden for de sidste 5-7 
år, og som er kvalificerede til at etablere eller videreføre egne forskergrupper.

I ansøgningen skal der redegøres for projektets forskningsplan, medarbejdere, budget, og hvor-
ledes man forestiller sig forskergruppen indplaceret på en dansk forskningsinstitution. Der skal 
ligeledes foreligge tilsagnserklæring fra en fastansat forsker på værtsinstituttet, der stiller sig til 
rådighed som mentor med henblik på at lette ansøgers etablering af sin forskergruppe som en 
integreret del af værtsinstituttet. Nærmere vejledning findes i ansøgningsskemaet.

Ansøgningen, som bedes udfærdiget på engelsk, skal indsendes via fondens elektroniske 
ansøgningsskema for Junior Group Leader Fellowships 2012 på www.lundbeckfonden.dk senest 
den 15. december 2011.

Yderligere information kan fås ved at kontakte Science Manager Ulla Jakobsen på 
tlf. 39 12 80 11 eller på mail@lundbeckfonden.dk

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med betydelige aktie-
poster i datterselskaberne H. Lundbeck, ALK-Abelló og Falck. Derud-
over forvalter fonden investeringsaktiver for ca. DKK 10 mia. Afkastet af 
fondens formue anvendes til støtte af forskning indenfor sundheds- 
og naturvidenskab. Fonden havde i 2010 et overskud efter skat på ca. 
DKK 3 mia. og uddelte ca. 400 mio. kr. til forskningsformål.

Lundbeckfonden
Vestagervej 17, 2900 Hellerup
Tlf. 39 12 80 00
www.lundbeckfonden.dk

Lundbeckfonden indkalder hermed ansøgninger til fem sundhedsvidenskabelige 
og to naturvidenskabelige fellowships til særligt lovende unge forskere og deres 
forskergrupper. Minimum tre sundhedsvidenskabelige fellowships prioriteres inden-
for fondens fokusområder: neurologi, psykiatri og allergologi/immunmodulation.

LUNDBECKFONDENS 
JUNIOR GROUP LEADER FELLOWSHIPS

VAlg

Det traditionelle valgtillæg i Universitets-

avisen, hvor de opstillede lister præsenterer 

deres program og kandidater, bringes i år 

på Uniavisen.dk. Valget foregår 24-28. no-

vember, og debat og andet materiale herom 

offentliggøres, så snart redaktionen har 

modtaget det. 

følg VAlgET på UNIAVISEN.dK

Akademisk Råd og KU’s bestyrelse d. 24.-28. 
november. Husk at stemme. Det handler 
også om din fremtid!

”Den åbne og 
fri debat er 
død i, hvad 
der bedst kan 
karakteriseres 
som et pseudo-
demokratisk 
studenter-
demokrati”
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EdITORIAl: 
TIME TO 
lOg Off, 
lOOK Up,  
ANd lISTEN

By Mike Young, 

editor of  

University Post

WE SPEAK TO fewer and 
fewer people in a meaning-
ful way. And this is in spite 
of, or even because of, inno-
vations in social media and 
communications. 

So the theory of philosopher 
and historian Theodore 
 Zeldin: Text messages and 
facebook lose us to those 
who are in our physical 
vicinity, putting us into 
‘bubble lives’ insulated from 
everyone but a smaller and 
smaller circle of friends and 
acquaintances.

In the end we lose the basic 
ability to get to know and 
understand each other.

SO MUCH for the theory. 
In practice, we jump out of 
our circle in many structured 
social situations where we 
end up talking to strangers 
anyway: All students, Danish 
and international, bachelors 
to PhD, do this whenever 
they start new classes, or 
are forced into new groups 
and projects to work.

BUT THERE is something to 
be said for the spontaneous 
meeting with a complete 
stranger.

So we decided to put Zel-
din’s theory to shame. We 
sent out our reporter to the 
Studenterhuset Café to try 
and get people to step outsi-
de their circle of friends and 
meet strangers. We asked 
you about it in a survey.  And 
we talked to experts.

WE CAN’T ANSWER the 
claim by Zeldin. Our obser-
vations at Studenterhuset 
seemed to prove it. Our 
survey seems to disprove it. 
And the experts have not yet 
formed a consensus.

