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Af Henrik Friis
henrik@humanist.ku.dk

Først finder man ud af, hvad man gerne vil 
have, derefter hvor det skal ligge – og så 
hvad det koster, og hvem der skal bygge. 
Sådan nogenlunde lyder processen for 
statslige byggerier – og dermed også det 
nye KUA2 – og netop nu befinder proces-
sen her på Søndre Campus sig cirka midt 
i artiklens første sætning. Det vil sige, 
at programmeringsfasen er ved at slutte 
– fasen hvor arkitekter (ARKITEMA), 
bygherre (Videnskabsministeriet), lejer 
(Københavns Universitet) og bruger 
(humanioras ledere, ansatte og studerende) 
har udarbejdet et stort samlet dokument 
– et byggeprogram – hvor alt, hvad der 
skal være af funktioner og lokaler, er ned-
fældet. Byggeprogrammet er færdigt d. 21. 
februar. Herefter skal det godkendes af 
de implicerede parter, og derefter vil det 
være klart til offentligheden omkring den 
1. marts.

Visioner og teknik
Konkret har programmeringen bestået 

af to dele. En teknisk programmerings-
fase, hvor de forskellige enheder, afdelin-
ger og institutter, der skal bo i KUA2, har 
leveret store mængder af data til arkitek-
terne. Det drejer sig om input til fremti-
dige rumstørrelser, organisationsrelationer 
på humaniora, rumfunktioner og særlige 
behov. Derudover har arkitekterne afholdt 
en visionsfase over fem dage i januar, hvor 
repræsentanter fra ledelse, studerende og 
ansatte har forholdt sig til emner som 
torve, udearealer, liv på campus, fremti-
dens arbejdsplads og meget andet. I denne 
fase har blødere spørgsmål som ønsker 

til bygningens udtryk, stemning og sågar 
også ”wow-effekt” været behandlet i grup-
pearbejde med både plancher, video og 
legoklodser.

Det oprindelige vinderforslag for KUA2 
bestod af spritnye bygninger i stil med 
KUA1, men siden har økonomien gjort, at 
der bliver tale om genbrug af fundamenter 
og bærende søjler m.m. fra gamle KUA. 
Derfor har det i visionsfasen været en 
balancegang for deltagerne både at holde 
sig inden for de rammer, de gamle fun-
damenter dikterer – 14,4 meter i bredden 
– og på samme tid forestille sig et univer-
sitetsbyggeri, der også passer til forskning, 

Studenten, TAP’en og lederen bygger universitetstorv i symbolsk LEGO. Beate Sløk-Andersen fra Etnologi, Steen 

Linke Larsen fra ITMEDIA og prodekan for uddannelse Hanne Løngreen.

Mere campus
Tidsplan, oversigt over brugergrupper, 
billeder fra visionsprocessen, 
økonomipapirer, organisationsplan og 
mulighed for at deltage i debatten på 

www.soendrecampus.ku.dk

Bag om byggeriet

uddannelse og administration 20, 30 eller 
50 år frem i tiden.

Resultater endnu ikke klar
Samlet set er der i de sidste måneder 

genereret et overvældende stort materiale, 
der beskriver ønsker og krav til det nye 
byggeri. I øjeblikket arbejder arkitekter og 
teknikere på højtryk på at sammenfatte 
de mange input og give bygherregruppen 
– ledere fra bygherren, rådgivere, KU og 
humaniora – mulighed for endeligt at fast-
lægge bygningsindhold og dermed lave et 
solidt fundament for den videre proces.

Senere på foråret venter dispositions-

forslagsfasen, hvor de mange elementer i 
byggeprogrammet skal sættes sammen i en 
skitse over bygningen. Herefter udarbejder 
arkitekterne et samlet projektforslag, der 
kan sendes i udbud blandt alverdens hånd-
værkere – og derefter bygges.

Visionsbredde 14,4 meter
Kun de ydre dimensioner 
på KUA2 har hidtil været 
kendt. Efter en omfattende 
visionsfase ligger indholdet 
nu også fast – stort set

supplere KUA1, i daglig tale Nye KUA.
At der skulle gå otte år, fra konkurrencen 

blev vundet, til byggeriet kunne gå i gang, 
skyldes to forhold. I 2003 kom en ny 
universitetslov, der hensatte universitetet i 
en langvarig overgangsfase, hvor der ikke 
kunne træffes store beslutninger, førend en 
ny ledelse på alle niveauer var ansat. Der-
udover var der behov for at afklare, om 
humaniora overhovedet havde råd til at bo 
i nye bygninger.

I 2001 indførte Folketinget en husleje-
ordning for universiteterne, og især for 
Københavns Universitet lignede den 

såkaldte SEA-ordning en uoverskuelig 
økonomisk byrde.

Spørgsmålet om husleje blev først løst 
med rektors samlede campusplan fra 
2006, der fastslår at ikke kun humaniora 
skal bo på universitetets Søndre Campus 
på Amager, men også fakulteterne jura 
og teologi og på længere sigt Datalogisk 
Institut.

Den nye bygning bliver ca. 20.000 m2 
og kommer til at huse Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling, Saxo-Instituttet, 
Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier samt Afdeling for Musikvidenskab 

fra Institut for Kunst- og Kulturviden-
skab. Bygningsdriften og Administrations-
centret bliver også placeret her. Bygningen 
får også den nye hovedindgang for hele 
humaniora ud mod det nye ”universitets-
torv”.
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Af Henrik Friis
henrik@humanist.ku.dk

KUA2 har været længe undervejs, og det 
varer endnu nogle år, inden institutter og 
drifts- og administrationscentrene kan 
flytte fra gamle KUA. Siden en del af 
humanioras institutter midt i 1970’erne 
flyttede midlertidigt ud af byen til det 
nyopførte KUA, har der været mange 
planer i spil for fakultetets bygninger. Det 
forslag, det nye byggeri hviler på, vandt i 
1999 arkitektkonkurrencen om de to byg-
gerier, der skulle erstatte gamle KUA og 

mailto:henrik@humanist.ku.dk
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Nye regler for studieaktivitet skal hjælpe forsinkede stude-
rende tilbage på sporet og tilskynde dem, der reelt ikke stu-
derer, til at melde sig ud

Af Anne Trap-Lind
atl@hum.ku.dk

Nu går den ikke længere. Hvis du ikke har bestået 30 ECTS inden for en periode på to 
år, opfylder du ikke studieaktivitetskravet – og så kan fakultetet melde dig ud. Sådan 
lyder hovedbudskabet i de nye retningslinjer for studieaktivitet, som Det Humanistiske 
Fakultet har indført pr. 1. januar i år.

Mere gulerod end pisk  
For at effektuere retningslinjerne vil fakultetet i den kommende tid udsende et brev til 

alle studieinaktive og oplyse om kravet, men samtidig tilbyde støtte og vejledning med 
henblik på at få de frafaldne tilbage i folden.

Retningslinjerne er udarbejdet i forlængelse af den ændring til universitetsloven, der 
fra juni 2007 forpligter universiteterne til at tilbyde vejledningssamtaler til alle ind-
skrevne, der ikke har bestået de 30 ECTS over en periode på to år.

I Studieafdelingen på KUA understreger man hensigten:
-Det er helt klart guleroden, vi er ude med – vi har bestemt ikke til hensigt at 

skræmme de studerende væk. Vi er interesserede i at få fat i de forsinkede, så vi kan 
hjælpe dem med at genoptage deres uddannelse eller vælge Åbent Universitet i stedet, 
siger Annette Moe, der er studiechef på Det Humanistiske Fakultet.

Men fakultetets tilbud skal tages alvorligt – ellers bør der være en konsekvens, mener 
Studieafdelingen. I sagsnotatet om emnet fra november 2007 står der: ’Er den studerende 
ikke reelt interesseret i at genoptage sine studier, bør vedkommende kunne udskrives, for 
ellers vil det være spild af ressourcer at gå i gang med at tilbyde individuelle samtaler til 
alle i gruppen af studieinaktive’. For det drejer sig om et stort antal studerende.

En tredjedel er forsinkede
På Det Humanistiske Fakultet drejer det sig om godt 4.000 ud af 12.000 indskrevne, 

der skal have en hilsen fra fakultetet med oplysning om krav, muligheder og vejlednings-
tilbud. Ud af de 4.000 viser det sig, at mindst en fjerdedel ikke har bestået en eksamen i 
10, 20, 30 eller 40 år! Og da Studieafdelingen i foråret 2007 henvendte sig til et udsnit af 
gruppen og orienterede om studiekrav og samtaler, var effekten stort set lig nul. Derfor er 
Studieafdelingen først og fremmest interesseret i at få ryddet op i denne gruppe af gamle 
studieinaktive, så indsatsen kan målrettes de studerende, der kan komme tilbage på spo-
ret.

Derfor begynder Studieafdelingen i foråret med først at sende breve til dem, der har 
været inaktive i mange år. Men alle breve til forsinkede studerende vil indeholde samme 
varsel om, at de har til og med vintereksamen 2009 til at bestå eksaminer, der svarer til 
30 ECTS.

Bølgegang i statistikken
Grunden til, at antallet af studieinaktive er så højt på Det Humanistiske Fakultet, er, 

at fakultetet i modsætning til de andre fakulteter under Københavns Universitet ikke tid-
ligere har haft retningslinjer på området. Derfor kan 4.000 forsinkede studerende, der nu 
skal tage stilling til deres fremtidige studiesituation, potentielt betyde, at en meget stor 
del af Humanioras studerende falder fra:

-Vi er forberedt på, at de nye strammede krav vil komme til at figurere voldsomt i fra-
faldsstatistikken de førstkommende år – men omvendt vil udmeldingen af studerende, 
der reelt ikke ønsker at genoptage deres studier, på længere sigt syne positivt i statistikken 
over gennemførelsestid, siger studiechef Annette Moe.

Læs mere om de nye regler for studieaktivitet på:  
www1.hum.ku.dk/vejledning/studieinfo/studieaktivitet/

Grænser for  
studietid på humaniora

6 skarpe om  
studieaktivitetskrav
➊  Hvad indebærer de nye regler om studieaktivitetskrav?

Den nye regel er, at alle studerende skal have bestået 30 ECTS over en periode på to 
år for at være studieaktive. Reglen trådte i kraft 1. januar 2008.
Bemærk, at for nogle studerende får de nye regler stort set ikke betydning, fordi de 
allerede er omfattet af andre og strammere tidsrammer: Alle, der er startet på en 
bacheloruddannelse 1. september 2005 eller senere er dels omfattet af førsteårsprøve-
kravet på 45 ECTS, dels af den maksimale studietid på fem år for bacheloruddannel-
sen. Desuden er alle, som påbegynder en kandidatuddannelse 1. september 2008 eller 
derefter, omfattet af maksimale studietider for kandidatuddannelserne på tre år.

➋ Hvad er førsteårsprøven?

Førsteårsprøven er Det Humanistiske Fakultets studieaktivitetskrav på første stu-
dieår. Når du starter på et nyt studium, skal du opfylde et krav om studieaktivitet på 
første studieår for at beholde din studieplads.
Kravene til førsteårsprøven for studerende optaget siden 1. september 2007 er 45 
ECTS-point, som
n betyder, at du skal tilmelde dig og deltage i eksamen senest i dit første studieår
n betyder, at du skal bestå senest i dit andet studieår
n både kan være prøver på dit grundfag eller propædeutik
n kan være alle prøveformer
n ikke kan være en meritoverførsel fra en tidligere uddannelse

Læs mere på www1.hum.ku.dk/vejledning/studieinfo/1aarsproeven/

➌  Hvordan finder jeg ud af, hvad de nye regler betyder for 
mig?

Aktivitetsreglernes betydning for dig afhænger af tidspunktet for indskrivningen på 
den studieordning, du læser på nu.
Er du fx startet på din bacheloruddannelse i 1990, hvor der ikke var 1. årsprøvekrav, 
men er overflyttet til en 2005-studieordning den 1. september 2007, er du omfattet 
af 1. årsprøvekravet på 45 ECTS samt den maksimale studietid for bacheloruddan-
nelsen.
Du kan finde reglerne for netop din indskrivning på www1.hum.ku.dk/vejledning/
studieinfo/studieaktivitet/

➍  Hvad hvis jeg ikke lever op til studieaktivitetskravene?

Lever du ikke op til studieaktivitetskravene, vil du få et varsel om, at du inden for en 
given frist (normalt ca. et år) skal bestå de nødvendige ECTS for at være tilbage på 
sporet. Består du ikke de nødvendige prøver inden for den varslede frist, vil du blive 
meldt ud.
Der er kun mulighed for at få udsættelse af kravet ved usædvanlige omstændigheder 
som sygdom, barsel, adoption, indkaldelse til værnepligtstjeneste, udsendelse som 
led i forsvarets internationale operationer og lignende. Erhvervsarbejde, økonomi og 
boligforhold vil normalt ikke blive betragtet som usædvanlige forhold.
Læs mere på www1.hum.ku.dk/vejledning/studieinfo/studieaktivitet/ikkeleveoptil-
krav/

➎  Kan jeg udskyde aktivitetskravet ved at holde orlov ?

Nej, du kan ikke udsætte studieaktivitetskravet ved at søge om orlov. Hvis orloven er 
begrundet i barsel, adoption, indkaldelse til værnepligtstjeneste, udsendelse som led 
i forsvarets internationale operationer eller tilsvarende usædvanlige forhold, har orlov 
dog opsættende virkning for studieaktivitetskravet. I disse tilfælde vil det være muligt 
at søge om dispensation til udsættelse af aktivitetskravet.

➏  Hvor får jeg hjælp til en studieplan?

Du kan få hjælp til en studieplan hos vejledningscentret på dit institut eller hos Stu-
die- og Karrierevejledningen Humaniora.
Husk at holde øje med ansøgningsfrister og regler på www.hum.ku.dk og
Studie- og Karrierevejledningen Humaniora, www.hum.ku.dk/vejledning/

mailto:atl@hum.ku.dk
http://www.hum.ku.dk
http://www.hum.ku.dk/vejledning
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I forrige udgave af Humanist blev der 
bragt et indlæg om de nye studieak-

tivitetskrav – i særdeleshed den såkaldte 
treårsregel – fra fællesfagrådet på Insti-
tut for Kunst- og Kulturvidenskab. 
Som studienævn på Det Humanistiske 
Fakultet vil vi gerne bidrage til dialo-
gen omkring indførelsen af dette tre-
årskrav, der som bekendt indebærer at 
studerende, der skal læse under de nye 
kandidatstudieordninger, som træder i 
kraft august dette år, skal afslutte deres 
kandidatuddannelse inden for tre år og 
i modsat fald bliver udskrevet.

Indskrivning og udskrivning ligger 
uden for studienævnenes kompe-

tence. Ansvaret for kvaliteten af de 
udbudte uddannelser og ikke mindst 
deres bæredygtighed – altså hvorvidt 
uddannelserne på faglig forsvarlig 
vis kan gennemføres og ikke mindst 
markedsføres – derimod, ligger hos 
studienævnene. Studienævnene har, i 
lige så høj grad som dekanatet, interesse 
i at få de studerende ”gennem systemet” 
inden for en lødig tidsramme, om ikke 
i højere grad – pga. den nye bonusord-
ning, der for kandidatuddannelsernes 
vedkommende kun belønner gennem-
førsler på normeret tid, hvilket altså vil 
sige to år. Men samtidig er det i vores 
interesse at de studieaktivitetskrav, 
der stilles til de studerende, ikke kom-
promitterer den faglige kvalitet eller 

medfører en unødigt stor administrativ 
byrde. Det er således ikke de generelle 
studieaktivitetskrav på 30 ECTS-point 
pr. år, som vil gælde hele Københavns 
Universitet, vi i det følgende har ind-
vendinger imod, men treårskravet 
specifikt.

Ud over den sociale slagside treårs-
kravet, som anført i ovennævnte 

indlæg, kan medføre, er især to poten-
tielle følgevirkninger bekymringsvæk-
kende. Dels den administrative byrde 
der, med håndhævelsen af fem forskel-
lige studieaktivitetskrav (førsteårsprø-
ven, de generelle studieaktivitetskrav 
på 30 ECTS pr. år, bacheloruddan-
nelsens maksimale fem år, overbyg-
ningens tre år og endelig det halve år 
til specialet) samt den oplysnings- og 
vejledningsindsats der nødvendigvis 
må følge hermed, burde være åbenlys. 
Vi vil gerne indføre pædagogiske tiltag 
for at forbedre gennemførelsestiderne, 
men vi er også bekymrede for, at den 
administrative byrde forårsaget af så 
mange forskellige aktivitetskrav let kan 
komme til at gå ud over uddannelser-
nes kvalitative indhold, som det som 
sagt også er studienævnenes ansvar at 
sikre. Dels er vi således, og måske især, 
bekymrede for det utilsigtede pres, man 
kan frygte at treårskravet vil lægge på 
fagligheden, samt for de ringe kår det 
kan medføre for udlandsophold og 

Indsigelse mod treårsreglen på kandidatuddannelsen

praktik, der i forvejen er spændt stramt 
for i de nye studieordninger. Dermed 
kan vi selv komme til at spænde ben for 
ønsket om internationalisering og om 
et Humaniora i kontakt med erhvervs-
livet. Man kan altså frygte for hvilket 
overskud til fagligt engagement, dybde 
og udvikling de stramme studieaktivi-
tetskrav på kandidatuddannelserne vil 
levne undervisere såvel som studerende.

