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6 KUA2 = Anden gAng er lyKKens gAng
Så blev KUA2 klar til indflytning, og hen over påsken indtog MEF, SAXO og 

den centrale administration så bygningerne. Humanists kort over KUA2 

hjælper dig til finde vej til alle de gammelkendte steder som fx dit institut (!), 

Mødestedet, boghandelen og Publikom/Kompendieudsalget.

14 tilvAlg og frAvAlg
Den 25. april afholder humaniora tilvalgsdag. Humanist tyvstarter og giver 

dig karrierevejleder Kåre Degns gode tilvalgsråd. Du kan også se eksempler 

på, hvilke overvejelser andre studerende har gjort sig, inden de tog valget.

21 HUmAnister med HAng til eUropA
Drømmer du om at gøre karriere i et andet europæisk land, når  

du er færdig med studierne? Så skal du tage til informationsmøde på 

Center for Moderne Europatudier (CEMES) den 16. april 

8 i nAttens mUlm og mørKe
Humanists udsendte vovede pelsen og tog ud på en vandring på det 

nattemørke KUA. Det blev ikke den gyser, han havde regnet med,  

men til gengæld fik han sig en tur ned ad humanioras memory lane. 

24 nyt institUt på HUmAniorA - mød ivA!
1. april 2013 blev fakultetet et institut rigere, da Det Informationsvidenska-

belige Akademi (IVA) og KU fusionerede. IVA bliver nu nemlig et institut på 

humaniora. Humanist byder IVA velkommen med en række artikler om IVA 

og dets studerende.

Artikler

Humanist
Studentermagasinet

 13 Et sidste øjeblik på gamle KUA

 18 Dekanen mener!  

 19  Forårets vigtige frister og arrangementer 

 32  Specialet, der blev til en app

 34  Ph.d.-studerende i praktik

 36  Mød tre af fakultetets ph.d.-studerende

 40  Arkæologistuderende netværker på seminar

37

24
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36 prAKtiKKens ABC
Få gode råd til praktiksøgningen af vejlederen - og hør seks tidligere 

praktikanters erfaringer fra seks meget forskellige arbejdspladser.
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Vejen fra Universitet til virkeligheden er lang, og mediebilledet tegner ofte 
en jobløs fremtid for humanister. Men der ER masser af humanister, der 

finder joblykken. Studentermagasinet Humanist taler med tidligere huma-
niorastuderende i danske drømmejobs om, hvordan de fik dem. Dette 

nummers orakel hedder Maria Månson. Hun er studievært og anmelder 
på DR’s filmprogram ’Filmselskabet’.

HUManiSt 5

Ellen Raun
Dette semester har indtil nu været spændende, udbytterigt og travlt for El-
len, der, som Simone, også er bachelorstuderende på IVA og har været med 
til at skrive om studiemiljøet på IVA. Hun er medlem af forretningsudvalget 
for De Studerendes Råd og skal være rusvejleder ved studiestart 2013. 
- I november blev jeg valgt ind i forretningsudvalget uden forudgående 
kendskab til studenterpolitik, og selvom det har været en hård læringspro-
ces, har det at være en del af arbejdet for et bedre studiemiljø også været 
meget interessant og givende. Og i en anden boldgade har mit projektfag 
’Kultur – forbrug og formidling’ vist sig at være endnu mere interessant end 
først antaget. Efter et efterår med en stor del hardcore informationsviden-
skab, er det befriende for en blød kulturpige som mig at få lov at snakke 
Bourdieu, kulturpolitik og kvalitetsvurdering.