Maybe we should just take 
the Zeldin theory as a war-
ning: Get off your facebook 
once in a while.

I mean. We are starting a 
revolution here! Look up. 
Approach the stranger. Re-
spond to new people. Wait 
for their answer. And listen.

Close  
enCounters at 
the student Café

Can you make a new friend  
in one hour? this reporter  
set up a social experiment

ThE CONVERSATION

By Polina Chebotareva

Let us be honest. We usually come and go 
from a party with the same old friends. At 
least I do. We seldom have deep conversa-
tions with a complete stranger. 

But then how are we ever going to make 
new friends?

The University Post had given me the task 
of going straight into what should be a  
friendship battlefield: The international 
night at Studenterhuset in Copenhagen. 

Tonight’s poster has an alluring invitation: 
‘Make friends with international students 
from all over CPH.’ Is this possible?

To test this, I will find someone who dares 
take up the following challenge. Find a  
friend in one hour. But finding a guinea pig 
for this experiment turns out to be easier 
said than done.

Too much pressure
I ask Michael Jurowich from Germany. 
He wrinkles his eyebrows, gives me a long 
silence and says it is too much pressure: 

»Friends meet in a context – you feel a con-
nection and strike up a conversation. Such 
things cannot be done on call.«

It turns out Michael is in Copenhagen on 
exchange studying international business 
at Copenhagen Business School (CBS). He is 
here tonight with a group of his internatio-
nal  friends from CBS, most of which he met at 
parties like The International Night at Studen-
terhuset. 

Michael’s friend Hendrih von Freisberg 
from Germany also refuses to participate in 
the friend-finding challenge. But not before 
leaving three nuggets of advice that he, ap-
parently, does not intend to apply himself 
tonight: 

»Be open-minded and try to overcome the 
obstacle of approaching people. Drinking 
helps. Scandinavians are more open at night 
than during day.«

let the games begin
OK. Think about it. It’s night. People are 
drinking. Surely this is the right context?

I approach the only person sitting alone 
at a table, apart from me. It turns out to be 
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Success!
Two girls actually accept 
to try. Camilla, studying 
sociology, and Pernille doing 
secondary school. Then the 
girls promptly disappear.  
I hope they have run off with 
their new friends.

As Phoebe Richards from Australia tells me:
»We might meet new people, but we are 
probably going to stick to our group. Here 
everyone approaches everyone – so meeting 
new people should be easy.«

The night progresses and I can see what 
Phoebe means. When I first arrived alone, I 
felt lonely. Everywhere I looked people sat 
in groups. Making eye contact felt awkward. 
I had to take the first steps and break the 
silence. 

But as the bar packs with people, conver-
sation leaves the boundaries of the groups. 

Interested strangers start approaching me.
Gavin from London, is here to study law. He 
gives me his pick-up line.

»What’s your favourite Disney film?«
That would start quite a debate! 
The evening turns into night and the 

dance floor fills up. It seems the best way 
to meet a stranger is to let your body do the 
talking on the dance floor. I am supposed to 
leave, but the dance floor draws me towards 
it, and I can hardly resist.

friends by chance
But then, success!

Two girls actually accept to try. Camilla, 
studying sociology, and Pernille doing 
secondary school. Then the girls promptly 
disappear. I hope they have run off with 
their new friends.

I have got to the stage where I tell myself 
that I am on my way out. It turns out that  
I have spotted a new friendship being for-
med.

Sebastian, a sociology exchange student 
from France, is one of those who refused to 
take up my challenge earlier this evening. 

But it turns out that while he was waiting 
outside for his old friends to arrive, a new 
one took a seat beside him. They had the time 
to share a beer and a chat. Soon Sebastian’s 
old friends arrived and he left with them, 
leaving his new friend behind. Perhaps they 
will add each other as friends on Facebook.

Making friends is all dependent on con-
text, and on pure chance. But there is one 
piece of advice that I have taken home with 
me: Don’t be shy.

It turns out that for me, I had an easy ice-
breaker: 

»Hi! I am a reporter from the University 
Post. Can I ask you a few questions?« 
So this is my suggestion. If you dare. 

If you are in the right context, feel free to 
use exactly this question to break the ice.

Then write us an e-mail and tell us how 
your conversation with the stranger went. 

Can you find a new friend?