I bonusordningen, der som nævnt kun 
giver økonomisk gevinst ved gen-

nemførelser på normeret tid for kandi-
datuddannelserne, ligger et i forvejen 
kraftigt incitament til at få de stude-
rende til at gennemføre på ikke bare 
tre, men to år. Men heri ligger også 
spørgsmålet, om ikke der ville være 
mere ræson i at hæve de tre år til fire 
for derved at skabe affinitet mellem 30 
ECTS-kravet og gennemførelsesloftet 
(30 ECTS-point pr. år lig med fire år 
for 120 ECTS), og således, foruden at 
lette administrationen, øge den egent-
lige sandsynlighed for at flest muligt 
gennemfører – uden at vejledningskravet 
bliver en udgiftsmæssig bombe for 
fakultetet og uden at ramme de huma-
nistiske uddannelser på fagligheden. I 
dette perspektiv må man også overveje 
om de påkrævede vejledningssamtaler 
ikke kan gøre større nytte som forebyg-
gende, pædagogisk initiativ end som 
kortsigtet og ikke mindst dyr symp-
tombehandling.

Vi vil gerne genoptage dialogen om 
disse forhold med dekanatet, så vi 

kan finde en løsning, der er fagligt såvel 
som økonomisk forsvarlig.

Studienævnene på IKK, MEF, ENGEROM, INSS ,ToRS og SAXO

Fra MEF
Studienævnet for MEF tilslutter sig 
opfordringen til at sætte kravet om gen-
nemførsel af kandidatuddannelserne op 
til fire år.

Når vi finder treårsreglen særdeles 
uhensigtsmæssig, er det først og frem-
mest ud fra de virkelige forhold for de 
studerende på fakultetet. Faktum er 
at et stort antal studerer på halv tid 
pga. familieliv, studierelevant arbejde 
og livsvilkår i øvrigt. Det er ikke 
ensbetydende med at de er dovne, 
uengagerede eller studieuegnede. Det 
drejer sig tværtimod om mange seriøse 
studerende, der afslutter studierne på 
kompetent vis og efterfølgende kom-
mer i arbejde, men som har brug for 
fleksibilitet.

Det vil være helt urimeligt for alle 
parter at udelukke sådanne studerende 
fra at gennemføre et kandidatstudium 
til gavn for universitetet og samfundet.

Studienævnet for Medier, Erkendelse 
og Formidling

Af stud.mag. Niels Grotum, medlem af 
Studienævnet for Saxo-Instituttet
I en ophedet diskussion kan selv den bed-
ste vel blive fristet til at pynte lidt på fakta 
eller stramme sin sag en anelse for at gøre 
den mere overbevisende – især hvis man 
selv er klar over, at ens sag ellers ikke er 
den stærkeste i verden. I sidste nummer 
af Humanist (nr. 9, dec. 2007, side 14-15) 
overskrider prodekanen for uddannelse 
dog, hvad jeg mener kan accepteres som 
en polemisk stramning.

I et indlæg om fakultetets skabeloner for 
de nye uddannelser på kandidatniveau 
(’volapykken’) forsøger prodekanen at 
tørre en del af medansvaret for disses 
indhold af på studienævnene (herefter 
SN) med en påstand om, at volapykken 
er udarbejdet i ’tæt samarbejde’ med bl.a. 
SN. Dette er ikke korrekt.

Volapykken er på intet tidspunkt blevet 
præsenteret for SN som andet end et 

Lige lovlig stramt
dekret, og da slet ikke som et oplæg til 
debat. Den eneste udstrækning, hvori SN 
kan siges at have været involveret i udar-
bejdelsen af volapykken, er at vi har påpe-
get en række deciderede fejl, umuligheder 
og inkonsekvenser. Volapykprocessen 
har tværtimod været endnu et eksempel 
på dekanatets særprægede tolkning af 
universitetslovens bestemmelser om, at 
SN skal høres i alle sager af betydning for 
uddannelse og undervisning, og dermed 
endnu et symptom på dekanatets generelle 
mangel på respekt for SN og den faglige 
indsigt, de repræsenterer.

De nye BA-ordninger lå klar i forsomme-
ren 2005, men først 22. november 2007 
forelå den endelige volapyk fra dekanatet, 
som blev fremsendt til SN med et krav 
om, at de nye studieordninger på KA-
niveau skulle være færdige og godkendt af 
SN pr. 1. februar 2008. Efter at man har 
brugt 2½ år på at udarbejde volapykken, 
rammerne for de nye ordninger, forventer 

man altså at SN lige kan brygge selve ind-
holdet sammen på knap 2½ måned (inkl. 
julen og en eksamensperiode, hvor SN’s 
medlemmer har det med at være optaget 
på hver deres side af det grønne bord) 
– de sidste (?), væsentlige tvivlsspørgsmål 
afklares først endeligt af dekanatet midt i 
januar.

”Fakultetets uddannelser er under for-
andring,” bemærker prodekanen ganske 
rigtigt – ikke mindst på grund af de skær-
pede krav til gennemførelsestider. Netop 
derfor er det bydende nødvendigt, at SN 
får den fornødne tid og arbejdsro til at 
udfærdige grundigt gennemarbejdede og 
-tænkte studieordninger. Det er ikke sket 
i dette tilfælde. Konsekvensen er desværre 
lige så trist som den er indlysende: De stu-
derende, der til sommer indskrives på en 
KA-uddannelse ved Københavns Univer-
sitets humanistiske fakultet, kommer til at 
få en andenrangsuddannelse.

Debat DebatDebat
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Jeg ved godt, at en uhensigtsmæssighed 
ikke skal repliceres med en anden, men 
alligevel: fredag den 25. januar kl. 21 om 
aftenen fik jeg den nye indikatormodel til 
høring med frist mandag den 28. januar 
kl. 8 om morgenen.

Men det er ingen undskyldning for den 
langsomme behandlingstid i forbindelse 
med KA-studieordningen, så det kan jeg 
kun beklage. 

Jeg læser i dit brev en oprigtig interesse 
for, at tingene skal ændres, og jeg tænker 
på, om vi ikke skulle tage et møde, hvor 
vi kan diskutere hvordan min, efter din 
mening, manglende respekt for SN og den 
faglige indsigt, som SN repræsenterer, bør 
ændre sig. 

I sidste nummer af Humanist invi-
terede jeg de studerende, der havde 

indsendt et åbent brev til dekanatet 
til et møde. Dette møde blev afholdt 
den 23.1., hvor jeg var glad for, at vi 
fik mulighed for at diskutere indholdet 
i brevet og min kommentar trykt i 
Humanist.

Jeg forstår, at debatten har bredt sig 
til alle studienævnene, og at studie-

nævnsformænd, studerende og VIP 
denne gang har skrevet en samlet kom-
mentar til 3-årsreglen.

Inden for de sidste 8 dage har den 
nationale politiske udvikling givet 

yderligere argumenter til den pågående 
diskussion om 3-årsreglen i de nye KA-
studieordninger.

 

I disse dage forhandles der nemlig på 
nationalt plan om en ny bevillings-

model for fordeling af basismidlerne 
til universiteterne. Hensigten er, at der 
for fordelingen af basismidler i 2009 
skal indføres helt anderledes principper. 
Således vil der på uddannelsesområdet 
ikke længere blive tale om STÅ, nemlig 
det antal kr., som universitetet får for 
den studerende, der består en eksamen, 
uanset hvor længe denne studerende 
har været undervejs i sit studium. Fra 
2009 vil universitetet få midler på bag-
grund af, hvor godt der performes på 

gennemførselstider (N+1 = normeret 
tid + 1 år) pr. studiestartende, samt 
dimittenders beskæftigelsesgrad. Der 
vil desuden blive indført indikatorer på 
forskning og på videnspredning. Hvor-
dan modellen konkret kommer til at se 
ud er ikke klart p.t., men at der kom-
mer en model er sikkert.

Ovennævnte indikatorer er en yder-
ligere skærpelse af måden, hvorpå 

vi som fakultet – og dermed de enkelte 
uddannelser – tjener penge. Før jul 
meldte VTU ud, at universitetet ikke 
længere fik færdiggørelsesbonus for 
studerende, der var længere om deres 
studier end 4 år for bachelorer og 2 år 
for kandidater (videnskabsministeriet.
dk/site/forside/nyheder/pressemedde-
lelser/2007/universiteter-beloennes-for-
kortere-studietider). Denne stramning 
alene kommer til at betyde, at fakulte-
tets uddannelser vil miste ca. 5 mio. kr. 
Nogle studienævn rammes hårdere end 
andre, men for de fleste vil det betyde 
ca. 1 mio. kr., som nu ikke kan bruges 
til undervisning.

På baggrund af de indikatorer, som 
altså diskuteres i øjeblikket, og på 

baggrund af fratagelsen af bachelor- og 
kandidatbonussen vil fakultetet derfor 
fra 2009 få et ganske andet indtægts-
grundlag end det, vi tidligere har været 
vant til – en udvikling, der også omfat-
ter alle andre universiteter i Danmark. 

Det er altså ikke noget jeg, dekanen 
eller studiechefen finder på som endnu 
en måde at genere universitetsbefolk-
ningen på her på fakultetet. 

Selvfølgelig kan jeg godt forstå, at 
det virker unødigt brutalt at sætte 

en fast bagkant på et humanistisk stu-
dium, men jeg er ked af at måtte stå 
fast på, at der skal være denne bagkant. 
Allerede 3-årsreglen betyder økonomisk 
tab for uddannelserne. 

Jeg er temmelig bekymret for, om 
Det Humanistiske Fakultet formår 

at fastholde sin kvalitet, når det øko-
nomiske grundlag, som vi i dag har, 
ser ud til at forsvinde i fremtiden: for 
hvor skal pengene så komme fra til 
undervisning, til de pædagogiske tiltag, 
internationaliseringen m.m. Som stu-
derende har man altid den mulighed, at 
man kan tage orlov, hvis man skønner, 
at man ikke kan studere på fuldtid, dvs. 
i 1680 timer om året. Dette ændrer sig 
ikke ved indførelsen af 3-årsreglen. 

Uddannelserne må tage udfordrin-
gen op og finde ud af, hvordan 

man skaber kvalitet inden for faste 
studietider – for det er vi nødt til at 
kunne. 

De regler, der kommer udefra, tvin-
ger os altså til adfærdsændringer: 

studerende skal være hurtige om deres 

studier, uddannelserne skal struktureres 
på en måde, så dette kan lade sig gøre, 
og kvaliteten skal holdes. Denne udfor-
dring bør SN tage på dagsordenen – for 
det drejer sig i sidste ende om, at de 
gode og kvalitetsmættede uddannelser 
skal kunne tjene sig selv ind.

På mødet den 23. januar blev de 
studerende og jeg enige om, at vi 

ville afholde et seminar på fakultetet 
om de aktuelle studiepolitiske forhold. 
Seminaret skulle henvende sig til alle 
studerende i studienævnene samt andre 
interesserede. I lyset af kommentaren 
fra de samlede studienævn på Det 
Humanistiske Fakultet vil jeg for egen 
regning foreslå, at seminaret kommer 
til at henvende sig til alle grupper af 
medlemmer i studienævnene. Jeg sigter 
på, at seminaret afholdes den 10. april 
mellem kl. 13 og 16. Jeg vil opfordre 
til, at de, som er interesserede i at plan-
lægge dette seminar sammen med mig, 
henvender sig til mig inden den 18. 
februar på mail: hannel@hum.ku.dk.

Jeg håber, at vi sammen kan tage 
udfordringen op og finde måder at 

bevare kvaliteten i uddannelserne på 
– på trods af de fremtidige økonomiske 
skærpelser.

Med venlig hilsen
Hanne Løngreen,  
prodekan for uddannelse

Kære studienævn på Det Humanistiske Fakultet

Brevvekslinger er ikke altid det bedste 
medium til at skabe en forandringsproces, 
så send en mail til mig (hannel@hum.
ku.dk), så vi kan aftale et møde.

Med venlig hilsen 
Hanne Løngreen,  
Prodekan for uddannelse

Kære Niels Grotum

Svar fra prodekanen for forskning

Debat DebatDebat
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God specialeproces og topkarakter!

Speciale på et halvt kalenderår med topkarakterer – hvordan kan det lade sig gøre? Det giver tre skrivekonsulen-
ter fra Akademisk Skrivecenter nogle bud på her. Du kan også læse eksempler på hvad andre før dig har gjort for 
at klare skærene

1210
7Af Peter Stray Jørgensen, Lotte 

Rienecker og Signe Skov, Akademisk 
Skrivecenter

Det står vel klart for alle specialeskrivere 
og deres vejledere at nu skal specialer skri
ves på et halvt kalenderår. Det skulle det 
for så vidt også tidligere idet et speciale 
talte et halvt årsværk, men der har ikke 
været sat afgørende deadlines på før nu, og 
det har ikke været det ”normale” at specia
ler her på fakultetet blev skrevet inden for 
et halvt kalenderår. Men nu skal det være.
Akademisk Skrivecenter har – nu som 
tilforn – som en af sine opgaver at fremme 
specialeskrivningen og dermed bidrage til 
at specialer skal (kunne) skrives på et halvt 
kalenderår.

14 gode specialer og 8 breve
For at få noget erfaringsmateriale at basere 
vores specialekurser på annoncerede vi 
efter specialer skrevet på et halvt år eller 
mindre og med tocifrede karakterer (efter 
den gamle skala). Vi fik 14 specialer, og 8 
ledsagede specialerne med hvad de mente 
var årsagerne til at de afleverede til tiden.
Vi har inddelt svarene i nogle hovedgrup
per med hver sin væsentlige årsag til at 
blive færdig til tiden, og vi har forsynet 
grupperne med nogle karakteristiske 
udsagn fra specialeskriverne:

n Ambitionsniveau
Mange nævner afdæmpede ambitioner:
”Det er jo bare en stor opgave”.
”Jeg sagde simpelthen til min vejleder at 

jeg ’bare’ ville have 8 eller derover. Derfor 
bad jeg hende om at tilpasse sin kritik til 
dette.”

”Vigtigst af alt er, at jeg ”bare” anså det 
for at være en udvidet udgave af en almin
delig universitetsopgave og ikke et projekt 
jeg gad bruge flere år på.”

”Det er ikke verdens undergang og 
bestemt heller ikke verdens begyndelse 
at skrive et speciale. Det er en proces og 
et bevis på at jeg kan strukturere en stor 
opgave. Emnet er underordnet. Det vigtig
ste ved emnevalget er, at det er snævert og 
forhåbentlig til at holde ud i et stykke tid.”

Men ikke desto mindre fik de altså høje 
karakterer!

n Arbejdsdisciplin og deadlines
Brevene betoner planlægning og struk

tureret arbejdsproces med løbende deadli
nes og stram styring undervejs. Det gælder 
både i det lange løb og m.h.t. arbejds
dagene. Men det er fx meget individuelt 
hvordan specialeaktiviteterne proportio
neres og placeres.

”Jeg har lavet 4 dages arbejdsuger, hvor 
jeg arbejdede fra kl. 915/16”.

”Jeg satte mig det mål i starten at jeg 
skulle bruge mindst 6 timer om dagen. 
Ofte brugte jeg lidt mere, men så havde 
jeg det bare ekstra godt. Jeg tog også til 
fester i weekenden og prøvede at bevare 
mit normale sociale liv.”

”Jeg var fast besluttet på, at specialet 
ikke skulle tage ret meget mere end 6 
måneder, og jeg satte mig løbende delmål.
Så det vigtigste arbejdsredskab for mig var 
mine stramme deadlines, som bare skulle 
overholdes – og det blev de.”

”Jeg delte dagene ind på forhånd, så jeg 
vidste hvornår jeg skulle analysere hvad og 
hvor mange artikler om dagen, Det funge
rede godt med den slags detaljerede planer 
(hvis de altså er realistiske!).”

Men også:
”Derfor er min egen erfaring, at man 

bare bør arbejde 23 timer på specialet 
hver dag. Jeg tror, det er en fejl, hvis man 
arbejder 78 timer hver dag på det.”

n Forhåndskendskab
Mange nævner at de havde kendskab til 

emnet (og evt. metode og teori) før de gik 
i gang med specialet. Nogle havde skrevet 
om emnet før, men i anden sammenhæng, 
andre havde brugt de samme teorier, og 
endnu andre havde tidligere beskæftiget 
sig med emnet på interessebasis.

[Jeg brugte] ”både en empirisk opta
gelse, som jeg havde foretaget i løbet af 
efteråret, og en analyse, som jeg havde 
brugt i en afløsningsopgave. Det betød, at 
jeg ikke startede på ’bar bund’, men alle
rede var godt i gang.”