Simone Kaae
Simone er bachelorstuderende på Det Informationsvidenskabe-
lige Akademi (IVA), som netop er blevet fusioneret med Det 
Humanistiske Fakultet. Til dette nummer af Humanist fortæller 
hun om studiemiljøet på IVA, hvor hun bl.a. er medlem af De 
Studeredes Råd. 
- Selvom både studenterrådsarbejdet og IVA’s fusion med KU er 
big contenders, så er det bedste ved dette semester mit pro-
jektfag. Her arbejder jeg med organisationsledelse og foran-
dringsprocesser i Arkiv- og Researchafdelingen hos DR. Det er 
enormt spændende at få lov til at komme indenfor i så stort et 
’apparat’ som DR og få indblik i, hvordan store ændringer i af-
delingerne bliver grebet an. Og så er det bare altid fedt at kom-
me lidt væk fra ’skofabrikken’ (IVA, red.) og få lidt inspiration. 
Men fusionen kommer most definitely på en tæt 2.plads.

Kåre Degn
Semesteret har ikke budt på mange ledige stunder for Kåre, der, ud over at være studerende på litteraturvi-
denskab, også er studie- og karrierevejleder på humaniora og aktiv i IKK Alumne.
- En af de største udfordringer i dette semester har helt klart været at få vedligeholdt mine i forvejen man-
gelfulde evner i keglebillard, da jeg, ud over mit studiejob som studievejleder, to dage om ugen skal skrive 
speciale (samt lave noget foreningsarbejde i IKK’s forening for tidligere studerende, IKK Alumne). Jeg glæder 
mig dog også efterhånden til at kunne se lyset for enden af KUA, selv om jeg virkelig kommer til at savne at 
cykle fra Nørrebro til Amager kl. alt for tidligt hver morgen, fortæller Kåre, der i dette nummer giver gode 
råd om tilvalg.

Lizette Lysholt Salge
Lizette er studerende på forhistorisk arkæologi og er i 
dette semester blevet valgt som formand i forhistorisk 
arkæologis studenterforening ’Foreningen’. 
- Vi har netop holdt landsmøde, hvor vi fik besøg af de 
studerende fra arkæologi i Århus. Vores tema var ud-
landsophold, og der var bl.a. oplægsholdere fra SA-
XO-Instituttet, en udlandsorganisation og studeren-
de, som tidligere har været af sted. Det var super fedt 
at høre om alle de oplevelser og erfaringer, de havde 
fået i udlandet, og jeg blev helt klart motiveret til selv 
at søge ud, når jeg kommer lidt længere i min uddan-
nelse. Jeg elsker at sidde i Foreningens bestyrelse, da 
man hurtigt opnår et rigtig stort netværk og møder 
en masse søde mennesker. Jeg er kommet meget 
mere ind i studielivet på mit fag, efter jeg er blevet en 
del af Foreningen, siger Lizette, der til dette nummer 
af Humanist fortæller om seminaret ’Vikingetid i Dan-
mark’. 
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Humanists studenterskribenter: Camilla Tang Jensen, Christian Kronow, Jesper Vestermark Køber, Niels Vedersø østergaard og Stephanie Stadager.

Til dette nummer har en masse studerende igen været på spil i spalterne.  
Vi har spurgt nogle af dem, hvad der indtil nu har været det bedste ved 
forårssemesteret 2013.
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Du bestemmer over Humanist!
Du sidder her med den sjette udgivelse af studentermagasinet Humanist. Magasinet har et klart defineret formål:  
At informere, involvere og inspirere dig og andre studerende ved at bidrage med viden om det fakultet, du læser på. 
Humanist er dit magasin, og vi er her for din skyld. Derfor er vi også glade for at bruge studenterskribenter i vores 
formidling, og vi er glade for at mærke, at vi styrker vores relation til jer gennem det øgede samarbejde med 
HUMrådet og diverse andre studentergrupper og -fora.