Uni-avis@adm.ku.dk

OUTSIdE ThE CIRClE

Getting people to step out of their group of friends 

proved impossible for our reporter. This photo was 

staged subsequently to the experiment in the same 

venue.

Orkun Gencoglu, originally from Istanbul. 
He was an exchange student at the Univer-
sity of Copenhagen while studying for his 
Bachelor’s degree in Computer Science. 
He loved it, and decided to stay. Now he is 
studying his Master’s degree at Aalborg Uni-
versity’s campus in Copenhagen. 

According to this international veteran it’s 
all about how you define ‘friend’.

»I can meet 10 new friends in one night 
just by saying ‘Hi!’. This is because you can 
choose to swim in the ocean of friends, or be 
closed in with just three people.«

Orkun prefers to swim in the ocean of 
 friends. But then, shock of shocks, he re-
fuses to participate in my challenge and 
prefers instead to wait for his old friends to 
arrive.

Perhaps Orkun’s strategy is actually the 
right one: The Studenterhuset context  
might not be right for having deep discus-
sions and meeting close friends. But it might 
be just the right place to add more people  
on your already extensive Facebook friend 
list.

Modern friendships
The British philosopher Theodore Zeldin 
warns against this. According to him we 
spend much too much time on small-talk 
and informative conversation. This helps us 
bond, but gives us little opportunity to get 
to know and understand each other.

»I think we have less and less time for 
conversation. And the great mystery of our 
time is what goes on in people’s heads,« he 
says in a BBC interview.

Zeldin recommends us to ask people 
personal questions. Such as What have you 
rebelled against in your past? What do you 
rebel against now?

If someone approaches…
But deep subjects seem out of place at a party. 

As I make my way around the room I 
stumble upon four girls scribbling away at 
an anthropology assignment.

They are two Danish students, one Austra-
lian and one Dutch exchange student. They 
met in anthropology class. With such an inte-
resting debate subject, they have no immedia-
te plan to create a new discussion themselves.
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Staff and student reps report 
merger frustration
The planned merger of four faculties at the 

University of Copenhagen has sidetracked 

staff and students from key decisions. This 

is according to their representatives at the 

latest meeting of the Board of Executives. 

Rector doesn’t agree with them.

 

No to uni. yes to career in music
After her Erasmus stay in Copenhagen, Maya 

takes a year off. No more studying for her. 

She wants to sing, play, write...and even 

do yoga: Because it keeps her feet on the 

ground, she says. Meet Maya and see her 

music videos on Universitypost.dk.

International Office:  
We just can’t do more 
The lack of a housing service for full degree 

students comparable to those on exchange 

is not popular. But after last year’s job cuts, 

we just can’t deliver more, says the Inter-

national Office in response to angry reader 

comments. Read more on Universitypost.dk.

Top 10 Copenhagen 
digital hotspots
Take a look at the University Post’s guide 

to alternative internet sites for exploring 

Copenhagen. Get to know your way around 

town by taking a look at our other Top 10 

guides to city and campus life.

 What is ‘your typical day’?
When do you get up in the morning? And 

what do you do after that? Let us know how 

you spend your time. We will report back to 

you what everyone else does soon on Univer-

sityPost.dk.

REAd ThE fUll ARTIClES, 
COMMENTS, ANd ThE 
RESpONSES TO ThEM ON

Universitypost.dk

Is facebook  
destroying spontaneity?
While you are on Facebook half an hour every day, you are ‘with’ your old 
friends, and not out meeting new ones. Does this make it harder for new 
friendships to form? Maybe yes, maybe no

ThE CONVERSATION 2
By Mike Young

Facebook is the place where 
you cultivate the friendships 
you already have. Accor-
ding to a study by PEW 
internet studies, nine out 
of every ten people you talk 
to on Facebook are people 
you have met more than 
once face-to-face. And only 
seven per cent are complete 
strangers.

At the same time, social 
media like Facebook, Twit-
ter, and LinkedIn seem to 

fit into the modern cult of 
career, networking and 
performance. Torben Be-
chmann Jensen, a lecturer 
in psychology from the 
University of Copenhagen, 
made this point at a recent 
panel debate on modern 
conversations.