”Jeg havde lavet en række artikler om 
det emne, jeg også valgte at skrive speciale 
om, og i den forbindelse havde jeg lavet en 
masse research, som jeg kunne bruge, da 
jeg gik i gang med specialeskrivningen.”

”Det er en fordel at være forberedt, når 
man går i gang med specialet. I mit eget 
tilfælde skrev jeg om nogle bøger, som jeg 
havde læst i min fritid under studietiden af 
ren og skær interesse.”

n Snæverhed
Fokus, afgrænsning af empiri, teori og 

metoder bidrager til fremme af skrivepro
cessen. Mange nævner en præcis problem
formulering (og man kan se at sådan en 
har også de der ikke nævner det eksplicit).

”Fastlæggelse af fokus – jeg forsøgte 
meget tidligt at få fastlagt mit fokus, pro
blemformulering og hvor jeg gerne ville 
hen, så jeg havde nogle pejlemærker.”

”Grundene til, at jeg kunne aflevere 

efter blot 5 måneder er flere. Dels var min 
tese og mit studieobjekt snævre nok til, at 
jeg kunne nå rundt om det på kort tid.”

n Strukturerende vejleder
Vejlederne har også en stor rolle i at 

fremme specialeskrivningen.
”En stor hjælp bestod i, at jeg havde 

en meget stram deadline, der betød, at 
jeg skulle aflevere i juni måned, og at jeg 
havde en vejleder med både tid til rådig
hed og stor forståelse for dette, så vi aftalte 
løbende deadlines for hvornår jeg skulle 
have det ene eller det andet kapitel klart, 
og så mødtes vi en gang om måneden, 
hvor hun havde læst et udkast igennem.”

”Jeg lavede også en klar aftale med min 
vejleder. Første gang vi sås sagde jeg, at jeg 
ville være færdig på et halvt år og at det 
skulle være sjovt og uden sump. Det var 
han med på og han holdt ord. Så jeg havde 
heldigvis en vejleder der ikke var for ambi
tiøs på mine vegne.”

n Struktur i teksten fra begyndelsen.
Skabelon, struktur, systematik i skrivepro
cessen og tekstarbejdet har også hjulpet 
mange.

”Jeg lavede på forhånd en specialeskabe
lon i Word, som jeg skrev direkte ind i. Jeg 
skrev på alle afsnit hele tiden, men altid i 
samme dokument. Det var fedt – så kunne 
jeg hele tiden se, hvor langt jeg (egentlig) 
var. Hver aften gemte jeg en ny version 
med datoen fra denne dag, og så uploa
dede jeg det på punkt.ku i en gruppe, der 
kun bestod af mig.”

”Derfor oprettede jeg på opfordring af 
Eco et dokument hver gang jeg læste en ny 
bog/tekst. Jeg skrev med det samme øverst 
alle de ting, der evt. skulle ende med at 
stå i litteraturlisten, så jeg med ro i sindet 
kunne aflevere bøgerne igen. Jeg skrev 
noter og egne overvejelser mens jeg læste, 
og jeg skrev de ting jeg evt. ville citere ind 
i dokumentet.”

”Inden selve skrivefasen lavede jeg også 
en plan for specialets struktur og vægt
ningen af de forskellige dele. Jeg satte mig 
også ind i de formelle krav til specialet.”

n Praktiske omstændigheder
Specialekontor, specialegrupper, samta

lepartnere, kurser og bøger om skrivning, 
støtte fra familien, en forstående partner 
– det hjælper alt sammen!

”Jeg fik familie og venner til at læse 
korrektur og hjælpe mig med konsekven
sen. Jeg satte meget tid af til at høre deres 
meninger og redigere mere i specialet. 
Denne del af processen tog næsten en 

måned, men resultatet blev meget bedre!”
”Jeg var heldig at have specialekontor 

ude i byen. Det er ærgerligt for dem der 
ikke har; det hjalp mig virkelig meget!”

”Specialegruppe – i første halvdel af for
løbet deltog jeg i Akademisk Skrivecenters 
kursus omkring specialeskrivning, hvor 
jeg kom med i en specialegruppe. Den var 
med til at holde mig til ilden samt et godt 
forum for erfaringsudveksling.”

”Jeg mødtes med en veninde, som også 
skrev speciale, 1 gang om ugen – og talte 
om op og nedture.”

Årsager til forsinkelse
I en tidligere undersøgelse hvor vi spurgte 
studerende som levede op til deres egen 
deadline (inden for 68 måneder; det var 
før de nye krav) om deres formodede årsa
ger til succesen, var svarene nogenlunde de 
samme.

Vi erfarede i øvrigt også at de speciale
skrivere som udsatte afleveringen meget 
ofte nævnede årsager som intet havde med 
universitetet eller selve skrivningen at 
gøre, fx psykiske årsager, sygdom og kriser 
i familien.

Småt kan sagtens være godt
Det kan altså lade sig gøre at skrive et 

speciale på 6 måneder eller endda min
dre og få en topkarakter, men det har en 
række forudsætninger. Især synes vi at 
det er værd at bide mærke i for det første 
forhåndskendskab og for det andet det 
begrænsede antal af enten empiriske eller 
teoretiske/metodiske materialer vi har set 
i disse eksempler. Flere af disse specialer er 
i den grad kvalitativ studenterforskning: 
analyser af én bog, to samtaler osv. ud fra 
det eksemplariske princip. Det er de små, 
kvalitative undersøgelser – som dog stadig 
godt kan være dybe – som bygger videre 
på litteratur, metoder, teorier man har 
beskæftiget sig med før. Det er vejen frem 
med 6månedersspecialerne.

Specialerne kan beses på Akademisk Skrive
center (KUA, bygning 23, etage 5), og vi vil 
blive meget glade for flere af slagsen, helst 
med kommentarer til forløbet.
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Af Carsten Munk Hansen
carstenhansen@hum.ku.dk

-Selve arbejdspladserne er fine. Der er trådløst netværk, og jeg, der ellers er lidt af et 
rodehoved, har masser af plads til at brede mig ud over det hele med mine papirer. Stolen 
er også rigtig god, fortæller Jacob Ølgaard Nyboe.

Jacob Ølgaard Nyboe repræsenterer sammen med Martin Hvolby og Peter Larsen de 
studerende i bestyrelsen for specialeområdet i bygning 25 på KUA. Bestyrelsen er nedsat 
af prodekan for uddannelse Hanne Løngreen, og det er prodekanens tanke, at de stude-
rende selv i meget udstrakt grad skal styre området, mens fakultetet blot sørger for, at de 
fysiske og administrative rammer er i orden.

Det halter dog stadig lidt med fællesarealerne, og de er da også efter de første par 
bestyrelsesmøder blevet udpeget som et særligt indsatsområde.

Fra industrikøkken til kaffestue
Især det fælles køkken, som indtil for relativt nylig mest af alt har lignet en byggeplads, 

og som langt fra har været anvendeligt som køkken, har haft studenterrepræsentanternes 
bevågenhed.

-Som det ser ud lige nu, er det ikke særlig indbydende; det minder mere om et indu-
strikøkken end en hyggelig kaffestue, hvor man kan sidde og sludre med de andre stude-
rende, siger Martin Hvolby.

-Og så mangler der helt basale ting som køleskab og kaffemaskine, der gør, at vi kan få 
en dagligdag til at fungere, tilføjer Peter Larsen.

Både køleskab, kaffemaskine og mikrobølgeovn er dog i skrivende stund på vej til køk-
kenet, som desuden er blevet beriget med et sofaarrangement. Rammerne er dermed ved 
at minde mere om en kaffestue, og de studerende kan begynde at indtænke nogle sociale 
funktioner i rummet.

Styr på specialemiljøet

Wall of fame, fredagsmøder og Facebook
Det, Jacob Ølgaard Nyboe, Martin Hvolby og Peter Larsen forestiller sig, at de specia-

lestuderende skal bruge køkkenet til – ud over det helt oplagte – er at give de studerende 
nogle muligheder for at mødes på tværs af faggrænser og fysiske afskærmninger.

-Vi har bl.a. tænkt os at opstille en præsentationstavle i køkkenet, hvor alle får mulig-
hed for at præsentere sig selv og deres projekt, siger Peter Larsen. Og bliver suppleret af 
Martin Hvolby:

-Og så vil vi gerne lave nogle fælles arrangementer, som alle kan have glæde af. Vi fore-
stiller os fx at afholde fredagsmøder en gang imellem, hvor en oplægsholder kan komme 
og give gode råd om specialeskrivning eller andre relevante emner. Og så vil det jo være 
oplagt at gå ud og få en fredagsøl bagefter.

Indtil videre har de studerende kommunikeret via en mailingliste, men de vil nu 
oprette en Facebook-gruppe for specialeområdet. Så kan brugerne løbende blive oriente-
ret om de praktiske forhold på stedet, og hvad der foregår af sociale arrangementer.

Hvad skal barnet hedde?
Specialeområdet har indtil videre gået under det lidet flatterende navn speciale-

laboratorium, som nok i lidt for høj grad giver associationer i retning af rotter og træde-
møller. Derfor bliver der nu udskrevet en konkurrence blandt de specialestuderende om 
et mere passende navn. Men du, kære Humanist-læser, må meget gerne give dit besyv 
med, hvis du har en god idé til et navn. Send dit forslag til specialebestyrelsen på  
oplysningsfisk@stud.ku.dk.

Fakultetets specialeområde i bygning 25 har fået sin egen bestyrelse med tre studenter-
repræsentanter, og de er generelt tilfredse med deres specialepladser. Men fællesarealerne 
trænger til en kærlig hånd

Et afslappet øjeblik på specialekontoret: Jacob, Peter og Martin
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”Specialeområdet””Specialeområdet” ligger på KUA i bygning 
25, hvor der i stuen og på 1. sal er plads til 
i alt 80 specialestuderende. Der er trådløst 
netværk, og da IT-Services brugerrum også 
ligger i bygningen, er der nem adgang til 
printere og kopimaskiner.
Hvis du gerne vil have en specialeplads, kan 
du henvende dig til din studievejleder eller 
på KUA i lokale 25.1.11 med en underskrevet 
specialekontrakt. Så bliver du sat på den 
elektroniske venteliste, som også med 
tiden vil være tilgængelig via nettet. Du 
kan tidligst blive skrevet på ventelisten tre 
måneder, før du går i gang med specialet.Medlemmerne af bestyrelsenProdekan Hanne LøngreenProjektchef Søren Höffner (formand)Afdelingsleder Kåre Nielsen Wangen, 
Studenterservice
Søren H. Sørensen, StudenterserviceVibe Skytte, StudenterrådetStud.mag. Martin HvolbyStud.mag. Peter Larsen (næstformand)Stud.mag. Jacob Ølgaard NyboeStudenterrepræsentanterne er i sagens 

natur kun med i bestyrelsen for et halvt 
år ad gangen, så der er brug for løbende 
udskiftning, i takt med at de nuværende 
medlemmer bliver færdige med deres 
speciale
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•
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Som ringe i vandet
Sidste år markerede København 200-året for briternes bombardement af hovedstaden i 1807. For en forsker på Institut 
for Engelsk, Germansk og Romansk gav jubilæet uventede muligheder for at formidle sin forskning

Hvad er forskningsformidling?
Fakultetets Formidlingsudvalg har udarbejdet et forslag til formidlingskate-
gorier, der netop er sendt i høring 

Af Lise Tolstrup
lise@hum.ku.dk

Forskning, uddannelse og formidling: universiteternes 3 opgaver siden 2003, hvor for-
midling blev sidestillet med forskning og undervisning i universitetsloven.
Humaniora har en lang tradition for at formidle – uafhængig af de aktuelle politi-

ske tiltag. Endda så lang at mange glemmer, at der er tale om formidling af 
humanistisk forskning. Humanister formidler ikke kun deres viden i pressen, 
i bøger, i anmeldelser og i det folkelige foredrag, men også via internettet og 
udstillinger. 

Formidlingsudvalget vover pelsen
Forskerne er ikke synlige nok i medierne, forskerne sidder i et elfenbenstårn og 
prioriterer ikke formidling af forskning til almindelige mennesker, formidling 
er ikke lige så ’fint’ som forskning. Påstande er der nok af, mens enigheden om, 
hvordan forskningsformidling skal defineres, lader vente på sig. 
Fakultetets Formidlingsudvalg har siden marts 2007 arbejdet med at kortlægge 
de mange forskellige typer af formidling og har nu vovet pelsen og er kommet 

Af Pernille Munch
pmunch@hum.ku.dk

Radioudsendelser, foredrag en masse og 
anmeldelser i alle landets store aviser – sid-
ste sommer og efterår var en travl tid for 
historikeren Jens Rahbek Rasmussen. Her 
udgav han, sammen med ph.d.-stipendiat 
ved Syddansk Universitet Rasmus Glent-
høj, bogen ’Det venskabelige bombarde-
ment’ om englændernes bombardement af 
København i 1807.

Og selvom Jens Rahbek Rasmussen 
tidligere har skrevet og udgivet flere bøger, 
adskilte ’Det venskabelige bombardement’ 
sig en del fra hidtidige oplevelser. For selv 
uden at have lavet det store PR-benarbejde 
blev bogen anmeldt og debatteret i en 
grad, der er sjælden for akademiske udgi-
velser.

-Det er klart, at hypen omkring emnet 
var der i forvejen, fordi bogen udkom i 
jubilæumsåret, men alligevel er jeg over-

rasket over interessen. Den bredte sig som 
ringe i vandet, og jeg har aldrig været 
ude for noget lignende. Men det hang 
selvfølgelig sammen med, at vi udkom i 
slipstrømmen på alle Golden Days’ bom-
bardement-arrangementer, fortæller han.

Velkommen på forsiden 
(eller næsten)!

Bogen blev anmeldt i stort set samtlige 
dagblade – og anmeldelserne var meget 
positive. Der var fra fire til seks stjerner 
hos dem, der bruger den slags. Og det var 
ikke kun i den skrevne presse, der var bud 
efter forskerne.

-På P1 havde alle tilsyneladende fået 
den ide, at vi skulle være med i deres pro-
gram. Så Rasmus var med i Alle tiders 
historie og gæst hos Poul Friis, og jeg var i 
morgenradio og hos Claus Hagen Petersen 
i Ugen på spidsen – som jo nu desværre er 
blevet sparet væk.

Derudover har de 
to udgivere også holdt 
en del foredrag – Jens 
Rahbek Rasmussen 
blandt andet i The 
English-Speaking 
Union og på Folkeuni-
versitetet i Helsingør.

-Den form for for-
midling er altid spæn-
dende, fordi man på 
den måde får kontakt 
med andre end fagfolk. 
Det giver en fornem-
melse af, at det som 
humanister producerer, 
er noget, som folk kan 
og gider læse. Det skal 
det, vi laver, selvfølgelig 
ikke kunne hver gang, 
men det er rart en gang 
imellem, mener han.

Skoletjenestema-
teriale

Men det var ikke kun 
pressen, der interes-
serede sig for bogen. 

På et tidspunkt kontaktede Jens Rahbek 
Rasmussen og Rasmus Glenthøj den briti-
ske ambassade for at høre, om ambassaden 
var interesseret i at medvirke i projektet på 
den ene eller den anden måde.

-Og det var de heldigvis, fortæller Jens 
Rahbek Rasmussen og fortsætter:

-De sponsorerede bl.a. et skolehæfte om 
bombardementet, som alle skoler har kun-
net rekvirere gratis. Og ambassadøren var 
fyr og flamme. Han var selv historiker og 
i gang med sin ph.d.-afhandling, da han i 
sin tid blev headhuntet til Foreign Office, 
og man kunne tydeligt mærke, at det lidt 
var ligesom cirkushesten og savsmuldet. 
Det morede ham virkelig at være med i 
processen.

Forsker og fundraiser
Selve bogen udkom i august 2007, og 

den udsprang primært af et seminar om 

bombardementet, der blev afholdt i sep-
tember 2006 på Orlogsmuseet.

-En produktionstid på knap et år er 
ganske hurtigt for en akademisk publika-
tion. Men jubilæet var i 2007, så den 
skulle jo ud. Jeg har en mistanke om, at 
vores forlag Museum Tusculanum ikke 
helt troede på, at vi ville få kradset manu-
skripterne ind til tiden – eller at vi ville 
nå at få rejst penge til projektet. Men det 
lykkedes altså, fortæller Jens Rahbek Ras-
mussen.

Redaktørerne fik brug for alsidige kom-
petencer undervejs i processen:

-Vi havde et glimrende samarbejde med 
forlaget, men måtte selv klare det meste 
fra fundraising til billedredaktion. Det 
skulle vore konkurrenter på kommercielle 
forlag ikke tænke på. De fik tilmed hono-
rarer, mens vi måtte skaffe et sekscifret 
beløb udefra. Og på nær en frokost fra 
instituttet har vi ikke fået nogen støtte fra 
fakultetet. Det virker lidt, som om fakul-
tetet udelukkende fokuserer på store luf-
tige projekter som fx stjerneprogrammer. 
Måske ville der komme mere ud af nogle 
vandbærerstipendier, således at nogle af os 
kunne få bare en smule hjælp til fotoko-
piering og fondsansøgninger, mener Jens 
Rahbek Rasmussen og fortsætter:

-Tilmed er vi jo ikke de eneste forskere, 
der spilder tid på at søge penge. Og den 
tid, man bruger på at lave fondsansøgnin-
ger, kan man nu engang ikke bruge på 
at forske og skrive bøger. Det nuværende 
system er et grotesk spild af skatteydernes 
penge.