Det er nemt at aflæse på antallet af konkrete henvendelser – fx artikelforslag og jobansøgninger – at vi på bare seks 
numre er kommet et godt stykke tættere på hinanden. Men kvantitet og kvalitet skal selvfølgelig hænge sammen,  
og for at kunne måle, om vi gør det godt nok, vil vi i de kommende måneder spørge om jeres holdninger og 
meninger. Det betyder bl.a., at vi vil stoppe jer på gangene og invitere jer med til fokusgrupper om bladet.  
Og inden sommerferien vil I også kunne finde en brugerundersøgelse på KUnet, som vi håber, at I vil hjælpe os med 
at besvare. Hvis ikke vi spørger, kan vi nemlig ikke vide, hvad I interesserer jer for, hvilke emner I bedst kan lide at 
læse om, og hvilke artikeltyper der rammer jer bedst. Og det er vi nødt til, hvis vi skal udvikle os og blive bedre. 

Men indtil da kan du i dette nummer læse en poetisk og fin reportage fra gamle KUA, hvor en af vores nye 
skribenter har været på nattevandring. Du kan også læse en række artikler om Det Informationsvidenskabelige 
Akademi (IVA), der i april har fusioneret med KU og er blevet et institut på fakultetet. Vi har også talt med en 
studerende, der til sit speciale har udviklet det første danske filmmagasin til iPad, og med to oplægsholdere, der skal 
deltage i et seminar på fakultetet i april. De fortæller om, hvordan man kan skabe sig en karriere i Europa. Du kan 
også læse en artikel om det svære valg af tilvalg og om alle fortræffelighederne ved at tage et semester i praktik.

Vi håber, at du finder noget, du har lyst til at læse om. Og at du ellers vil fortælle os det! Om ikke før, så i 
brugerundersøgelsen, som kommer på KUnet i løbet af foråret.

Rigtig god læselyst!

På redaktionens vegne,

Pernille Munch Toldam
Redaktør
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Café Mødestedet

Område 11B

Festsalen

Område 11A

Opgang til SaxoOpgang til ToRS

KUA2: Plan over stueetage 

Campusservice

Find rundt i KUA2
Studerende og ansatte på MEF, Saxo og Fakultetsservice har fået nye omgivelser. Og til 
sommer kommer også ToRS og IKK-musik til KUA2. Her på kortet får du et overblik over 
den nye bygning: reception, festsal, boghandel og Café Mødestedet i stuen. Videnscen-
tre på 1. og 2. sal. Undervisningslokaler og arbejdspladser til studerende i læringsga-
den i stuen og på 1. sal ud mod torvet.  Hvis du er i tvivl om, hvor hvad er, kan du altid 
spørge i receptionen på torvet. 
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[ END OF AN ERA] Godnat t i l  gamle KUA 

Klokken er omkring 1 om natten, men der 
er stadig lys i enkelte vinduer, da vi ankom-
mer til KUA. Bevæbnet med en all access 
A-nøgle træder vi indenfor og kigger os 
omkring. I 2008, da jeg startede på dansk, 
kaldte vi gamle KUA for døde KUA, fordi 
det lød dramatisk – og fordi visse dele fra 
2. sal og op lignede noget fra en postapo-
kalyptisk zombiefilm. Men bygningerne 
hedder ikke døde KUA, og det har de aldrig 
gjort. Grunden til, at gamle KUA allerede 
dengang så ud, som det gjorde, var, at man 
så småt var begyndt at rømme noget af 
det gamle røde byggeri for at gøre klar til 
KUA2.
     Betjent Michael Krag har været ansat 
på Det Humanistiske Fakultet siden 1991 
og om eftermiddagen inden vores natteud-
flugt, har han givet os små tips og fortalt 
om KUA’s historie og hemmeligheder. Og 
som en serviceinformation har han bl.a. 
fortalt om, hvilke dele af gamle KUA der 
står tomt.  Vi kommer nu aldrig ind på de 

tomme områder, hvor eksterne virksomhe-
der tidligere har lejet sig ind, da vores nøg-
ler og nøglekort viser sig utilstrækkelige.