»Our lifestyle is all about 
efficiency today, so talking 
to strangers doesn’t give us 
anything. Instead we spend 
our time improving the 
network we have already, 
using things like Face-
book.«

Other data shows that 
young people in Denmark 
are on Facebook for half an 
hour every day. Every day. 
And if this time is taken 
from taking part in other so-
cial activities, probably face-
to-face ones, then the big 
question pops up: If we are 
only taking care of our own 
narrow social circle, where 
is the room for spontaneity? 
Are social media moving 
us towards a culture where 
there is no longer any place 
for the stranger, the seren-
dipidity of the new person?

Jens Hoff, Professor in Poli-
tical Science at the Univer-
sity of Copenhagen has re-
searched the effect of  social 
media on participation in 
politics. He if anyone can 
answer the question: 

Are social media pacifying 
people? Are they preventing 
spontaneous meet-ups?

»It is very hard to say 
what social media precisely 
will mean for the meeting of 
new friends. The criticism 
says that young people will 
only cultivate their own 
friends. But there is nothing 
that I have seen that points 
to this effect,« he says.

»If you look at what 
groups of friends actually 
do on Facebook, then it 
is often used as a kind of 
social calendar,« he adds, 
allowing new friends to be 
met, not just old ones.

If anything then, Face-
book can ‘mobilise’ towards 
face-to-face events, the-
reby indirectly giving rise 
to spontaneous meetings. 
Maybe Facebook is not kil-
ling spontaneity after all.

miy@adm.ku.dk

Students: 

We are meeting strangers
New people are entering our lives, report students

ThE CONVERSATION 3
By Mike Young

More than half of students have 
had a conversation with a com-
plete stranger within the last 
week. This is according to their 
own reckoning in a University 
Post survey of daily routines 
‘Your Typical Day’. The survey 
will soon be reported in full on 
UniversityPost.dk
  As part of the survey, the Uni-
versity Post asked Danish and 
international students the follo-
wing question:

ANTI-SOCIAl MEdIA

Some say they exclude, some 

say they let you meet up.

When was the last time you had a face-to-face conversation  
with a complete stranger that lasted more than five minutes? 

At least once within the last week:
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naVne

Studenterrådet skifter dynamo
To ud af tre regeringspartier står ikke bag den nuværende 
Universitetslov. Det gør Studenterrådet heller ikke, og den nye 
formandsduo håber at kunne påvirke politikerne.

Ny dekan skal  
gennemføre fusion på life
Per Holten-Andersen bliver rektor på CBS. Direktør for  
Skov & Landskab Niels Elers Koch overtager. 

dEMOKRATI 
Af Christoffer Zieler 

Studenterrådet (SR) har valgt sin hidtidige næstfor-
mand, retorikstuderende Bjarke Lindemann Jepsen, 
til ny formand. Han afløser Ea Busch-Petersen på 
formandsposten. Ny næstformand er statskundskabs-
studerende Maria Toft.

Af SR’s pressemeddelelse fremgår det, at Bjarke 
Lindemann Jepsen har tænkt sig at påvirke de store 
forandringsprocesser, der er i gang på Københavns 
Universitet:

»Studenterrådet fylder 100 år i foråret 2012. Med 
jubilæet er der en unik mulighed for at sætte fokus 
på essensen af hele Studenterrådets virke, nemlig de 
studerendes fælles indsats for et bedre Københavns 
Universitet. Derfor vil vi det kommende år arbejde 

hårdt for at styrke de studerendes samarbejde på 
tværs af fag, og insistere på vigtigheden af, at de 
studerende får indflydelse på deres hverdag og de-
res studier. Det er os studerende, der kender vores 
studier bedst, så vi burde også være de første man 
spurgte, når der skal laves ændringer,« siger Bjarke 
Lindemann Jepsen.

Også regeringen skal mærke presset fra KU’s stude-
rende, mener det nye formandskab:

»To af de tre regeringspartier, herunder uddannel-
sesminister Morten Østergaards eget (Det Radikale 
Venstre, red.), står uden for det nuværende universi-
tetsforlig. Vi håber meget, at vi det kommende år kan 
overbevise Folketingets partier om en lovrevision, 
der giver mere kompetence til studienævn og akade-
miske råd og afskaffer rektor og dekaners enevælde,« 
lyder det fra næstformand Maria Toft.

NyT fORMANdSKAB 

Bjarke Lindemann Jepsen er ny formand for Studenterrådet  

på Københavns Universitet. Maria Toft er næstformand. 