Det konfektædende publikum 
– eller?

Sine formidlingsmæssige erfaringer kan 
Jens Rahbek Rasmussen tage med sig, når 
han dette semester bliver suppleant i Det 
Humanistiske Fakultets Formidlingsud-
valg. Udvalget har i efteråret udarbejdet 
et pointsystem, der skal give forskerne 
point for deres forskningsformidling. Jens 
Rahbek Rasmussen mener, at det giver 

mailto:lise@hum.ku.dk
mailto:pmunch@hum.ku.dk


s ide �
2008

Bogen Det venskabelige bombardement: København 1807 som historisk begivenhed og national myte (red. Rasmus Glenthøj, 
SDU og Jens Rahbek Rasmussen, KU, Museum Tusculanum) lå klar i begyndelsen af august 2007 og udkom den 31. august.  
De fleste af bidragene var i udgangspunktet præsentationer ved en konference på Orlogsmuseet den 6. september 2006. Bogen 
blev altså redigeret og produceret på mindre end 12 måneder, et i dansk akademisk sammenhæng usædvanligt tempo. Konferen-
cen fik økonomisk støtte fra Den Britiske Ambassade, og en række fonde bidrog til bogen med et sekscifret beløb.

Bogen nød godt af den megen medieopmærksomhed, som markeringen af 200-året for 1807 fik. På modsatte side kan man læse 
om de to forfattere og redaktørers formidlingserfaringer i kølvandet på bogens udgivelse.

2006
Arrangør af 1807-seminar på Orlogsmuseet den 6. september 2006 -  12 point
Foredrag ved seminaret på Orlogsmuseet -  9 point

2007
(Med)redaktør af antologien Det venskabelige bombardement - 9 point   (18:2)
(Med)forfatter af to bidrag til antologien - 9 point  (2x9:2)
Oversættelse af to bidrag til antologien - 18 point  (2x9)
Forfatter til undervisningspjecen Da flåden blev røvet og byen brændte ned -  9 point
Oplæg på konferencen 10th NAES Conference, Bergen, 25. maj -  9 point
Foredrag på konferencen 1807 og Danmark-Norge på vei mot adskillelsen,  
København, 9.-10. november -  9 point
Foredrag i The English-Speaking Union, 27. november -  9 point
Foredrag på Folkeuniversitetet, Helsingør, 29. november -  9 point
Radiointerview i P1 Morgen, 29. august -  3 point
Radiointerview i Alle tiders historie (P1), 2. september -  3 point

2008
Artikel (udvidet version af foredraget på konferencen 1807  
og Danmark-Norge på vei mot adskillelsen) –  9 point

Jens Rahbek Rasmussens point i alt  117 point

Derudover har projektet givet point til antologiens øvrige 10 forfattere, og så har bogen fået omtale i dags-
pressen, hvor den blev anmeldt i alle større dagblade. Dertil kommer omtale og anmeldelser i fagtidsskrifter, 
omtale på Den Britiske Ambassadens hjemmeside, hvor undervisningsmaterialet også blev distribueret fra. 
Den britiske ambassadør, David Frost, oversatte derudover undervisningshæftet til engelsk – man kan finde 
det på ambassadens hjemmeside på www.amblondon.um.dk 

Jens Rahbek Rasmussens formidlingspoint i forbindelse 
med Det venskabelige bombardement

Det venskabelige bombardement –  
en humanistisk bogs gennemslagskraft 

Dokumentation

Læs forslaget til kategorier, og deltag i debatten på www. hum.ku.dk/  
omfakultetet/raadogudvalg/formidlingsudvalg/

god mening både at have forsknings- og 
formidlingspoint.

-Det er jo meget fint, at begge dele tæl-
ler, bl.a. fordi det ikke altid er lige let at 
skelne mellem forskning og formidling. 
Jeg kan da godt se forskel på ”ren” forsk-
ning, der måske kun kan læses af fagfæller, 
og formidling, fx en lærebog. Men en bog 
som vores er jo ret beset begge dele – der 
er både nye forskningsresultater, herun-
der nye vinkler på kendt stof, og egentlig 
formidling. Den slags udgivelser tror jeg 
bliver mere almindelige i fremtiden, og så 
er det godt, at de anerkendes som legitim 
brug af universitetslærernes arbejdstid.

Anmelderi er undervurderet
Historikeren fra Engelsk er ikke mindst 

glad for formidlingspointene, for nu vil 
han få mulighed for at genoptage et hverv, 
han ellers havde kvittet pga. tidspres.

-Jeg har anmeldt historisk litteratur i 
dagspressen mange år, senest i Politiken, 
men måtte droppe det sidste år. Som 
underviser på et af fakultetets store og 
produktive fag havde jeg simpelthen ikke 
tid. Eksaminer gav indtægter til faget, 
det gjorde anmeldelser ikke. Men med 
formidlingspointene på plads håber jeg at 
kunne tage det op igen, for anmeldelser 
er en meget vigtig form for formidling 
– men samtidig stærkt undervurderet, ikke 
mindst af folk, der ikke selv ville kunne 
skrive en, om de så fik en pistol sat for 
panden. Det tager faktisk lang tid at fatte 
sig i korthed.

Og det gør det i særdeleshed, hvis 
man som Jens Rahbek Rasmussen har 
en ambition om andet end at parafrasere 
bagsideteksten. Men nu hvor anmeldelser, 
pga. formidlingspointene, bliver en legitim 
øvelse, møder vi ham måske snart igen i 
avisernes spalter.

med et bud på kategorier for humanistisk forskningsformidling. Hensigten 
med forslaget, der er sendt i høring i Akademisk Råd, på institutterne og i 
FSU, er at synliggøre det store arbejde, mange af fakultetets forskere lægger i at 
formidle deres forskning.
Modellen har ikke til hensigt at vurdere formidlingskvalitet på en karakter-
skala, men indeholder en pointtildeling baseret på og i overensstemmelse med 
den pointskala, der anvendes i Forskningskvalitetsmodellen.

Debat 
Læserne af Information har i slutningen af januar kunnet følge med i, hvordan 
avisen gjorde sig morsom om pointgivning for formidling. Det vigtigste er 
imidlertid, at der er tale om formidling af forskning –  og ikke alt muligt andet. 

Formidlingsudvalget har lagt op til, at forskeren selv sætter grænsen for, hvor-
når en udtalelse er udtryk for ekspertviden i forhold til et forskningsfelt. Regi-
strering af formidlingsaktiviteter kan være tidskrævende nok i sig selv, uden at 
man skal indlægge kontrolfunktioner for hver enkelt registrering… Men med 
høringen kommer der forhåbentligt også seriøse bud på, hvilke problemfelter 
der kan ligge i formidlingskategorierne og deres point.

http://www.amblondon.um.dk
http://www.hum.ku.dk
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Forsker, forfatter, musiker 
– og nybagt far. Nyslået ph.d. 
fra Center for Sprogteknologi 
Anders Søgaard har nået en del 
i løbet af sine 26 år. Det hand-
ler om at tro, man er, hvad man 
vil, om driften mod problemløs-
ning og om at tillade sig selv at 
være ’en dårlig studerende’

Af Anne Trap-Lind
atl@hum.ku.dk

Et af Anders Søgaards yndlingssteder 
omkring KUA er caféen Wulff & Kon-
stali. Her laver de nemlig Bryggens 
bedste espresso, som han har drukket 
en del af på vej til arbejde på Center for 
Sprogteknologi. Ingen tvivl om at den 
unge forsker, der undervejs har modtaget 
et EliteForsk-rejsestipendium, ikke kun 
færdes i de højere luftlag – han holder 
også af hverdagen med kaffe, fodbold og 
hustruen Stine, og måske netop derfor har 
han et jordnært og utvunget forhold til sin 
forskerkarriere. Anders Søgaard forsvarede 
sin ph.d.-afhandling ”Complexity, expres-
sivity and logic of linguistic theories” den 
17. december 2007.

Hvordan gik ph.d.-forsvaret?
-Det var sjovt! Som alle andre på dette 

fakultet er jeg en sucker for den klassiske 
akademiske diskussion – den dér Erasmus 
Montanus-agtige kamp for at vinde en 
diskussion. Selvom det var lidt underligt at 
stå over for sin mor, sin kæreste og venner 
fra Fyn og Jylland og insistere på at blive 
ved at tale om et emne, de ikke forstår.

Forskning med socialt aspekt
Emnet for Anders Søgaards forskning 

er datalingvistik – efter at have redegjort 
for lingvistikkens forskellige teorier koger 
han en kort version af, hvad det nye i hans 
forskning er, ned til følgende: 

- En teori skal være kompleks nok til, at 
man kan tale om alle sprog – men simpel 
nok til, at den kan forklare, hvorfor børn 
kan lære sprog, og hvordan mennesker så 
let forstår hinanden. At finde den bedste 
lingvistiske teori handler om at balancere 

Sudoku-elementet
behovet for ekspressivitet med behovet for 
en praktisk simplicitet – jeg har forsøgt at 
bygge bro mellem de to typer teorier og på 
den måde forklare, hvorfor mennesker så 
let tilegner sig sprog og forstår hinanden.

Hvor konkret kan din forskning bruges 
i samfundet?

-Sammen med forskere fra Tübingen 
(i Tyskland, red.) har jeg udviklet nogle 
computerprogrammer, der laver automa-
tisk sætningsanalyse – det kan fx bruges 
til programmer, der automatisk kan skrive 
et resume af en avisartikel. Programmerne 
kan også bruges til at oversætte tekst fra ét 
sprog til et andet automatisk.

-Maskinoversættelse er et hot emne. Der 
er både et økonomisk aspekt og et socialt 
aspekt, fordi maskinoversættelse kan være 
med til at styrke båndene mellem verdens-
dele og skabe forståelse for kulturer.

Forsker, forfatter og musiker 
– på no time

Som en af de få afleverede Anders 
Søgaard sin ph.d.-afhandling et halvt år 
før tid – herudover viser Anders Søgaards 
CV en kandidateksamen på tre år, en 
uddannelse fra Forfatterskolen, tre udgi-
velser på Gyldendal og en pladeudgivelse. 
På spørgsmålet om han er resultatorien-
teret, svarer han dog først efter at have 
tænkt sig grundigt om:

- Hmm … Jeg tror, jeg har været det 
– og noget hænger stadig ved. Et mere 
øretæveindbydende svar på spørgsmålet 
om, hvorfor jeg afleverede min ph.d.-
afhandling før tid, kunne også være, at jeg 
glædede mig til at komme i gang med min 
doktorafhandling, smiler han og fortsæt-
ter:

- Og så igen nej: Jeg føler mig ikke 
resultatorienteret. Det er jo skide sjovt at 
forske! Min drivkraft er to ting: det ene 
handler om resultater – forskning er sådan 
lidt flot sagt at opnå fred med verden, dvs. 
finde ud af hvor grænserne går for, hvad 
man kan vide. Det er den erkendelse, jeg 
søger. Den anden drivkraft er sudoku-
 elementet, altså problemløsning. Begge 
dele er uafhængige af publicering. Publi-
ceringens rolle for mig er ikke at nå ud til 
et stort publikum, men at nå ud til et pub-
likum, der kan give én modspil. På den 
måde er forskning en holdsport – og især 

den negative feedback driver én.
Flere studerende løber ind i kriser 

undervejs – skriveblokering, kreativt død-
vande eller andet, der blokerer arbejdet 
– har du aldrig oplevet det?

-Nej … jeg tror, det handler om at 
kunne give slip. Og derfor har jeg et 
ambivalent forhold til diskussionen om 
slendrian på humaniora. For jeg synes 
ikke, man skal gå op i, om man gør det på 
normeret tid. Men man skal måske hver 
uge eller måned tænke på, om man har 
fået lavet noget, der er vigtigt i sit liv i den 
foregående uge.

-Jeg har selv været en superdårlig stu-
derende! En del af historien om mit korte 
studieforløb, er, at jeg har fået dårlige 
karakterer og kun har læst dele af pensum.

Lev, som om du er vildt god
Karriere og familie er et både-og for 

Anders Søgaard, der netop i januar er ble-
vet far for første gang. Hvor vigtigt er det 
at have baglandet i orden, hvis man ønsker 
en god karriere?

- Hmm … Jeg læste en artikel af filosof-
fen Paul King forleden, som i indlednin-
gen skrev: ”Tak til min familie, foruden 
hvem dette havde været aldeles muligt, 
men totalt ligegyldigt.”

- Jeg tror, jeg ville tænke det samme – 
det havde sikkert været muligt. Optimalt 
er lykke noget, der er etableret mellem dig 
selv og den luft, du indånder.

- Jeg har oplevet, at jo mere familie 
betyder, min kæreste og nu vores barn, jo 
mere produktiv kan jeg blive, fordi jeg får 
en anden type oplevelse, der avler energi.

- Energien handler ikke om, hvad man 
lavede i går – det handler om ens egen 
oplevelse af sine forudsætninger. Jeg tror 
meget på sådan en damebladspsykologi, 
der ligesom kognitiv terapi siger, at man 
ved at tænke anderledes på sig selv bliver i 
stand til at gøre tingene anderledes. Altså 
populært sagt: at tænke positivt.

-Det handler faktisk om – det var mit 
råd til en ven, der gerne ville være forsker 
– at leve, som om du er det. Lev, som om 
du er vildt god til det – som om du er ver-
dens bedste forsker! 

Forsker og forfatter – hvordan hænger 
det sammen?

- Jeg finder stor befrielse i at kunne 

skifte mellem at skrive videnskabeligt og 
litterært. Jeg tror ikke, de befrugter hin-
anden. Og jeg tror ikke, jeg bliver hverken 
en bedre digter af at være lingvist – eller 
omvendt.

-Men der er den lille sammenhæng, at 
jeg tror på, at kunst er grundforskning. 
Ligesom logik handler det om at over-
skride kategoriseringer – bare med andre 
spilleregler, og det er i hvert fald en ana-
logi, som betyder, at når jeg vågner om 
morgenen – uanset om jeg skal til at forske 
eller til at skrive digte – kan jeg holde fast 
i, at jeg er forsker. Jeg kan godt lide ordet 
forsker. Det er lettet for betydning – aka-
demiker er fx mere prætentiøst. Havde det 
ikke været, fordi ’undersøger’ lugter for 
meget af Scotland Yard, så ville det også 
være en fin titel.

Fremtiden
Hvad laver du om 10 år?
-Jeg kan se to scenarier: det ene er, at jeg 

arbejder som pædagogmedhjælper i Volls-
mose i Odense, smiler Anders Søgaard:

- Dér har jeg tidligere arbejdet, og er 
der noget, jeg savner, er det det. Jeg har 
fantastiske kolleger i forskningsverdenen, 
men på nogle punkter er børn mere beri-
gende kolleger – og der var en dimension 
i arbejdet, som gjorde det let at berettige. 
Jeg er ikke i tvivl om, at forskning bidra-
ger til en bedre verden – i en fuldstændig 
ud-af-lommen-agtig idealistisk betydning. 
Men pædagog-scenariet er en metafor for, 
at hvis jeg i morgen fandt ud af, at jeg kan 
bidrage bedre til verden som pædagog eller 
ulandsmedarbejder, vil jeg gerne tage det 
op til overvejelse.

-Det andet – og måske mest sandsynlige 
scenarium – er naturligvis, at jeg arbejder 
som forsker. Men jeg kunne enormt godt 
tænke mig at spænde videre og gå ind i 
andre forskningsfelter.

- Foreløbig har jeg været så heldig at 
have fået tilbudt ansættelse i afdelingen 
for lingvistik på Universität Potsdam.

Anders Søgaard flytter med sin hustru 
og deres barn til Berlin i løbet af foråret 
i forbindelse med ansættelsen – samtidig 
har han fået penge fra Forskningsstyrelsen 
til en treårig kontrakt på Copenhagen 
Business School og en ordning med begge 
steder, der gør, at han i den kommende tid 
kan forskerpendle mellem de to storbyer.

Anders Søgaard er nybagt ph.d. fra Center for Sprogteknologi 
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Temasider om HUM21 er skrevet  
Tekst: Lise Tolstrup Foto: Anne Trap-Lind

21

Humaniora ind i det  
21. århundrede 
Fakultetets samarbejdsudvalg og dekanatet har sammen søgt Statens Center for Kompetence- og 
Kvalitetsudvikling (SCKK) om penge til et strategisk udviklingsprojekt med titlen Humaniora 
ind i det 21. århundrede (HUM21). SCKK har bevilget 1.435.100 kroner til projektet. Læs 
mere om projektet på disse sider

Dekan Kirsten Refsing:

-Universitetetsverdenen er midt i en 
ombrydningstid, hvor der stilles mange 
krav og derfor er det vigtigt at vi her 
på fakultetet afsætter tid til at vi sam-
men drøfter og uddyber hvilke fælles 
værdier humaniora kan og vil stå for i 
det 21. århundrede. Processen skal være 
med til at øge selvtilliden og selvværdet 
så vi tør stå fast på de værdier vi tror 
på. HUM21 skal være med til at skabe 
klare fællesopfattelser af humanioras 
mange roller internt på universitetet og 
udadtil i forhold til det danske samfund 
og resten af verden. Det er det, en stra-
tegi skal bygge på.