KUA’s skyline
Men der er meget andet at se. Ved en ren 
tilfældighed opdager vi fx en af KUA’s små 
seværdigheder. Trappe 16 ligner bare en 
almindelig trappe, men den åbenbarer et 
scoop af den mere hemmelige slags. På 
øverste etage af trappeopgangen er en 
vindueskarm, der i mistænkelig grad ligner 
et slidt trinbræt – og igennem vinduet er 
ganske rigtigt også en udgang til taget. Vi 
er tydeligvis ikke de første, der står her, for 
der ligger efterladte øl på taget. Udsigten 
over KUA’s bygninger og det blå koncerthus 
ved DR stjæler vores opmærksomhed, og 
det er svært ikke at falde for fristelsen til at 
sætte sig på det mosdækkede tagpap og 
nyde udsigten.
    På vej tilbage ind i ’maven’ på KUA går vi 
forbi flere tomme rullebure, der venter på 

at blive fyldt af flyttegods. De skramler, når 
man kører fingrene over dem – alt andet 
er tyst. I hvert fald indtil vi når forbi en af 
gamle KUA’s mange kaffebarer, hvor et 
rytmisk beat afslører, at personalet har en 
festlig tirsdag nat. 

Køkkenø og kaffekopper
Herefter går vi mod MEF – Institut for 
Medier, Erkendelse og Formidling. Vi træder 
ind i et lille bibliotek, hvor der står forladte 
kaffekopper på en lille køkkenø. Kop-
perne har skorper fra forsvunden mokka, 
og er et af mange spor på biblioteket efter 
levende mennesker. Tydeligvis er der mange 
studerende og ansatte, der benytter det lille 
MEF-bibliotek til hverdag, for der er navne 
på de små specialekontorer, der er lukket af 
for natten, og der står både saftevand og 
pålæg i køleskabet i den lille gule køkkenø. 
Kopperne tilhører privatpersoner, men vi 
drister os alligevel til at tage en kop hver, 

Det Humanistiske Fakultets bygninger har 
længe været under ombygning, og nu er 
tiden kommet, hvor gamle KUA må lade 
livet. En del af de gamle røde bygninger 
genopstår i disse dage som KUA2, og efter 
planen skal den sidste del af gamle KUA 
ryddes efter påske. Humanist har været på 
en natlig udflugt på KUA for at opleve fa-
kultetet uden for lukketid, inden dele af det 
forsvinder. Nostalgi kan forekomme.

Tekst: Christian Kronow
Foto: Morten Bendtsen

KUA  
AFtEr DArK
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som vi fylder med helt almindeligt poste-
vand og drikker, mens vi tager stilheden og 
gamle KUA ind. Der er ingen af os, der har 
været på MEF før. Morten læser på Syd-
dansk Universitet og er med som fotograf, 
og jeg er en danskstuderende på udebane. 
     Vi drikker færdigt og tager øjnene af 
støvede bøger og buster af store tænkere, 
inden vi pænt vasker vores kopper op og 
lister videre. 

Små tegn på træthed
Et rum med et billedrørsfjernsyn og nogle 
stole foran ligner noget fra en folkeskole 
i halvfemserne, der venter på at vise ’Big 
Muzzy’, ’Bodybio’ eller ’Drengene fra Sankt 
Petri’. Det står klart for os, at vi befinder os 
et sted på MEF, men også, at vi har et dår-
ligt kort, et mistet overblik, og at trapperne 
på KUA er utallige. Ved siden af fjernsyns-
rummet ligger et klasselokale, der næsten 
er stort nok til at falde under betegnelsen 
auditorium. Der er ingen kridtstreger på 

tavlen, og enten er det blevet meget fint 
rengjort, eller også bliver lokalet ganske 
enkelt ikke benyttet. Morten tager sit bil-
lede, mens metroen buldrer forbi uden for 
vinduerne. Da vi forlader lokalet ser vi nogle 
rør – revet ud af væggen og efterladt på en 
rodløs kommode – der peger frem mod en 
kommende nedrivning. 