NAVNE

Af Christoffer Zieler

Dekanerne for de fire ’våde’ fakulteter på Københavns 
Universitet havde ellers lovet rektor, at de ville blive 
på deres poster i 2012 og sikre, at sammenlægningen 
af de fire fakulteter bliver gjort færdig på en hensigts-
mæssig og ordnet måde.

Men en af de fire, dekan Per Holten-Andersen, har 
øjnet et tilbud, han ikke kunne afslå, så han rykker ud 
og bliver ny rektor på Handelshøjskolen, CBS, der lig-
ger et par hundrede meter længere ude af Frederiks-
bergs grønne stisystem.

»Per Holten-Andersen har gjort en stor indsats for 
Københavns Universitet i de fem år, han har været her. 
Han har blandt andet været med til at styrke interna-
tionaliseringen, erhvervsorienteringen og det gode 
studiemiljø på universitetet. Fokusområder, som jeg er 
sikker på, at CBS vil få glæde af i fremtiden. Per viste 
blandt andet sine stærke lederevner i forbindelse med 
fusionerne i 2007 mellem det tidligere KVL, Danmarks 
Farmaceutiske Universitet og Københavns Universi-
tet,« siger rektor Ralf Hemmingsen i KU’s pressemed-
delelse.

’Træmand’ overtager
Per Holten-Andersens afløser er direktør Niels Elers 
Koch fra forskningscentret Skov & Landskab, som er 
en del af Life ved KU.

Niels Elers Koch har dermed selv oplevet første del 
af fusionsprocessen fra en plads lidt nærmere de me-
nige medarbejdere. Skov & Landskab bliver ifølge de-
kanernes plan lagt sammen med Institut for Geografi 
og Geologi, og den udsigt har skabt gnidninger begge 
steder. Den nye dekan ved af erfaring, hvad han kaster 
sig ud i.

Niels Elers Koch var en af hovedkræfterne bag den 
internationale videnskabelige klimakongres, som KU 
stod bag forud for COP-15 i København. Denne KU-
kongres var ikke, som sin noget større politiske efter-
følger, skæmmet af logistisk kaos, bitterhed og dårlige 
toiletforhold.

Vel modtaget på CBS
På CBS glæder ledelsen sig over deres nye rektor, som 
løb med stillingen foran 20 andre ansøgere.

CBS’ bestyrelse har ifølge en pressemeddelelse 
»lagt stor vægt på Per Holten-Andersens omfattende 
erfaring med universitetsledelse som rektor på KVL og 
siden dekan på KU, samt hans indsigt i universitetsver-

denen og hans karriere og resultater som leder af en 
større uddannelses- og forskningsinstitution.«

I CBS’ pressemeddelelse bemærker Per Holten-
Andersen selv:

»Jeg har gennem mine år som rektor og dekan ved 
KVL/KU-Life oplevet et støt stigende samarbejde med 
Lifes tætteste universitetsnabo på Frederiksberg: CBS. 
CBS’ internationale udsyn og faglige diversitet har im-
poneret mig. Jeg glæder mig derfor til at lære uddan-
nelses- og forskningsmiljøerne på CBS endnu bedre 
at kende og til, i samarbejde med CBS’ studerende og 
ansatte, at videreudvikle universitetets uddannelse og 
forskning.«

chz@adm.ku.dk

føRERTRøJE 

Manden i den røde sweater er afgående dekan Per Holten-An-

dersen, som onsdag den 26. oktober orienterer KU-ansatte om 

den fusion, han nu ikke får lejlighed til at se færdiggjort. I stolen 

til venstre sidder Niels Elers Koch (lys skjorte og grøn jakke), 

der overtager posten som dekan for Life, dog som konstitueret 

indtil slutningen af 2012.
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kalender
The EU as an International Actor in 
Climate politics
JEAN MONNET LECTURE – By Dan Jørgensen, external lec-

turer, Member of the European Parliament, Socialist and De-

mocrats

Tid: 18/11 kl. 10.15-12.00

Sted: CSS, room 2.0.63

Arr.: www.cep.polsci.ku.dk/english/eurelatedcourses/ 

jeanmonnet

Smag på kemien
FOREDRAG – Vores arts udvikling er tæt knyttet til koge-

kunsten. Vi er blevet en slags gourmetaber. Af professor, dr.