 

 

Prodekan Mette Thunø:

-HUM21 skal betragtes som et strate-
giprojekt. Det går ud på, at vi i fælles-
skab får udviklet nogle strategier for 
hvor vi skal hen med humaniora som 
forsknings- og uddannelsesområde 
samt for Det Humanistiske Fakultet 
som en arbejdsplads. Når det så er 
gjort må vi alle fokusere på at iden-
tificere de nye kompetencer, der er 
nødvendige for at realisere fakultetets 
og de enkelte institutters og centres 
strategiske mål. 
-Der stilles mange – og for mange 
– ydre krav, der gerne skulle opfyldes 
på en gang og det kan mange gange 
opleves som spredt fægtning og meget 
frustrerende. Derfor er det vigtigt, at 
vi tager os tid til at træde et skridt til-

bage og finder ud af i fællesskab i hvilken 
retning vi skal arbejde og prioritere for at 
blive mere offensive. For at komme denne 
målsætning nærmere laver vi nu en proces, 
der er anderledes end sædvanligt. Frem for 
alt vil det give muligheder for at mødes og 
drøfte vores fælles arbejdsplads med kol-
leger man aldrig har set før og tale med 
gamle kolleger på nye måder. Jeg håber 
meget at alle medarbejdere tager godt 
imod denne mulighed og lader sig lidt rive 
med af muligheden for at lade gode idéer 
få afløb.
Mette Thunø pointerer at processen 
ikke skal styres ovenfra, men tværtimod 
iværksættes ved hjælp af de såkaldte foran-
dringsformidlere – eller forandringspirater 
– der er udpeget på institutter og centre.

Hvad går HUM21 ud på? 
Hvorfor 

HUM21?
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Af Rie Kjær Rasmussen
rie@hum.ku.dk

Hvorfor skal vi have HUM21?
-Det skal vi fordi det 21. århundrede 

for universiteterne er begyndt med en 
uhørt udefra kommende indblanding 
i universiteternes indre anliggender fra 
politikeres og erhvervsorganisationers side. 
Masterplanen er udviklet og beskrevet i 
CO-Industris og Dansk Industris snart 
herostratisk berømte pjece fra 2001: Fra 
forskning til faktura. Den blev præsen-
teret i offentligheden med udtalelser 
som: ”Universiteterne må lære at tænke i 
forretningsbaner”, (DI’s formand), eller 
”Forskning er for vigtigt for det danske 
samfund til at overlade det til forskerne” 
(CO-Industris formand). 

–Ser vi 10-15 år frem, kan vi ikke blive 
ved med at opretholde vores velfærds-
samfund, med mindre vi vil investere i 
viden, og så er vi nødt til at investere i 
universiteterne, hører man fra erhvervsfolk 

som Asger Aamund. Det pres universitets-
kulturen er sat under, har manifesteret sig 
i universitetsloven fra 2003, fusionspro-
jektet fra 2006, udviklingskontrakter hvis 
mantra er konkurrenceudsættelse og kvali-
tetsforbedring. Det sætter også humaniora 
under pres. Vi er pludselig blevet små i 
forhold til det ny KU, og vi har svært ved 
at leve op til den forretningstankegang. 
Måske heller ikke lyst til det. 

-Vi er simpelthen nødt til at standse op 
et øjeblik og prøve i fællesskab at finde et 
fast sted for egne ben at stå på i den mal-
strøm. Ellers vælter vi omkuld. Vi er nødt 
til at diskutere humanioras fremtid med 
henblik på at få en afklaring af vores egne 
mål, vores inderste natur og kvaliteterne i 
den kultur vi udøver, en fokusering på de 
væsentligste sider af vores virke, en priori-
tering af vores aktiviteter og ikke mindst 
overvejelser over hvilke ressourcer vi kan 
råde over og vil stille til rådighed for vores 
prioriteter.

Hvem er målgruppen for HUM21?
-I første omgang er det alle de ansatte 

ved Det Humanistiske Fakultet som i fæl-
lesskab skal bære humaniora videre i det 
21. århundrede og i videst muligt omfang 
opnå en fælles bevidsthed og gerne en 
enighed om netop fokus, prioriteringer og 
ressourcebrug. 

-Fakultetssamarbejdsudvalget har så 

søgt om penge i SCKK, Statens Center 
for Kompetence og Kvalitetsudvikling, 
som blev etableret i 1999 som en del af 
overenskomsten på det statslige område 
med henblik på at støtte initiativer til 
kompetenceudvikling, omstilling og kvali-
tet. De penge er sådan set lønmodtagernes 
overenskomstpenge og skal sikre at de ikke 
mister kvalifikationer i forhold til arbejds-
livet. Det er en del af den så aktuelle dan-
ske model. Så det er klart lønmodtagerne 
på KU der er målgruppe – og som selv 
betaler gildet. Hvis ikke vi kan finde på 
initiativer hvor de penge kommer os selv 
til gode, så bliver de bare brugt af nogle 
andre.

Er det ledelsens projekt eller de ansattes?
-Jeg ved ikke om det er rimeligt at 

opstille den skelnen her. Det er de ansattes 
projekt, ja, men ledelsen er jo også ansat! 
Det er som jeg har sagt et fællesskab. Det 
kan måske i nogles øren lyde helt korpora-
tistisk. Men det er nu ikke rimeligt. Selv-
følgelig har ledelse og ”menige ansatte” i 
nogle henseender forskellige interesser og 
derfor konflikter. Men i andre henseender 
er vi helt oplagt i samme båd – den båd 
der hedder humaniora – og har fælles inte-
resser i at definere os klart i forhold til det 
omgivende universitet og det omgivende 
samfund og i netop afklaring, fokus, 
prioritering og allokering af de ressourcer 

vi får fra dette samfund, og som vi skal 
skaffe os flest muligt af fra det omgivende 
universitet. 
Er der særlige grunde til at der er brug for 
projektet? 

-Ja, for fanden da – vi kan da ikke bare 
overlade banen til den ny DI-formand, 
Henning Dyremose, CO-Industris 
formand, Thorkild E. Jensen, eller Ny 
Alliances grå eminence, Asger Aamund. 
For slet ikke at tale om Sander og VTU’s 
embedsmænd. Vi må styrke os gennem 
selvbesindelse, og det er der projektet skal 
hjælpe på vej. Men nu har jeg talt meget 
om det overordnede. Djævelen sidder som 
bekendt i detaljen. 

-Det projektgruppen håber, er at der 
med HUM21 skabes gode rammer for at 
mobilisere alle ansattes konstruktive fan-
tasi, så vi kan skaffe os et bedre afsæt til 
det 21. århundrede end det som politikere 
og erhvervsfolk hidtil har lagt op til. Vi 
har nogle værdier vi skal stå ved. Og til 
den vedståen skal vi skaffe os de bedste 
redskaber. En tidligere prodekan beteg-
nede fakultetets ansatte som Danmarks 
største samling af begavede kværulanter. 
Lad os nu bruge begavelsen til at finde ud 
af hvad der egentlig er at kværulere over, 
og dernæst til at finde ud af hvad vi så gør 
ved det.

Danmarks største samling af begavede kværulanter må se at finde ud af hvad der egentlig er at kværulere over,  
dernæst finde ud af hvad vi gør ved det, lyder opfordringen fra Henrik Prebensen 

StartSkud på HuM21 den 6. MartS 2008

Fakultetet lukker og holder fælles startsskuddag for alle fastansatte 

VIP’er og TAP’er i 1001Hal (tidligere Silo52) på Islands Brygge 89. Her 

får deltagerne på baggrund af den eksisterende vision og målsætninger, 

ekstern og intern inspiration samt interviewindsamling mulighed for 

at formulerer forhåbninger, udfordringer, drømme og strategitanker for 

fremtidens humaniora.

Program

8.00 – 9.00:  Ankomst med kaffe og rundstykker.

9.00 – 9.30:  Hvad er det vi skal? Og hvorfor? Velkomst ved dekanatet 

9.30 – 10.15:  Oplæg om kreativitet (ekstern oplægsholder)

10.15 – 11.50: Workshop I 

11.50 – 12.00:  Oplæg ved Humrådet 

12.00 – 13.00:  Frokost

13.00 – 13.45:  Oplæg om stress og arbejdsglæde (ekstern oplægsholder) 

13.45 – 14.45:   Workshop II  

14.45-15.00:  Afslutning

Det præcise program vil blive offentliggjort, lige så snart det foreligger, på projektets 
hjemmeside www.hum21.ku.dk og blive annonceret i HUMnyt. 

Det mener vip-fællestillidsmand Henrik Prebensen

http://www.hum21.ku.dk
mailto:rie@hum.ku.dk
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Projektleder: martin Petersen

Martin Petersen tiltrådte som projektle-
der 14/1 2008. Martin Petersen er cand. 
mag. i Koreansk fra ToRS, hvor han også 
har undervist i en årrække, samt været 
studienævnssekretær og biblioteksmed-
hjælp. Januar i år afleverede han sin ph.d.-
afhandling, Collecting Korean Shamanism, 
der undersøger etnografiske indsamlings-
praksisser i et historisk perspektiv, og med 
afsæt heri formulerer en fremadrettet stra-
tegi for etnografisk indsamling. Projektet 
har været forankret på Nationalmuseet, 
hvor han blandt andet var kurator på sær-
udstillingen ”Korea på bestilling” i 2006.    
E-mail: mpe@hum.ku.dk

For yderligere information om HUM 21  
http://hum21.ku.dk

Hovedmål i 2008

At skabe en fælles forståelse hos alle medarbejdere for:

• Det Humanistiske Fakultet som en fælles arbejdsplads og organisation for  
 alle ansatte.
•  Humanioras identitetet på KU. 
• Det Humanistiske Fakultets position og betydning nationalt og internatio 
 nalt inden for forskning og uddannelse.
• Det Humanistiske Fakultets fremtidige indtægtsgrundlag. 

At sætte fokus på: 
• Hvordan alle medarbejdere – VIP og TAP – opnår arbejdsglæde og bliver  
 endnu bedre til at udføre deres arbejdsopgaver tilpasset fremtidens krav.
• Hvordan humanioras identitet på KU skærpes i fremtiden.
• Hvordan Det Humanistiske Fakultet styrker sin internationale position  
 inden for forskning og uddannelse.
• Hvordan Det Humanistiske Fakultet sikrer sig flest mulige fremtidige ind 
 tægter.

Konkrete resultater af strategiprojektet ultimo 2008:
• Det Humanistiske Fakultet har en samlet strategi og kompetencestrategi.
• Institutterne har udarbejdet strategiske rapporter om forskning, uddannelse  
 og formidling med klare prioriteringer (projektkatalog).
• Fakultetsadministrationen har udarbejdet en samlet plan for den admini 
 strative understøttelse af den samlede strategi. 

Hvad sker Hvornår?

14.1.  Styregruppemøde
17.1.  Planlægningsdag for forandringspirater, styregruppe, direktionen og  
  institutledere
12.2  Institutledermøde
20.2  Møde for pirater  
6.3  Startskudsdag 

ForandringsPirater

CST

Videnskabelig medarbejder Sussi Olsen, sussi@cst.dk  
Seniorforsker Bolette Sandford Pedesen, bolette@cst.dk 

Engerom

Ledelsessekretær Jonhild Hansen, jonhild@hum.ku.dk  
Lektor Lisbeth Falster Jakobsen, lfj@hum.ku.dk 

IKK
Lektor Ragni Linnet, ragni@hum.ku.dk 
Eksamenssekretær Helle Abbassi, abbasi@hum.ku.dk

INSS
Økonomisekretær Diana Trasborg Koch, dkoch@hum.ku.dk
Lektor Erik Skyum-Nielsen, esn@hum.ku.dk 

MEF

Lektor Johannes Riis, johriis@hum.ku.dk  
Institutsekretær Tine Weidick, tweidick@hum.ku.dk 

NFI
AC-fuldmægtig Jytte Sander French, jsf@hum.ku.dk
Lektor Michael Lerche Nielsen, lerche@hum.ku.dk 

SAXO
AC-medarbejder Annette Borrell, annette@hum.ku.dk 
Lektor Per Ole Rindel, rindel@hum.ku.dk 

ToRS
Økonomikoordinator Jane Engelund, jaen@hum.ku.dk 
Lektor Tove Tybjerg, tybjerg@hum.ku.dk 

Humanioras Bygningsdrift
Kontorfunktionær Pia Sommer Hermann Dyring,  dyring@hum.ku.dk
Maskinmester Kjeld Jønsson, Teknisk service, kjeldj@hum.ku.dk
Afd.leder Pia Møller, rengøringen, pia@hum.ku.dk
Afd.leder Kåre Nielsen, Studentercentret og Grafisk, knielsen@hum.ku.dk

Administrationscentret
Fuldmægtig Esther Fuchs, studieafdelingen, efu@hum.ku.dk
Fuldmægtig Anja Frausing Korkmaz, Åbent Universitet, afk@hum.ku.dk 
Kommunikationsmedarbejder Pernille Munch, Kommunikationsafdelingen, 
pmunch@hum.ku.dk   

Hvad er en ForandringsPirat?

Der udpeges 2 forandringsformidlere – 1 VIP og 1 TAP – fra hvert institut 
samt repræsentanter fra fakultetets fælles serviceafdelinger. Idéen er at optræne 
en gruppe af ”forandringsformidlere”, der rekrutteres på tværs af hele fakultetet 
blandt TAP’er og VIP’er. På et møde den 17. januar var der stor enighed blandt 
deltageren om, at termen forandringspirat måske var mere dækkende.  
Forandringspiraterne skal:
• være aktive i strategiformuleringen   
• fungere som interne ambassadører 
• være tovholdere på institut- og afdelingsniveau.  
Forandringspiraterne/-formidlerne vil blive klædt på til opgaven af konsulentfir-
maet Implement.

mailto:mpe@hum.ku.dk
http://hum21.ku.dk
mailto:sussi@cst.dk
mailto:bolette@cst.dk
mailto:jonhild@hum.ku.dk
mailto:lfj@hum.ku.dk
mailto:ragni@hum.ku.dk
mailto:abbasi@hum.ku.dk
mailto:dkoch@hum.ku.dk
mailto:esn@hum.ku.dk
mailto:johriis@hum.ku.dk
mailto:tweidick@hum.ku.dk
mailto:jsf@hum.ku.dk
mailto:lerche@hum.ku.dk
mailto:annette@hum.ku.dk
mailto:rindel@hum.ku.dk
mailto:jaen@hum.ku.dk
mailto:tybjerg@hum.ku.dk
mailto:dyring@hum.ku.dk
mailto:kjeldj@hum.ku.dk
mailto:pia@hum.ku.dk
mailto:knielsen@hum.ku.dk
mailto:efu@hum.ku.dk
mailto:afk@hum.ku.dk
mailto:pmunch@hum.ku.dk
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❶ Specialeworkshop (6 ×)

Vi holder denne gang en 5 × 3 timers workshop 
og et 1 × 3 timers litteratur- og informations-
søgningskursus. De fem kursusgange indeholder 
idéer til og modeller for specialeskrivningen, 
proces og tekst. Vi arbejder i workshopform, 
individuelt og i plenum på jeres specialer og 
arbejdsplaner.

■ Undervisere Skrivekonsulenterne Signe 
Skov, Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, 
Bente Kristiansen og fagreferent Erik Schwäger-
mann

■ Tid og sted 6/2, 20/2, 5/3, 12/3 og 9/4 kl. 
9-12, KUA, 23.4.39

Ingen tilmelding til ovenstående del af workshop-
pen. Feedbackgrupper dannes anden undervis-
ningsgang, den 20/2.

Litteratur- og informationssøgningskursus

■ Tid og sted 27/2 kl. 10-13, KUA, 8.1.128a
Flere datoer følger muligvis – hold øje med vores 
hjemmeside: akademiskskrivecenter.hum.ku.dk

Tilmelding til denne del af kurset er nødven-
dig. Tilmeld dig ved at skrive til akademiskskrive-
center@hum.ku.dk

Erik Scwägermann vil på kurset tage udgangs-
punkt i de søgeord han får tilsendt. Send din pro-
blemformulering og danske/evt. engelske søgeord 
på e-mail til Erik på es@kb.dk senest en uge før 
kurset og skriv ”Specialeworkshop” i emnefeltet.

Specialebloggen
Mellem undervisningsgangene kan du blogge om 
din specialeskrivning på vores specialeblog:
akademiskskrivecenter.hum.ku.dk/specialebloggen/

❷ Skriv gode BA- og
❷ OB-opgaver (4 ×)

Kurset præsenterer 8 skriveredskaber som tilsam-
men dækker den akademiske opgaveskrivnings 
centrale emner, og som hjælper dig til at skrive 
din opgave. 