Netauktion over universitetsinteriør
Betjent Michael Krag har fortalt, at alt det 
interiør, der ikke bliver smidt ud under 
rømningen af gamle KUA, vil kunne købes 
på nettet. Fuldstændig ligesom man også 
kunne med interiøret fra den del af gamle 
KUA, der nu er blevet ”skrællet” og bygget 
om til det allernyeste skud på KUA-stam-
men – KUA2. 
     Der er egentlig ikke nogen, der må være 
på KUA2 ud over håndværkerne, men på 
vores vej over mod nye KUA drister vi os 
alligevel ind på byggepladsen, som er frit 
tilgængelig. Alt hvad man som studerende 

har kunnet se af byggeriet indtil nu, har 
været byggestøv og maskiner. Maskinerne 
er der stadig, og i mørket ligner de store, 
sovende dinosaurer. Mortens blitz går 
løs i mørket og reflekteres i sneen, der er 
begyndt at falde. 

KUMUA
Wikipedia fortæller, at gamle KUA blev byg-
get i perioden 1972-79, og at byggeriet er 
tegnet af Eva og Nils Koppel – i brutalistisk 
og modernistisk stil – da Humaniora tog 
springet fra indre by til Amager. Dengang 
var gamle KUA blot tænkt som et midler-
tidigt tilholdssted for humaniora, og det 
fik derfor navnet KUMUA: Københavns Uni-
versitets Midlertidige Udflytning til Amager. 
I midthalvfemserne besluttede man dog 
at gøre humanioras placering på Amager 
permanent og opføre et nyt byggeri samme 
sted.
     Ligesom med KUA2-byggeriet vil man 
med den sidste del af gamle KUA over 

Side8-13, KUA after dark.indd   9 3/22/2013   12:44:03 AM



HumANist 10

[ END OF AN ERA ] Godnat t i l  gamle KUA

Side8-13, KUA after dark.indd   10 3/22/2013   12:44:08 AM



HumANist 10

de næste par år udbygge de eksisterende 
bygninger, ”skrælle” yderbeklædningen af 
og sætte en ny på, så det matcher stilen fra 
KUA2 og nye KUA. Når bygningerne røm-
mes over påsken, bliver det sidste kapitel 
entydigt vendt for de humaniorastuderen-
de, der har haft undervisning i gamle KUA’s 
bygninger. Efter planen vil Det Teologiske 
Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Det Infor-
mationsvidenskabelige Akademi (IVA) flytte 
ind i bygningerne, når de står klar i 2016. 

Læringsgade og universitetstorv
Da vi endelig træder væk fra byggepladsen 
og ud foran det store nybyggeri KUA2, 
tænker man ikke, at det er et nyt byggeri, 
men snarere, at det er en forlængelse af 
nye KUA – for facaden ligner til forveks-
ling den på bygning 21, 22, 23 osv. Vi står 
udenfor og kigger ind, for lysene i den store 
nye bygning brænder lystigt og oplyser nat-
ten. Emperietemaet fra Star Wars begynder 
at spille i mit inderøre, da jeg kigger ind. 
Byggeriet vækker mindelser om Darth Va-
ders dødstjernes interiør – på alle de gode 
måder, forstås. Ud over pap og byggema-
terialer på gulvet er det meste af indmaden 
i KUA2 holdt i hvidt, og i luften hænger 
tre gigantiske ringe, der ser ud, som om de 
svæver.  
     Umiddelbart ligner KUA2 det, man vel 
kan kalde et studentercenter – en kæmpe 
bygning med store rum, der er møntet på 
studie og ophold for studerende. Fokus er 
på, at de studerende skal have et sted at 
trives, for møblerne er toptunede, og der er 
et stort kantineområde, der besidder en vis 
caféagtig charme. 
     Planen er at anlægge et såkaldt ”uni-
versitetstorv” foran KUA2. I midten af byg-
ningen skal være en såkaldt ”læringsgade”, 
der skal skabe sammenhængskraft i bygnin-
gen, og som også gemmer undervisningslo-
kaler. Jeg skæver over mod Morten, mens vi 
står og stirrer ind på det lovede land, og det 
er tydeligt at se, at han er imponeret. 