scient. Ole G. Mouritsen, Syddansk Universitet

Tid: 21/11 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: www.naturvidenskab.net

Når sundheden bliver livet om at gøre
FOREDRAG – Af prof. Verner Møller, Head of Research Unit: 

Sport and Body Culture, Department of Sport Science, AAU

Tid: 22/11 kl. 19

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk

Vi løber for livet som var fanden i hælene på os. Og vi får tudet 

ørerne fulde med krav om at spise sundt, dyrke mere motion, 

afstå fra tobak og drikke mindre alkohol. Alligevel bliver vi for 

en gennemsnitlig betragtning federe og federe og fuldere og 

fuldere. Er det i virkeligheden en ny slags religion, og hvilken 

berettigelse har en selvfikseret dyrkelse af egen krop og eget 

ego som erstatning for en tro på en højere magt eller mening 

med livet?

1970’ernes mandebevægelse
HERTOFT EFTERMIDDAG – Med Laura Skardhamar 

Tid: 24/11 kl. 16.00-18.00

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk auditorium, opg. 61a, Henrik 

Harpestrengs Vej

Arr.: www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk

ærens dage / Indigenes / days of glory  
FILM OG FOREDRAG – Det fransk/algierske krigsepos 

’Ærens dage’ beretter om nogle af de mange muslimske nord-

afrikanere, der meldte sig under tricoloren i Anden Verdens-

krig for at kæmpe for fædrelandet, som ikke ville anerkende 

dem. Foredrag af cand.mag. Trine Bech Hansen 

Tid: 24/11 kl. 19

Sted: Cinemateket, Gothersgade 55. Fribilletter udleveres fra 

18.30

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk

Nietzsche og Kierkegaard
FOREDRAG - Af Steffen Støvring, tidl. seminarielektor og stu-

denterpræst

Tid: 24/11 kl. 19.30

Sted: Teologi, Købmagergade 44, Aud. 1

Arr.: www.kierkegaardselskabet.dk

Community Conceptions and Social 
 Cohesion
WORKSHOP – On the relationship between ethnic and religi-

ous diversity and community conceptions central to policies 

promoting social cohesion 

Tid: 3-4/11 

Sted: Gl. KUA, Njalsgade 80, room 23.2.47

Arr.: www.cesem.ku.dk. Register to cesem@hum.ku.dk.

Ein deutsches Requiem
KONCERT – Brahms’ requiem opføres af Københavns Bach-

kor, Sankt Pauls Kammerkor og Københavns Universitets 

symfoniorkester ’SymfUni’

Tid: 6/11 kl. 16  

Sted: Vor Frelser Kirke, Christianshavn

Arr.: Billetter købes ved indgangen for 100 kr., studerende 50 

kr.

Stemme og autenticitet
SEMINAR – Med fagleder Anne Rosing-Schow, Musikviden-

skab og lektor Jette Barnholdt Hansen, Retorik mfl. 

Tid: 8/11 kl. 13.00

Sted: KUA, Karen Blixens Vej 1, lokale 21.5.56 

Arr.: www.larm-archive.org/vitale-arkiver

forskningsetiske udfordringer for 
 kvantitativ forskning
FOREDRAG – Svend Kreiner, Institut for Folkesundheds-

videnskab præsenterer komparative studier af resultater af 

pædagogiske testresultater i forskellige lande

Tid: 8/11 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.1.36

Arr.: www.samfil.dk

Succes og Sygdom
FOREDRAG – Om P.S. Krøyer. Af Ib Søgaard, fhv. cheflæge

Tid: 8/11 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62 

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab

P.S. Krøyer opfattede sig selv som et søndagsbarn, skønt han 

var født en onsdag. Han opnåede tidlig berømmelse og tjente 

meget store summer på sit arbejde. Men han bar på en tung 

arv i form af en bipolar lidelse. Ægteskabet med den 16 år yng-

re Marie Triepcke blev ulykkeligt, nok på grund af sygdommen, 

men også fordi hustruen forelskede sig i den svenske kompo-

nist Hugo Alfvén, som hun senere giftede sig med. Foredraget 

følger maleren fra han fødsel i Stavanger til hans død i Skagen.