Bemærk: Deltag først på dette skrivekursus når 
du skriver noget eller skal i gang i morgen. Der vil 
hver kursusgang være arbejde på din egen opgave.

■ Undervisere Skrivekonsulenterne Signe Skov 
og Bente Kristiansen

■ Tid og sted Tirsdag 11/3, 1/4, 8/4 og 22/4 
kl. 15-18, KUA, 23.4.39

❸ Skriv artikler – faglige og
❸ formidlende (1 ×)

Tænker du på at skrive en artikel på baggrund 
af dit speciale eller dit BA-projekt? Eller er du 
bare interesseret i at vide noget mere om hvordan 
man i praksis skriver en faglig eller formidlende 
artikel? Så mød op på Akademisk Skrivecenters 
kursus om artikelskrivning. Form: Oplæg, eksem-
plifi ceringer, små øvelser og dialoger om jeres 
artikler.

■ Undervisere Skrivekonsulenterne Lotte 
Rienecker, Peter Stray Jørgensen og Bente Kri-
stiansen

■ Tid og sted Tirsdag 15/4 kl. 15-18, KUA, 
23.4.39

❹ Videnskabeligt sprog og
❸ hverdagssprog (1 ×)

Dette kursus handler om hvordan en god faglig 
tekst balancerer mellem nødvendige videnskabe-
lige abstraktioner og relevante konkretiseringer, 
så det faglige indhold fremstår både præcist og 

AKADEMISK SKRIVECENTER udbyder følgende kurser i forårs-
semestret 2008

Læs uddybende om kurserne på hjemmesiden www.akademiskskrivecenter.hum.ku.dk

AKADEMISK SKRIVECENTER
www.akademiskskrivecenter.hum.ku.dk

overbevisende formidlet. Du får størst udbytte af 
kurset, hvis du er i gang med at skrive en opgave.

På kurset har du mulighed for at få gennem-
gået et uddrag af din egen tekst.

Send 1-3 sider til e-mail: akademiskskrivecen-
ter@hum.ku.dk eller afl ever det hos Akademisk 
Skrivecenter, KUA, 23.5.05 senest tre dage før 
kursusstart.

■ Undervisere Skrivekonsulent Bente Kri-
stiansen

■ Tid og sted Onsdag 23/4 kl. 9-12, KUA, 
23.4.39

❺ Mundtlig eksamen (1 ×)

Dette kursus sætter fokus på den mundtlige 
eksamen og dens vilkår, mundtlige dispositioner 
og sprog samt på hvordan man kan dæmpe sin 
nervøsitet.

■ Undervisere Skrivekonsulent Signe Skov

■ Tid og sted Tirsdag 20/5 kl. 15-17, KUA, 
23.4.39

➏ Speciale på ½ år
❺ – Hvad skal der til? (1 ×)

Dette kursus er et planlægningskursus for dem, der 
skal skrive speciale i efteråret 2008.

Før man begynder at skrive på specialet – skriver 
kontrakt – er der en række forhold man med for-
del kan have forberedt.

Emner
Hvordan fi nder du en god skriveidé?
Hvordan forbereder du dig bedst muligt før 
specialeskrivningen?
Hvordan ser det gode halvårsspeciale ud?
Hvordan fi nder du en god vejleder, og hvordan 
kontakter du vejlederen bedst?

■ Undervisere Skrivekonsulenterne Signe Skov 
og Peter Stray Jørgensen

■ Tid og sted Onsdag 11/6 kl. 9-12, KUA, 
23.4.39
Ingen af ovennnævnte kurser kræver tilmelding 
– bare mød op!

➐ Sproget i universitetsopgaver

Til studerende som ønsker at forbedre deres skrift-
sprog, har Akademisk Skrivecenter to tilbud:

1. Akademisk Skrivecenters sprogtest
Sprogtest I tematiserer typiske sprogfejl i universi-
tetsopgaver, og de 15 spørgsmål som testen består 
af, falder inden for kategorierne

klart sprog
korrekt sprog
videnskabeligt sprog

Sprogtest II sætter specifi kt fokus på det viden-
skabelige sprog og er mere omfattende i sit eksem-
pel- og forklaringsmateriale. Testen består af 17 
spørgsmål som falder inden for dimensionerne

akademiske tekstnormer
tekstudvikling
kildeindskrivning

Find dem her: akademiskskrivecenter.hum.ku.dk/
sprogtest/

2. Sproglig rådgivning
Har du brug for særlig sproglig rådgivning i for-
bindelse med en opgave du er ved at skrive, er du 
velkommen til at kontakte skrivekonsulent Signe 
Skov med henblik på at lave en vejledningsaftale. 
Send en e-mail til sskov@hum.ku.dk

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Der kan forekomme ændringer i program-
met, så hold øje med vores hjemmeside: 
akademiskskrivecenter.hum.ku.dk/kurser/

Ansøgningsfrister
Studieafdelingens ansøgningsfrister 
for forårssemestret

I løbet af foråret har Studieafdelingen en 
række ansøgningsfrister, du skal være opmærk-
som på.

Husk, at du skal være indskrevet på det fag, 
hvor du vil gå til eksamen i dette semester. Er 
du i tvivl om din indskrivning, kan du tjekke 
den gennem selvbetjeningen på punkt.ku.dk.

Kurser uden for grundfaget
Hvis du i dette semester vil følge kurser og tage 
eksaminer på Det Humanistiske Fakultet, som 
ligger uden for dit eget grundfag, skal du søge 
om at tage ”enkelte studieelementer”, ”kan-
didattilvalg” eller ”bachelortilvalg” (uden for 
tilvalgskataloget).

Ansøgningsfristen er den 15. februar. Hvis 
du allerede er tilmeldt tilvalg for foråret 2008 
gennem tilvalgskataloget, skal du ikke foretage 
dig mere.

Dispensation/overførsel  
af tilvalg

n  Hvis du skal have dispensation for at 
kunne melde dig til eksamen,

n  aflægge eksamen på kandidatuddannel-
sen i dette semester, men endnu ikke er 
blevet indskrevet, fordi du mangler at få 
meritoverført BA-tilvalg aflagt uden for 
fakultetet eller under en anden uddan-
nelse end din nuværende,

er ansøgningsfristen den 1. marts.

BA-tilvalg
Hvis du skal søge om BA-tilvalg for efteråret 
2008-foråret 2009 gennem Tilvalgskataloget, 
er ansøgningsfristen den 30. marts.  
Se www.hum.ku.dk/vejledning.

Optagelse på KA uden direkte 
adgang
Hvis du pr. 1. september 2008 vil søge ind på 
en kandidatuddannelse ved Det Humanistiske 
Fakultet, hvor din bacheloruddannelse.

n  ikke giver direkte adgang, eller du har 
holdt en pause mellem de to uddannelser,

n  er aflagt ved Åbent Universitet,
n  er aflagt ved en anden uddannelsesinsti-

tution,
n  er aflagt ved et andet fakultet på Køben-

havns Universitet,
er ansøgningsfristen den 15. april.

Indskrivning på BA
Hvis du pr. 1. september 2008 vil overflyttes 
eller indskrives på 2. studieår eller senere trin 
af bacheloruddannelsen ved et andet fag end 
det, du er indskrevet på nu, er ansøgningsfri-
sten den 15. april.

Optagelse på KA med direkte 
adgang
Hvis du vil optages på en kandidatuddannelse 
ved Det Humanistiske Fakultet fra efterårs-
semestret 2008 på baggrund af en direkte 
adgangsgivende bacheloruddannelse, og du vil 
være sikker på at kunne søge om SU til kan-
didatuddannelsen fra 1. juli 2008, er ansøg-
ningsfristen den 1. juni.
Du kan anmode om at skifte til kandidatud-
dannelsen via selvbetjeningen på punkt.ku.dk 
eller ved henvendelse til Studieafdelingens 
Ekspedition, KUA, lokale 10.1.39 (mandag-
fredag kl. 10-15).
Du kan læse mere om ansøgningsfristerne på 
www1.hum.ku.dk/vejledning/studieinfo/fri-
ster/.
Ansøgningsskemaer finder du på www1.hum.
ku.dk/vejledning/studieinfo/blanketter/.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Studie- og Karrierevejledningen på 
tlf. 35 32 80 43, mandag-fredag kl. 10-15 eller 
studievejledningen@hum.ku.dk.

Legater
ingeniør svend g. fiedler og 
hustrus legat til fremme af bota-
nisk og arkæologisk forskning

Legatet gives fortrinsvis til rejser for at mulig-
gøre de understøttede ”på fremmede steder 
at studere de studieobjekter, som de ikke af 
selvsyn kender fra deres hjemland”. Kun hvor 
sådant formål ikke foreligger, gives understøt-
telse til andre videnskabelige formål efter 
bestyrelsens nærmere skøn.
Ansøgning indeholdende beskrivelse af formå-
let, budget, cv, adresse, cpr.nr. samt evt. refe-
rencer indsendes i tre eksemplarer til docent 
dr.phil. Ulla Lund Hansen, Saxo-Instituttet, 
Njalsgade 80, 2300 København S, og skal være 
modtaget senest fredag den 7. marts 2008. 
Fiedlers legat bliver opslået én gang om året. 
Legatportionerne er sædvanligvis på mellem 
3.000 og 15.000 kr.; de uddeles fortrinsvis 
til konkrete opgaver (studier, feltarbejde, 
museumsarbejde mv.), der kræver ophold i 
udlandet.
Den primære målgruppe er ph.d.-studerende, 
stipendiater og andre med kandidateksamen, 
men uden fast ansættelse.

kirsten schottlænders fond

Der vil i år kunne uddeles ca. 20 legater. Disse 
kan søges af studerende, lærere og forskere, der 
beskæftiger sig med de spansk-, portugisisk- 
eller katalansksprogede områder. I henhold 
til fundatsen vil ansøgere med tilknytning til 
fagene Spansk og Portugisisk ved Københavns 
Universitet blive foretrukket.
Legaterne gives til fx studierejser og udgivelses-
støtte. Ansøgningen skal omfatte et budget, og 
det skal fremgå, hvorledes og hvornår legatet 
tænkes anvendt, ligesom det skal oplyses om 
samme projekt støttes af andre. Der bruges 
ikke særligt skema. Ved ansøgning om beløb 
over 10.000 kr. fordres der anbefaling.
Ansøgning skal være modtaget senest den 3. 
marts 2008: Kirsten Schottlænders Fond, c/o 
lektor John Kuhlmann Madsen, Njalsgade 
128, 2300 København S. 
E-mail: jkm@hum.ku.dk.
Legatmodtagerne får besked primo maj 2008.

http://www.akademiskskrivecenter.hum.ku.dk
mailto:akademiskskrive-center@hum.ku.dk
mailto:akademiskskrive-center@hum.ku.dk
mailto:es@kb.dk
mailto:akademiskskrivecen-ter@hum.ku.dk
mailto:akademiskskrivecen-ter@hum.ku.dk
mailto:sskov@hum.ku.dk
http://www.akademiskskrivecenter.hum.ku.dk
http://www.hum.ku.dk/vejledning
mailto:studievejledningen@hum.ku.dk
mailto:jkm@hum.ku.dk
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Bestil allerede i dag: Ring på telefon: 8024 0835

Spar penge på din nye Mac.
Kære studerende ved Det Humanistiske Fakultet:

Giv dig selv alle tiders fordel ved at udnytte din studierabat med Apple on Campus.

Apple on Campus
10-12% rabat på Apple produkter til studie og fritid

Opdater din 
nuværende Mac 
med den nyeste 
version af  
Mac OS X.

Med over 300 nye funktioner er Leopard 
den hidtil mest imponerende version af 
Apples styresystem.

Mac OS X v.10.5 Leopard inkl. rabat:

Kr. 899,- (Normalpris kr. 999,-)

Skal du bruge en ny computer til 
dit studie, så få alle dine drømme 
opfyldt med en MacBook. 
Leveres inkl. Mac OS X Leopard.

MacBook inkl. rabat:

Fra kr. 7.039,-
(Normalpris kr. 7.999,-)

Det er vigtigt, at du læser dine e-mails fra 
universitetet, da de indeholder vigtig infor-
mation vedrørende fx tidsfrister for eksa-
menstilmelding og diverse ansøgninger.

Via nettet 
Du har mulighed for at tilmelde dig på 
www.punkt.ku.dk. Du kan fx tilmelde 
dig hjemmefra, fra et bibliotek, din 
yndlings(net)café eller fra en af de konsol-
ler, der er opstillet på KUA. Der bliver 
åbnet for tilmeldingsadgangen mandag 
den 10. marts, og der bliver lukket for til-
meldinger tirsdag den 25. marts.

Sådan tilmelder du dig via nettet:
Log på www.punkt.ku.dk.
Herefter kommer du ind på en side, 
hvor du skal indtaste CPR-nr. og 
pin-kode (pinkoden har du fået sam-
tidig med dit id-kort).
Vælg ”Tilmelding, eksamen” i 
menuen.
Herefter kommer du ind på siden 
med ”Eksamenstilmelding”. Anvis-
ningerne vil guide dig gennem resten 
af tilmeldingsproceduren.

1.
2.

3.

4.

Ved personlig henvendelse 
 
Tilmeldingen finder sted i uge 11 – du kan 
få nærmere oplysninger om tid og sted 
på dit fag.

Ved personlig tilmelding skal du huske at 
medbringe:
n  Gyldigt id-kort. Husk at kontrollere, at 

du er indskrevet på den del af studiet, 
du skal aflægge eksamen på (fx Gr/BA 
eller Overbygning).

n  Fakultetets skrivelse vedr. din optagelse 
på bachelortilvalgsfag – indskrivning på 
individuel BA/enkelte studieelementer.

n  Evt. breve vedr. dispensationer (fx hvis 
du aflægger eksamen på fremmedsprog, 
forlænget tid, pc, hjælpemidler o.l.).

Åbent Universitet
Studerende på Åbent Universitet har også 
mulighed for at tilmelde sig eksamen 
på www.punkt.ku.dk. Husk at vælge en 
Åbent Universitetsblanket på den stu-
dieordning, du læser under. Der er åbent 
for personlig betjening i sekretariatet for 
Åbent Universitet på KUA i lokale 11.1.11 
mandag-fredag kl. 10-15 samt på  
tlf. 35 32 80 32.

Ved sygdom og fravær

I tilfælde af sygdom eller fravær pga. rejse i 
tilmeldingsperioden kan tilmeldingsskema 
rekvireres skriftligt. Frankeret svarkuvert 
(Storbrev A4, A-post, 6,50 kr.) skal ved-
lægges. Det er dit ansvar, at tilmeldingen 
er korrekt.

Overhold fristen!
Det er vigtigt, at du overholder tilmel-
dingsfristen. I ganske særlige tilfælde kan 
du dog søge om dispensation for overskri-
delse af fristen. Hvis dette bliver aktuelt, 
skal du henvende dig til Studieafdelingens 
uddannelsesadministration Humaniora, 
KUA, lokale 10.1.39, tlf. 35 32 80 49. 
Her får du udleveret en dispensations-
vejledning. På grundlag af denne skal du 
udforme en skriftlig dispensationsansøg-
ning, der skal indsendes/afleveres til dit 
institut inden den fastsatte tidsfrist. 

Ofte stillede spørgsmål
Jeg har glemt pinkoden. Hvad gør jeg?

Du henvender dig til Studieafdelingens 
uddannelsesadministration, så vil de finde 

den frem. Studieafdelingen træffes telefo-
nisk på 35 32 80 49 (mandag-fredag kl. 
10-12). Der er åbent for personlig henven-
delse mandag-fredag kl. 10-14.

Kan jeg ændre min pinkode?
Ja, det gør du på www.punkt.ku.dk under 
punktet ”Mine data”.

Hvornår kan jeg se eksamensresultaterne?
Resultaterne fra den seneste eksamenster-
min kan først ses, når de er blevet kontrol-
leret og indtastet i universitetets centrale 
eksamenssystem – og det kan godt tage 
lidt tid, for der er (heldigvis) mange eksa-
mensresultater at kontrollere.

OBS! Du vil ikke længere modtage et 
eksamensbrev, men skal selv kontrollere, 
at du er tilmeldt de korrekte eksaminer 
ved at gå ind på www.punkt.ku.dk

Husk, at du skal være indskrevet under det fag og den studieretning, du vil aflægge eksamen på.  
Tilmeldingen foregår via nettet eller på dit institut

Tilmelding til sommereksamen 2008

http://www.punkt.ku.dk
http://www.punkt.ku.dk
http://www.punkt.ku.dk
http://www.punkt.ku.dk
http://www.punkt.ku.dk
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Ny personalechef

Cand.jur. Hanne Møller tiltrådte den 1. 
januar som chef for fakultetets nye perso‑
naleafdeling. Hanne Møller kommer fra 
en stilling som fuldmægtig i Kulturmini‑
steriets departement og har via sit arbejde 
i ministeriet stor erfaring og ekspertise 
inden for personaleadministration og 
‑udvikling.