Smugkroen i kælderen
Rygterne vil vide, at universitetet har været 
lidt mindre politisk korrekt i halvfemserne, 
og at der i kælderen under KUA2 angive-
ligt har ligget en smugkro for ansattte. En 
smugkro, hvor man i arbejdstiden kunne 
snige sig til en håndbajer og en smøg. 
Smugkroen skulle have ligget i kælderen 
ved trappe 8 – i et lokale, der var umuligt 
at finde. Kældrene skulle angiveligt være 

forbundet hele vejen fra nye KUA til gamle 
KUA, men tilsyneladende har byggeriet sat 
en stopper for den frie kælderpassage. I 
hvert fald har vi på intet tidspunkt held til at 
snige os derned. Det tætteste, vi kommer 
på kældrene, er på gamle KUA, hvor vi en-
delig finder en kælderdør, hvor vores nøgle 
virker. Imidlertid er der et badeværelse på 
den anden side af døren – og ikke så meget 
andet. 

Hemmeligheder
Det er begyndt at sne kraftigere, og vi 
skynder os ind i nye KUA’s bygning 23. I det 
nye KUA ligger alt det for mig så velkendte: 
Nordisk, kantinen, Kaffebaren, undervis-
ningslokalerne og alt det andet. I bygning 
27 ligger de Islandske sagaer, langt væk 
hjemmefra, men der er vi blevet forment 
adgang til. Bygningerne synes hjemlige, 
og selv Morten kender stedet, og det er 
svært at forestille sig, at de rummer mange 
hemmeligheder – ud over de studerendes 
hengemte kaffebarer. 
     Omvendt har jeg hørt, at der er så 
forskellige ting som bederum og brusebade 
gemt på steder, hvor mit studiekort ikke 
kan få os ind – så hvem ved. Vi finder aldrig 
bederummet, og vi kan igen ikke komme 
i kældrene. Så i stedet går vi rundt på må 
og få og tager billeder af kantinen, mens vi 
drikker vand af fontænerne, og de auto-

matiske lys tænder sig selv, hvor vi kommer 
frem. 
     Det er alt sammen meget godt på 
nye KUA. Men der er et eller andet, som 
mangler her, som var på gamle KUA. Måske 
er det hemmelighederne? Eller måske er 
de bare bedre gemt her? Det er mærkvær-
digt, at hele KUA snart vil se ud ligesom 
bygning 22, hvor vi efterhånden har fået 
travet os ned. Morten åbner døren ind til 
det store auditorium og går direkte hen og 
tænder mikrofonen. ”Hallo” siger han, så 
det runger hult i mørket. Men der er ingen, 
der svarer. 

Læs mere i næste nummer…
I Klerkegade i det indre København huserer 
musikvidenskab, der også hører til på 
humaniora. I løbet af sommeren fraflytter 
musikvidenskab deres lokaler og rykker ud 
i KUA2. 
     Historierne om bygningerne i Kler-
kegade er mange, og bl.a. var lokalerne 
Gestapos hovedkvarter under krigen. Man 
siger sågar, at det spøger i Klerkegade. Alt 
det har Humanist sat sig for at undersøge, 
og i næste nummer af Humanist står den 
på Klerkegade after dark. 
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[ END OF AN ERA ] Godnat t i l  gamle KUA 
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And so we face the final curtain! Snapshots fra den sidste uge på gamle KUA

Tak for dansen!
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Bachelortilvalg. En tæt jungle af muligheder. Du kan læse kurser på 
humaniora eller på et andet fakultet. Du kan vælge færdige tilvalgs-
pakker eller selv sammensætte dit tilvalg af forskellige kurser. Du kan 
tage i praktik eller rejse til udlandet. Hvad skal man vælge? Humanist 
har talt med karrierevejleder Kåre Degn, der ud over at være vejleder 
også læser moderne kultur og formidling på humaniora.