hvorfor Rancé? hvorfor trappistmunke? 
hvorfor kirkehistorie?
FOREDRAG – Af professor, ph.d. Mette Birkedal Bruun

Tid: 8/11 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Teologisk Forening. 25 kr. for ikke-medlemmer

lebanese press and the political Elite: 
the case of Al-Akhbar newspaper
ISLAM LECTURE SERIES – With lecturer Zahera Harb, 

 Department of Culture, Film and Media, University of 

 Nottingham

Tid: 9/11 kl. 17-18.30

Sted: Blixen Hall, The Black Diamond, The Royal Library, Søren 

Kierkegaards Plads 1

Arr.: www.islam.ku.dk

det Osmanniske Rige ifølge Carsten 
 Niebuhr
BROWN BAG SESSION – Med lektor Mogens Pelt, Saxo 

 Instituttet

Tid: 10/11. kl. 12.30

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek

Arr.: Det Kgl. Bibliotek og Den Arabiske Rejse

Energigivende samarbejde mellem 
 bakterier ved netværk og elektrisk strøm 
FOREDRAG – Af Seniorforsker Henrik Fossing, Danmarks 

 Miljøundersøgelser, AAU 

Tid: 10/11 kl. 19.30

Sted: August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, Aud. 1

Arr.: www.aki.ku.dk/dnf

The EU’s Normative power in global 
 politics
JEAN MONNET LECTURE – By Ian Manners, professor, RUC

Tid: 11/11 8.00-10.00 

Sted: CSS, room 2.0.63

Arr.: www.cep.polsci.ku.dk/english/eurelatedcourses/jean-

monnet

Social Inequality and Cancer
CESEM SEMINAR – With Christoffer Johansen, Danish 

 Cancer Society and PhD student at CESEM Martin Marchman 

Andersen

Tid: 11/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, room 14.2.50

Arr.: www.cesem.ku.dk

Museum Tusculanums forlag på 
 Bogforum 
EVENT – Forlaget er vært ved en række arrangementer 

Tid: 11-13/11

Sted: BogForum, stand 23

Arr.: www.mtp.dk

En runegraffi  ti fra 1500-tallet
FROKOSTMØDE – Michael Lerche Nielsen: ’Crura refarcire 

bursis et dentibus ire’. En runegraffiti fra 1500-tallet i Magnus 

Erikssons landslag og skellet ægte/lærde runeindskrifter

Tid: 14/11 kl. 12-13.15

Sted: Gl. KUA, lokale 9.3.14

Arr.: middelalderstudier.ku.dk/frokostmoeder

Synergy in human and Animal Research 
in Systems Biology and pharmacology
SHARE SYMPOSIUM – With a primarily translational focus 

the symposium will cover recent progress in the areas of 

 Systems Biology and Pharmacology, Comparative Pharmaco-

logy and In Vivo Imaging

Tid: 16/11 kl. 8.00-17.00

Sted: Farma, Universitetsparken 2, Aud. A3 & A4

Arr.: Biopeople. Tilmelding nødvendig på www.biopeople.dk/

index.php?id=340

The EU and the third world
JEAN MONNET LECTURE – By Christian Friis Bach, Minister 

for Development

Tid: 16/11 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, room 2.0.63

Arr.: www.cep.polsci.ku.dk/english/eurelatedcourses/jean-

monnet

Methodological Approaches to Biomarker 
development
WORKSHOP – With Thomas Mandrup-Poulsen, Julia Sideni-

us Johansen, Jens-Ulrik Jensen and Inge Høgh Dufva 

Tid: 17/11 kl. 14-17 

Sted: Dam Auditorium, Panum Institute

Arr.: CMRM, tmpo@sund.ku.dk 
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feminism, Islam and Muslim Women 
ISLAM LECTURE SERIES – Professor Maleiha Malik, 

School of Law, King’s College, London 

Tid: 23/11 kl. 16.15-18.00

Sted: Fiolstræde 4-6, Room 5

Arr.: www.islam.ku.dk

This lecture explores the relationship between Feminism 

and Islam as distinct intellectual traditions rather than sub-

suming an analysis of Islam and Muslim women within an 

overarching category of Islamic feminism. The main argu-

ment of the lecture is that this approach allows Muslim wo-

men to challenge those contemporary feminist practices 

that may cause them harm. Moreover, treating Feminism 

and Islam as distinct traditions also has the advantage of 

empowering Muslim women by allowing them to speak back 

and speak out in a distinct voice.