Fakultetets personaleafdeling skal 
fremover håndtere en god og effektiv 
personaleadministration i forhold til bl.a. 
rekruttering, ansættelse, løn, kompetence‑
udvikling og arbejdsmiljø. Herudover skal 
afdelingen betjene bl.a. Akademisk Råd, 
fakultetets samarbejdsudvalg og arbejds‑
miljøudvalg.

Flest iværksættere 
på humaniora

Videnskabsministeriet har netop udnævnt 
årets iværksætteruniversitet, og CBS løb 
med titlen. Samtidig viser offentliggørel‑
sen af Iværksætterbarometeret 2007, at 
humaniora er den studieretning med flest 
iværksættere blandt de studerende. I alt 
var der 16 procent af de humaniorastu‑
derende, som startede en virksomhed i 
2007 – for samtlige studerende er tallet 12 
procent.

Titlen som årets iværksætteruniversitet 
uddeles i øvrigt på baggrund af to yderli‑
gere kriterier – i hvilken grad der er over‑
vejelser blandt de studerende om at starte 
egen virksomhed, og i hvor høj grad det 
enkelte universitet understøtter iværksæt‑
teri med kurser og fag.

I 2005 fik Københavns Universitet pri‑
sen som årets iværksætteruniversitet.

Institutdag 
på MEF
Onsdag den 27. februar er der Institutdag 
på Institut for Medier, Erkendelse og For‑
midling. Årets tema er Lighed i et multi-
kulturelt samfund: Hvad er det, og kan det 
lade sig gøre?

Oplægsholderne inkluderer blandt 
andre Nils Holtug, Ib Bondebjerg, Chri‑
stian Kock og Jørgen Bæk Simonsen.

Alle – også folk, der ikke er tilknyttet 
MEF – er velkomne. Dagen varer fra kl. 
10.15 til kl. 15.45 og foregår på KUA i 
lokale 27.0.17. Læs mere om det spæn‑
dende program og om arrangementet på 
www.mef.ku.dk

Viking-sommerskoler
Aarhus følger op på sidste års succes 

med sommerskoler om vikingetiden. For‑
skere fra to fakulteter og fire institutter er 
gået sammen om at tilbyde Viking and Old 
Norse Studies dels i form af sommerskoler, 
dels i form af helt nye studiefag, som 
begynder med efterårssemestret. Under‑
visningen vil foregå på engelsk, og folkene 
bag forventer, at den vil tiltrække både 
danske og udenlandske studerende.

Initiativet er en del af universitetets 
Humaniora-Plan, som skal gøre fakultetet 
mere internationalt slagkraftigt. 
Læs mere på www.viking-oldnorse.
au.dk
Klummen fra Århus skrives af redaktøren af HUMavisen, Svend 

Aage Mogensen. HUMavisen udgives også online.  

Du kan finde det nyeste nummer af HUMavisen på www.

humaniora.au.dk/nyheder/humavis

Læs mere på www.itogkognition.ku.dk

Ny kandidatuddannelse

•	 It og Kognition er en ny kandidatuddannelse,
	 der bygger på psykologi, datalogi og sprogteknologi.

•	 It og Kognition er for dig, der ønsker at beskæftige
	 dig med udviklingsprocesser i spændingsfeltet mellem	 	
	 mennesker og maskiner.

•	 Se adgangskravene på www.itogkognition.ku.dk.
	 Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene,
	 kan du ringe til Patrizia Paggio på 35 32 90 72.

• Du lærer at udforske, hvordan mennesker reagerer,
	 når de interagerer med fx computergrænseflader.
	 Hvis man vil lave gode it-produkter, er det vigtigt
	 at have viden om menneskers kognitive evner. Det
	 vil sige, hvordan mennesker forstår og kommunikerer
	 med de fysiske omgivelser, computere og hinanden.
	 Denne viden bidrager til at skabe informationstek-
	 nologi, der kan gøre hverdagen lettere for mennesker.

Fra næste semester kan du på Det Huma‑
nistiske Fakultet læse to engelsksprogede 
overbygningsuddannelser.

Akkrediteringsrådet, der er den insti‑
tution, som godkender nye uddannelser 
i Danmark, har netop godkendt to nye 
humanistiske uddannelser, Applied Cul‑
tural Analysis (Anvendt Kulturanalyse) og 
Cognition and Communication (Kogni‑
tion og kommunikation). Uddannelserne 
kommer til at høre hjemme på henholdsvis 
Saxo‑Instituttet og Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling.

Man kan blive optaget direkte på 

Anvendt Kulturanalyse med en BA i Euro‑
pæisk Etnologi eller Antropologi og på 
Kognition og Kommunikation med en BA 
i Filosofi eller Film‑ og Medievidenskab. 
Derudover kan man også blive optaget, 
hvis man er fra et andet fag og har taget 
30 ECTS‑point inden for uddannelsernes 
områder.

Der er endnu ikke lavet studieordninger 
for uddannelserne, men man kan overord‑
net læse om dem på www.uddannelsesgui‑
den.dk og om Anvendt Kulturanalyse på 
www.maca.ac.

To nye  
overbygningsuddannelser

Forårssemesterets dialogmøder

Sæt kryds i kalenderen, og deltag i 
det kommende semesters dialogmø-
der på Det Humanistiske Fakultet 

27. marts kl. 13-15  
om uddannelser og studier

15. maj kl. 13-15  
om forskningsformidling

12. juni kl. 13-15  
for TAP-ansatte.

Program kan ses op til møderne i 
fakultetets elektroniske kalender 
på www.hum.ku.dk og i forårets 
numre af Humanist.

Dialogmøderne afholdes i lokale 
23.0.49 på Nye KUA og er for alle 
fakultetets ansatte og studerende.

Re-Thinking the Role of the Expert – Conference on 
Experts, Knowledge, Media and Society

6.-7. marts kl. 10-16.
 

Det forventes i dag, at eksperter formidler deres viden i offentligheden, blander sig 
i den offentlige debat, fortolker tidens tendenser og kan give bud på en fremtidig 
udvikling. Kravene til eksperten er derfor blevet flere end tidligere, og på konferen‑
cen vil der blive stillet skarpt på de roller, eksperten i dag forventes at indtage. Der 
vil blive spurgt, hvorvidt denne udfordring af ekspertrollen evt. præger den viden, 
eksperten forventes at have. Konferencen foregår på engelsk og finder sted d. 6. og 7. 
marts kl. 10‑16 på Nye KUA, Bygning 23, lokale 23.0.49. Deltagelse er gratis.

Program for konferencen findes på www.vidensformidling.mef.ku.dk 

Arrangør: Vidensformidling, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

http://www.viking-oldnorse
http://www.humaniora.au.dk/nyheder/humavis
http://www.humaniora.au.dk/nyheder/humavis
http://www.mef.ku.dk
http://www.itogkognition.ku.dk
http://www.itogkognition.ku.dk
http://www.uddannelsesgui%E2%80%91den.dk
http://www.uddannelsesgui%E2%80%91den.dk
http://www.uddannelsesgui%E2%80%91den.dk
http://www.maca.ac
http://www.hum.ku.dk
http://www.vidensformidling.mef.ku.dk


s ide 17
2008

Den 7. marts kommer Karrieredagene 2008 til København. Her har du chancen 
for at udvide dit netværk til erhvervslivet, hvad enten du er studerende eller 
nyuddannet. Men hvordan får du gang i dialogen? Svaret fi nder du på Messe-
klar 2008, hvor blandt andet en virksomhedsrepræsentant giver gode råd og 
inspiration. Deltagelse er gratis. Messeklar fi nder sted på:

Samfundsvidenskab (CSS) ...............................  Onsdag 27. februar kl. 15-17
Humaniora (KUA) .............................................. Mandag 3. marts kl. 15-17

Læs mere på dm.dk/messeklar

Messeklar arrangeres af DM, MA, Studievejledningen på henholdsvis samfundsvidenskab 
og humaniora samt Karrieredagene®

Messeklar?
Grib chancen – og bliv klædt på til mødet med erhvervslivet

Studentervæksthuset Katalyst på Køben-
havns Universitet, Søndre Campus, har 
haft succes med at ”skabe lyst og evne til 
at arbejde med innovation og entrepre-
neurship blandt studerende, kandidater 
og forskere (…) og øge den entreprenante 
kultur på det Humanistiske Fakultet”, 
som der står på deres hjemmeside. 

I en midtvejsevaluering fra december 
2007 af 10 studentervæksthuse i Dan-
mark, som Erhvervs- og Byggestyrelsen 
har fået udført, får væksthuset stor aner-
kendelse med på vejen – i konklusionen 
hedder det:

”Katalyst (KU) synes at have lige stor 

fokus på iværksætteri og kurser/foredrag, 
events og har formået at sætte iværksætteri 
på dagsordenen på humaniora. Katalyst 
har desuden et stærkt eksternt netværk, 
som tilfører stor værdi til projektet.” Også 
kræfterne bag iværksætterprojektet får 
specifik ros: ”ledelsen virker synlig og 
god til netværk.” De ord kan daglig leder 
Trine Middelbo varme sig ved, når hun 
og kollegerne i Katalyst skal til at skyde et 
nyt hold unge, humanistiske, studerende, 
iværksættere i gang fra midten af februar.

Læs om Katalyst på katalyst.hum.ku.dk

Højt niveau af mentorer, god til at netværke og flot hjemmeside – det er et 
par af de roser, der drysser ned over iværksættermiljøet på Det Humanistiske 
Fakultet i en midtvejsevaluering

Thumbs up til væksthuset  
Katalyst

Den 23. januar 2008 modtog:
n Lektor Carsten Due-Nielsen, SAXO
n Lektor Dorthe Duncker, INSS
n Forskningslektor Annette Fryd, INSS
n Lektor Jonna Kjær, ENGEROM
n Lektor Johnny Kondrup, INSS
n Lektor Ingemai Larsen, ENGEROM
n Lektor Henriette Lyngstrøm, SAXO
n Videnskabelig assistent Joshua Abdallah 
Sabih, ToRS
n Lektor Kenneth Zysk, ToRS
deres kursusbeviser og blev dermed fakul-
tetets første akkrediterede specialevejle-
dere.

Formålet med pilotforløbet har været at 
introducere og teste redskaber, der gør det 
muligt at vejlede en specialestuderende, 
således at lovens krav om, at specialet skal 
skrives inden for 6 måneder, kan opfyldes. 
Til dette formål er der blevet introduceret 
forskellige redskaber, bl.a. vejlederbrev, 
projektplanlægning og tidsstyring samt 
evaluering.

God vejledning i fokus
Pilotkurset har fokuseret på speciale-

teksten og skriveprocessen, vejlederfeed-
back samt evaluering og dokumentation. 
Herudover har der været en præsentation 
af vejlederroller og studenterprofiler, der 
tydeliggør særlige problemstillinger ved 
specialevejledningen.

Men allervigtigst i pilotkurset har været 
inddragelsen af deltagernes egne erfaringer 
og erfaringsudveksling, således at man har 
fået kendskab til kollegaers vejlednings-
metoder og derigennem fået ideer til at 
udvikle egne vejledningsmetoder.

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgen-
sen fra Akademisk Skrivecenter, som har 
været pilotkursets undervisere, vil i løbet 
af februar udvikle et kursus i samarbejde 
med prodekan Hanne Løngreen. Det 
kommende kursus vil basere sig på evalu-
eringerne fra deltagerne på pilotkurset.

Det næste kursus vil blive udbudt i løbet 
af forårssemesteret 2008.

Fakultetets første  
akkrediterede specialevejledere
I efteråret 2007 har fakultetet afholdt pilot-akkrediteringskursus for speciale-
vejledere

Tre EliteForskere på 
Det Humanistiske 
Fakultet
Ved en ceremoni torsdag den 24. januar overrakte kronprinsesse 
Mary EliteForsk-priser for i alt 3,4 mio. kr. til tre unge forskere 
fra Det Humanistiske Fakultet. EliteForsk-priserne skal synlig-
gøre og belønne nogle af de allerbedste unge forskeres indsats og 
resultater

Modtagerne

n   Postdoc, ph.d. Anders Ehlers Dam, Institut for Nordiske Studier og    

 Sprogvidenskab, 34 år, modtager Det Frie Forskningsråds Ung EliteFor-  

 skerpris og en bevilling på 1.546.000 kr. Forskningsprojekt: Den    

 moderne apokalypse. En linje i europæisk kulturkritik.

n  Ph.d.-studerende Jacob Leth Fink, Saxo-Instituttet, 30 år, modtager et af   

 videnskabsministerens EliteForsk-rejsestipendier á 250.000 kr. Forsknings-  

 projekt: Viden og formidling hos Aristoteles.

n  Postdoc, forskningsstipendiat Mia Münster-Svendsen, Saxo-Instituttet,   

 34 år, modtager Det Frie Forskningsråds Ung EliteForskerpris og en bevilling  

 på 1.634.000 kr. Forskningsprojekt: Europæisk middelalderhistorie.

Om EliteForsk-initiativet

EliteForsk-initiativet er igangsat af videnskabsministeren som en ramme omkring 

initiativer, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og 

mest talentfulde forskere. Ud over at være i international særklasse, fremragende, 

dygtig og talentfuld er det et afgørende kriterium, at den enkelte prismodtager er en 

yngre eller ung forsker. Dette års EliteForsk-konference fandt sted på Glyptoteket 

den 24. januar. Det var tredje gang, der blev uddelt EliteForsk-priser.

Der blev uddelt i alt 50 priser til et samlet beløb på 70,5 mio. kr. inkl. forsknings-

bevillingerne fra de faglige forskningsråd.

Læs mere om EliteForsk på www.eliteforsk.dk

http://www.eliteforsk.dk
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hvornårhvor

Februar

Tirsdag den 12. februar
kl. 15.15-17.00 
KUA, 15.1.30a

Kapitalismens mange ansigter. Foredrag ved lektor Bo Fritzbøger, Saxo-Instituttet, 
Afdeling for Historie, KU. 
(arr. DeHistorieStuderende)

Torsdag den 14. februar
kl. 13.00-15.00 
KUA, 25.5.11

On Feeling and Being Felt: Infants 
and Other Minds.

Foredrag ved ph.d. Vasudevi Reddy, University of 
Portsmouth. Foredraget foregår på engelsk. 
(arr. Center for Subjektivitetsforskning)

Fredag den 15. februar
kl. 13-16 
Bredgade 62, Auditoriet

Kroppen i historien, historien i krop-
pen.

Ph.d.-forsvar ved forskningsassistent Adam Bencard, 
Medicinsk Museion, KU. 
(arr. Medicinsk Museion)

Mandag den 18. februar
kl. 19.30 
H. C. Andersens Boulevard 35

Mellemværende: Om begrebet border-
line.

Foredrag ved lektor Judy Gammelgaard, Psykologisk 
Institut, KU. 
(arr. Videnskabernes Selskab)

Tirsdag den 19. februar
kl. 17-19 
Købmagergade 52

Kvinden der elskede meget – Kirke-
gaard om kvinden.

Debataften med forskningslektor Pia Søltoft, Søren 
Kierkegaard Forskningscentret, KU. 
(arr. Foreningen Kvindelige Akademikere)

Tirsdag den 19. februar
kl. 19.00 
Halfdansgade 6

Rollespil: Fra drengeværelse til Exe-
cutive Boardroom.

Foredrag ved arkivar Steffen Harpsøe, Rigsarkivet. 
(arr. Studentermenigheden på Amager)

Torsdag den 21. februar
kl. 19.30 
Bredgade 62, Auditoriet

Spirituskørsel. Dansk og nordisk 
politik gennem det 20. århundrede.

Foredrag ved forhenværende embedslæge Jens 
Steensberg. 
(arr. Dansk Medicinsk-Historisk Selskab)

Torsdag den 21. februar
kl. 20 
Farvergade 27 opgang H

Debat om multikulturalisme og kul-
turrelativisme.

Debatarrangement med journalist Kåre Bluitgen og 
postdoc Sune Lægaard, Center for Studier af Lighed 
og Multikulturalisme, KU. 
(arr. Studenterkredsen)

Fredag den 22. februar
kl. 13.00 præcis 
Strandgade 100 H

Markering af tid i grønlandsk sprog 
med særlig fokus på fortid.

Ph.d.-forsvar ved ekstern lektor Frederikke 
R. L. L. (Naja) Blytmann Trondhjem, Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier, KU. 
(arr. Det Humanistiske Fakultet)

Fredag den 22. februar
kl. 13-15 
Strandgade 102, 2. sal

Between Inuit and Qallunaat (White 
People):  The Predicaments of 
Modern Inuit Identity.