The future of development Research
JOINT NORDIC CONFERENCE – Exploring the Nordic 

Perspective(s)? Keynotes: Aili Mari Tripp; Shalini Randeria; 

and Carlos Lopes

Tid: 24-25/11

Sted: Copenhagen Business School

Arr.: www.fau.dk/NC

At McKinsey we have 16,000 reasons 
to be proud – you could be the next

Our internship will make you grow, provide you with leadership experience, and a 
strong network. Apply today.

An 8-week internship at McKinsey Copenhagen will give you a unique opportunity 
to test the job of a management consultant before finishing your studies. You 
will be working in an international environment with committed and inspiring 
colleagues, you will be going though a professional and personal development,  
and we guarantee that every day you will learn something new – while having fun.

Deadline for summer internship applications is December 2, 2011.

Our Interns are enterprising and have strong analytical skills and leadership 
skills. An internship opens to the possibility of returning to McKinsey as a Junior 
Associate after graduating.

Read more about McKinsey, internships and applications processes by  
clicking here or go to www.mckinsey.dk.

den Blå planet – det nye danmarks 
 Akvarium i Kastrup havn 
FOREDRAG – Af direktør Jesper Horsted og udstillingsle-

der Ditte Weldingh, Danmarks Akvarium

Tid: 24/11 kl. 19.30

Sted: August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, Aud. 1

Arr.: www.aki.ku.dk/dnf

lyd med politisk potentiale
IKK ARTIST TALK – Den taiwanesiske lydkunster Hong-

Kai Wang

Tid: 25/11 kl. 15.00

Sted: Tidsskriftscaféen, bygning 21, 3. sal, Karen Blixens Vej 1

Arr.: IKK og www.larm-archive.org/vitale-arkiver

 

The EU’s policy towards its 
Neighborhood 
JEAN MONNET LECTURE – Af Ulla Holm, Ph.D., Senior 

 Researcher, DIIS

Tid: 30/11 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, room 2.0.63

Arr.: www.cep.polsci.ku.dk/english/eurelatedcourses/ 

jeanmonnet

C. S. lewis – en moderne apologet
FOREDRAG – Af ph.d.-stipendiat, cand.mag. Lars 

 Christiansen

Tid: 30/11 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Teologisk Forening. 25 kr. for ikke-medlemmer

Solidarity (In)Action
CESEM SEMINAR – With PhD student at CESEM Martin 

 Lemberg-Pedersen on The EU border system and border- 

induced displacement 

Tid: 2/12 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, room 14.2.50

Arr.: www.cesem.ku.dk

diVerse
BOlIgER

Bolig udlejes

hus i Birkerød

Periode: Fra 1/11-11 til 1/5-12.

Størrelse: 152 kvm. Helt el. delvis møbleret.

Husleje: 12.500 plus forbrug.

Depositum: 3 måneders husleje.

Lejer: Udenlandsk forsker el. lign.

Kontakt: Kirsten Marie Bovbjerg, e-mail: kibo@dpu.dk, 

tlf. 2173 8337. 

Apartment for rent

Holger Danskes Vej, Frederiksberg. No pets.

Period: From 10 November 2001.

Size: 2 rooms, 70 sqm. Fully furnished.

Rent 6.500 DKK per month. Heating etc. 700 DKK.

Deposit 4.500 DKK.

Contact: E-mail: h.nymand@hotmail.com or 

phone 4038 0508.

STIllINgER

økonomisk Institut 

Studenterundervisere/ 

undervisningsassistenter

Økonomisk Institut søger både studenterundervisere 

og færdige kandidater pr. 1.2.12 til undervisning på 

alle niveauer. Se områderne på www.econ.ku.dk/om/

stillinger/.

Yderligere oplysninger fås hos Hanne Bengtsson, 

tlf. 3532 3050. 

Ansøgning skal fremsendes i elektronisk form til hanne.

bengtsson@econ.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 18. november 2011.
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Meld dig ind på aak.dk

Meld dig gratis ind i AAK som studiemedlem

 - og tjen én måneds dagpenge til en værdi af 13.607 kr. 

Gå ikke Glip af 13.607 kr. 