Gæsteforelæsning ved Assistant Professor Edmund 
Q. Searles, Bucknell University, Lewisburg, Pennsyl-
vania, USA 
(arr. Institut for Tværkulturelle og Regionale Stu-
dier, Afd. for Eskimologi og Arktiske Studier)

Lørdag den 23. februar
kl. 10-17 
Ahlefeldtsgade 33

Psykoanalysens (u)videnskabelighed? Seminar om psykolanalysens videnskabelighed 
– eller manglen på samme? 
(arr. Selskab for Lacaniansk Psykoanalyse)

Tirsdag den 26. februar
kl. 15.15-17.30 
KUA, 13.1.43

Seminar om sprogtestning. Foredrag ved lektor Dorthe Bleses, Institut for Sprog 
og Kommunikation, Syddansk Universitet, og post-
doc Holger Juul, Center for Læseforskning, KU. 
(arr. Lingvistkredsen)

Onsdag den 27. februar
kl. 13.00 præcis 
Klerkegade 2

Kylling med softice og pølser: Popu-
lærmusikalske versioneringspraksisser 
i forbindelse med danske versioner af 
udenlandske sange i perioden 1945-
2007.

Ph.d.-forsvar ved ekstern lektor Henrik Smith-
Sivertsen, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 
Afdeling for Musikvidenskab, KU. 
(arr. Det Humanistiske Fakultet)

Torsdag den 28. februar
kl. 15.15-17.00 
KUA, 15.1.30a

Slavoj Zizeks kapitalismekritik. Foredrag ved ph.d. Henrik Jøker Bjerre, Institut for 
Filosofi og Idéhistorie, Afdeling for Filosofi, Aarhus 
Universitet. 
(arr. DeHistorieStuderende)

Torsdag den 28. februar
kl. 18.00 
Den Sorte Diamant, Blixensalen

Konstantin den Store – fra tetrarki til 
monarki.

Cand.mag. Niels Andersen, pensioneret gymnasielæ-
rer, fortæller om tre store udstillinger i Trier (Tysk-
land) i anledning af, at det i 2007 var 1700 år siden, 
at Konstantin gjorde byen til sin kejserresidens. 
(arr. Historisk Samfund)



s ide 19
2008

Humanist bliver udgivet af Det Humanisti-
ske Fakultet på Københavns Universitet. 
Avisen bliver distrubueret til alle institutter 
ved Det Humanistiske Fakultet samt på fæl-
lesarealer på KUA

Hvis pladsen tillader det, optager redaktio-
nen gerne navngivne indlæg af relevans 
for ansatte og studerende ved Det Huma-
nistiske Fakultetet på Københavns Univer-
sitet. Humanist udkommer normalt midt i 
semestermånederne, dog ikke i januar, juli 
og august

Humanist kan også læses på websitet 
www.humanist.hum.ku.dk, der ud over 
artikler bragt i bladet jævnligt opdateres 
med nyheder og arrangementer m.m.

Redaktion 
Karsten Borup, Henrik Friis, Carsten 
Munk Hansen, Suzanne Løje, Pernille 
Munch, Rie Kjær Poulsen, Lise Tolstrup 
(ansvarshavende) og Anne Trap-Lind

adResse 
Njalsgade 80, lokale 18.1.68 
2300 København S 
Tlf. 35 32 80 40 
Fax 35 32 80 52
E-mail: redaktion@humanist.ku.dk

GRafik & BilledBehandlinG 
Martin Ørsted

tRyk 
Offsettrykkeriet Midtjylland A/S, Ikast

oplaG 
7.500 ex.

efteRtRyk 
af redaktionelt stof i Humanist er tilladt, 
hvis kilden bliver angivet tydeligt

aRtikleR oG indlæG 
modtages gerne på e-mail: 
redaktion@humanist.ku.dk 

annonceR 
Kontakt redaktionen på e-mail: 
redaktion@humanist.ku.dk eller 
tlf. 35 32 80 40

deadlines 
gælder for kortere meddelelser mv. Større 
indlæg bør være redaktionen i hænde se-
nest fredagen før deadline (se nedenfor). 
Senere aflevering kan kun ske efter aftale 
med redaktionen







 www.humanist.hum.ku.dk

Deadline nr. 2/08: Mandag 25/2

 Udkommer mandag 10/3

Deadline nr. 3/08: Mandag 31/3

Udkommer mandag 14/4

Deadline nr. 4/08: Mandag 28/4

 Udkommer onsdag 14/5

Torsdag den 28. februar
kl. 19.30 
Købmagergade 44,
Kældercafeen

Antipoderne. Om Grundtvig og 
Kierkegaard

Foredrag ved lektor Anders Holm, Sociologisk Insti-
tut, KU. 
(arr. Søren Kierkegaard Selskabet)

Marts

Mandag den 3. marts
kl. 19.30 
H.C. Andersens Boulevard 35

Hjerneforskning: Nu med billeder. Foredrag ved professor Gitte Moos Knudsen, Center 
for Integreret molekylær billeddannelse af hjernen, 
Rigshospitalet. 
(arr. Videnskabernes Selskab)

Torsdag den 6. marts
kl. 19.30 
KUA, 23.4.39

Resultater fra projektet Importord i 
Norden.

Foredrag ved lektor Tore Kristiansen, Afdeling for 
Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, KU, 
og seniorforsker Pia Jarvad, Dansk Sprognævn. 
(arr. Selskab for Nordisk Filologi)

Tirsdag den 11. marts
kl. 19.00 
Halfdansgade 6

Jeg, mig selv og mit cv. Foredrag ved forfatter og teolog Jørgen I. Jensen. 
(arr. Studentermenigheden på Amager)

Torsdag den 13. marts
kl. 10-19.30 
St. Kannikestræde 19, 2. sal

Erindringskonstruktioner – Erindring 
og glemsel i overgangsperioder.

Seminar om erindring og glemsel i overgangsperioder. 
(arr. Danmarks Grundforskningsfonds Center for 
Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer)

Mandag den 17. marts
kl. 19.30 
H. C. Andersens Boulevard 35

Kunstigt liv? Kunstig intelligens? Foredrag ved lektor Ole Caprani, Datalogisk Insti-
tut, Aarhus Universitet. 
(arr. Videnskabernes Selskab)

Torsdag den 27. marts
kl. 18.00 
Den Sorte Diamant, Blixensalen

Pligter og praksis. Danske sognepræ-
ster efter reformationen (1560-1740).

Præsentation af et nyt forskningsprojekt. 
(arr. Historisk Samfund)

Torsdag den 27. marts
kl. 19.30 
Købmagergade 44,
Kældercafeen

Den eksistentielle krise. Foredrag ved teaterinstruktør Christoffer Berdal. 
(arr. Søren Kierkegaard Selskabet)

Mandag den 31. marts
kl. 19.30 
H. C. Andersens Boulevard 35

Hvem har patent på bevidstheden? Foredrag ved professor Dan Zahavi, Danmarks 
Grundforskningsfonds Center for Subjektivitets-
forskning. 
(arr. Videnskabernes Selskab)

ph.d.-forsvar

n Fredag den 22. febuar forsvarer Naja Blyt-
mann Trondhjem, ToRS, sin ph.d.-afhandling 
med titlen Markering af tid i grønlandsk sprog 
med særlig fokus på fortid.

Forsvaret finder sted på ToRS, Afdeling for 
Eskimologi, Strandgade 100H, kl. 13.00 præcis.

Forsvaret ledes af lektor Joel Nordborg 
Nielsen (Københavns Universitet). Bedømmel-
sesudvalget består af professor Jens Nørgård-
Sørensen, formand (Københavns Universitet), 
professor Peter Harder (Københavns Univer-
sitet) og lektor Birgitte Jakobsen (Grønlands 
Universitet).

Et antal eksemplarer af afhandlingen er 
fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det 
Kgl. Biblioteks information på Københavns 
Universitet Amager og til gennemsyn på Det 
Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt 
på Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier, Afdeling for Eskimologi, Strandgade 
100H, 1401 København K.

n Onsdag den 27. febuar forsvarer Henrik 
Smith-Sivertsen, IKK, sin ph.d.-afhandling 
med titlen Kylling med softice og pølser. Popu-
lærmusikalske versioneringspraksisser i forbindelse 
med danske versioner af udenlandske sange i 
perioden 1945-2007.

Forsvaret finder sted på IKK, Afdeling for 
Musikvidenskab, Klerkegade 2, kl. 13.00 præcis.

Forsvaret ledes af lektor Morten Michelsen 
(Københavns Universitet). Bedømmelsesud-
valget består af lektor Søren Møller Sørensen, 
formand (Københavns Universitet), professor 
Olle Edström (Göteborgs Universitet) og lek-
tor Peder Kai Pedersen (Aalborg Universitet).

Et antal eksemplarer af afhandlingen er 
fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. 
Biblioteks information på Københavns Uni-
versitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. 
Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på 
Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Afde-
ling for Musikvidenskab, Klerkegade 2, 1308 
København K.

Karrieredag 
i Forum
Årets karrieredag i Forum foregår fredag 
den 7. marts mellem kl. 10 og 16. Dagen er 
Danmarks største jobmesse med mere end 70 
deltagende virksomheder. Ideen er at bringe 
de studerende tættere på et nyt job, en prak-
tikplads, et studiejob eller en virksomhed at 
samarbejde med, når der skal skrives projekt-
opgaver.

Ud over mødet med nogle af landets største 
virksomheder kan du også deltage i to work-
shops i løbet af dagen. 

Karrieredagen arrangeres af AIESEC og 
HR-konsulenthuset Andersen & Bjørnskov.  
Se mere på www.karrieredagene.dk

Akademiske grader
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Humrådets venner ind i AkAdemisk Råd
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✗
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Invester i uddannelse, for et socialt og bæredygtigt
universitet, med faglighed i verdensklasse
Mere vejledning og bedre feedback    14 ugers semestre  
  Billigere kantiner Forskningsbaseret undervisning 
Fleksibilitet i vores uddannelser

Studenterrådet er din organisation på Københavns Universitet. Her kan du være med til 
at sikre vores rettigheder og forbedre vores vilkår som studerende på 
Københavns Universitet og på landsplan. 
Humrådet er Studenterrådet på dit fakultet. 
Fagrådet er Studenterrådet på dit studie. www.studenterraad.dk

7Stem på Humrådets     kandidater til Akademisk Råd

Kasper Møller
Litteraturvidenskab
Stiller op på liste S – Humrådet
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Dennis Vendeltorp
Religionsvidenskab
Stiller op på liste S – Humrådet

Foto: Anne Trap-Lind, Humanist

✗
✗

✗

Invester i uddannelse, for et socialt og bæredygtigt
universitet, med faglighed i verdensklasse
Mere vejledning og bedre feedback    14 ugers semestre  
  Billigere kantiner Forskningsbaseret undervisning 
Fleksibilitet i vores uddannelser

Studenterrådet er din organisation på Københavns Universitet. Her kan du være med til 
at sikre vores rettigheder og forbedre vores vilkår som studerende på 
Københavns Universitet og på landsplan. 
Humrådet er Studenterrådet på dit fakultet. 
Fagrådet er Studenterrådet på dit studie. www.studenterraad.dk

7Stem på Humrådets     kandidater til Akademisk Råd 

MIkkel Frederiksmose
Asienstudier 
Stiller op på liste S – Humrådet

Humrådets vennebog
NavN  Humrådet

ALDer  95 år – så gammel er jeg fak

tisk!

�e-mail� humraad@punkt.ku.dk – du 

kan også blive medlem af mit grup

perum på punkt.ku. søg bare efter 

’Humrådet’

(YNdliNgs)fag� �
de mange sider af Humaniora

�iNteresser� �
God undervisning, som ikke bliver ramt 

af nedskæringer igen og igen og igen… 

med undervisere, der kan formidle, og 

med tid til fordybelse og engagement 

til de studerende.

�Bedste�veNNer� 	
de studerende på humaniora og så min 

storebror: studenterrådet.

�miN�YNdliNgsBog   

rebeller og medløbere. tolv kapitler af 

studenternes historie af Jakob Gotts

chau

deN�Bedste�film,�jeg�har�set    

Konge kabale

�mit�favorit�tv-program   

Jersild og spin

jeg�kaN�Bedst�lide�  

studerende, der har en mening om 

deres studie og universitet

Jeg kan ikke fordrage Ledere og under

visere, der ikke gider høre på andre 

end sig selv og som tror, at de stude

rende ikke ved, hvad der er bedst for 

dem selv

Jeg vil gerne være den fælles politiske 

organisation for alle Humanioras stude

rende og fagråd – Hov! det er jeg da 

allerede!

jeg�øNsker�at�  

skabe et forum for alle de humanio

rastuderende, der vil arbejde for at 

bedre de studerendes forhold – uden 

skelen til partipolitisk ståsted. det 

handler om at bedre vores vilkår som 

studerende både på fakultetet, på 

universitetet og i danmark, ikke om 

partipolitik.

Akademisk Råd er det øverste valgbare 
organ på det Humanistiske Fakultet. 
ifølge universitetsloven skal rådet 
rådgive dekanen om den interne 
fordeling af bevillinger og arbejde med 
strategier for forskning, uddannelse og 
videnudveksling. Akademisk Råd skal 
desuden rådgive dekanen om akademiske 
forhold af væsentlig betydning 
for fakultetets virksomhed. Rådet 
indstiller også bedømmelsesudvalg i 
ansættelsessager og tildeler ph.d.-grader, 
doktorgrader og priser. Læs mere om 
Akademisk Råd på: 
www1.hum.ku.dk/omfakultetet/ 
raadogudvalg/akademiskraad/

dennis’ vennebog
  navn	 dennis vendeltorp

  aLder 27 år

  emaiL� vendeltorp@hum.ku.dk

�

��(YndLinGs)faG  

		religion

	  interesser  

mine studier og foldbold

� �Bedste venner 	

alle dem jeg kender

�  min YndLinGsBoG  

sne af orhan Pamuk (den jeg sidst 

har læst)

�  den Bedste fiLm, JeG Har set  

the Big Lebowski

  mit favorit tvProGram� �

Har ikke fjernsyn

  JeG Kan Bedst Lide 	

at engagere mig

  JeG Kan iKKe fordraGe� �

Æbleskiver

  JeG viL Gerne vÆre �

Humrådets repræsentant i akade

misk råd

  JeG ønsKer  

at hjælpe til med at gøre vilkårene 

bedre for mine medstuderende på 

Humaniora

   JeG stiLLer oP for Humrådet  

fordi jeg synes, det er vigtigt at 

have mandat fra Humanioras 12.000 

studerende gennem Humrådet og 

fagrådene, som desuden er parti

neutrale og derfor ikke har skjulte 

dagsordener.

Kaspers vennebog
  navn� Kasper møller

  aLder 23 år

�  emaiL moellenmaler@hotmail.com

�

� (YndLinGs)faG  

	 Litteraturvidenskab

�  interesser 	

Bøger, bogstaver og basket

�   Bedste venner  

alle på min fjæsbogsprofil

� �min YndLinGsBoG  

Hvis en vinternat en rejsende af italo 

Calvino

�  den Bedste fiLm,  

jeg har set trainspotting

�  mit favorit tvProGram 	

den 11. time

� �JeG Kan Bedst Lide 	

at deltage og tage ansvar

  JeG Kan iKKe fordraGe  

skolastiske kommateringsøvelser

� �JeG viL Gerne vÆre  

Humrådets repræsentant i akademisk 

råd

�  JeG ønsKer 	

at arbejde for at få genindført de stu

derendes demokratiske ret til medind

flydelse på deres universitet

��JeG stiLLer oP for Humrådet  

fordi man ingen vegne kommer uden 

dialog. dialog mellem ledelsen og de 

studerendes repræsentanter, men også 

mellem de studerendes repræsentan

ter og de studerende (alle studerende).

mikkels vennebog
  navn� mikkel frederiksmose

� �aLder� 30 år

 emaiL  mikkelja5@m1.stud.ku.dk

��

�(YndLinGs)faG  

	religion og Kinesisk

  interesser  

mine studier og politik

�  Bedste venner� 	

min Kone og Peter

�  min YndLinGsBoG  

Journey to the West

� �den Bedste fiLm, JeG Har set 	

sin City

� �mit favorit tvProGram  

nyhederne

�    JeG Kan Bedst Lide  

at udveksle meninger

� �JeG Kan iKKe fordraGe 	

myg og stegt lever

�  JeG viL Gerne vÆre  

Humrådets repræsentant i akade

misk råd

� �JeG ønsKer �

at alle skal have lige muligheder, 

specielt hvad angår studierne, samt 

at de studerende bliver hørt

�  JeG stiLLer oP for Humrådet  

fordi jeg ønsker at arbejde for, at 

alle studerende på Humaniora får 

gode, ens og optimale studieforhold. 

dette, mener jeg, kan gøres bedst 

som repræsentant for Humrådet, da 

det er partineutralt, samt fordi Hum

rådet repræsenterer samtlige 12.000 

studerende på Humaniora.

Humrådet, som er det koordinerende organ for alle fagråd på Det Humanistiske Fakultet, fik valgt sine tre spidskandidater 
ind i Akademisk Råd ved valget i december måned. Umiddelbart inden valget skrev de tre i Humrådets vennebog, som Huma-
nist nu har fået eksklusiv adgang til. Her kan du læse mere om kandidaterne, og hvad de vil 
bruge deres mandat i Akademisk Råd til, hvor de tiltrådte den 1. februar
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