Snak åbent om dine muligheder
Når man skal vælge tilvalg, er noget af det vigtigste ifølge Kåre Degn, 
at man involverer andre i sine tanker. 
- Først og fremmest er det vigtigt, at man snakker med andre om, 
hvilke overvejelser man har i forhold til tilvalg – især hvis man er i tvivl. 
På den måde tvinger man sig selv til at argumentere for sit valg, og 
man bliver mere bevidst om, hvad man gerne vil. Det kan være en 
god ide at snakke med andre studerende, der kan dele ud af deres 
tanker og erfaringer. For nogle kan det være svært at snakke med 
venner eller familie, fordi de ofte har bestemte forventninger til ens 
fremtid. Brug derfor også de muligheder, der er på institutterne. Snak 
med en studievejleder. De har ingen forudindtagede forventninger til 
dig, og deres eneste rolle er at vejlede og hjælpe dig med at træffe 
det rigtige valg, lyder det fra Kåre Degn.

Tænk frem – et valg er et fravalg
Når man på 4. semester skal vælge bachelortilvalg, ligger fuldtidsjob-
bet langt ude i fremtiden. Derfor kan det være svært at skabe et helt 
klart billede af, hvad man vil lave, når man står med kandidatbeviset 
i hånden. Men ifølge Kåre Degn er det vigtigt, at man alligevel forsø-
ger at overveje, hvad man vil med sin uddannelse: 
- I en lang periode har der været tradition for at vejlede de stude-
rende til at vælge tilvalgskurser ud fra, hvad de har lyst til lige her 
og nu. Men et valg er også et fravalg. Derfor er det rigtig vigtigt, at 

Bachelortilvalg  
Nu er det igen tilvalgstid, og måske er du en af de 
studerende, der snart skal vælge, hvor du vil læse dit 
tilvalg. Torsdag d. 25. april holder humaniora tilvalgs-
dag for alle bachelorstuderende, og Humanist har mødt 
karrierevejleder Kåre Degn til en snak om, hvad du kan 
opleve på tilvalgsdagen, og hvordan du sporer dig ind 
på det rette tilvalg.
 
Af Camilla Tang Jensen

man tænker over, hvad man vil bruge sit tilvalg til. Man skal fx tænke 
over, om man vil være gymnasielærer, for så kræver det en speciel 
tilvalgspakke. Man skal også overveje, hvilken kandidatuddannelse 
man gerne vil læse på, for det kræver måske bestemte kurser at blive 
optaget. 
Men når det så er sagt, skal man ikke være bange for, at bachelortil-
valget låser en fast, understreger Kåre Degn: 
- Der er mange muligheder med de forskellige tilvalgsprofiler, så selv-
om man fx tager gymnasiepakken, betyder det ikke nødvendigvis, at 
man skal være gymnasielærer resten af livet, eller at man ikke kan 
vælge et andet tilvalg på kandidatuddannelsen, hvis man fx finder ud 
af, at tysk ikke er noget for en.

Find alternativer
En anden bekymring kan være, at man allerede har fundet et tilvalgs-
kursus, som man vil søge ind på, men at der er begrænset optag, og 
at man derfor ikke er sikker på at få en plads på holdet. Men ifølge 
Kåre Degn kan man ofte finde et alternativ, som minder om første-
prioriteten. 
- Selvom man ikke får sit drømmekursus, kan man som regel finde 
et andet kursus, der minder meget om det. Der er altid alternativer 
og andre veje, man kan gå. Man skal derfor passe på med ikke at 
stirre sig blind på et bestemt tilvalgsfag, for der er mange forskel-
lige måder, man kan tone sin profil på. De forskellige institutter har 
forskellige pakkeløsninger, men der er også rig mulighed for, at man 
selv kan stykke et tilvalg sammen. Det er bare vigtigt, at man gør det 
i samarbejde med en studievejleder, hvis man er i tvivl om, at alle 
krav bliver opfyldt. Man kan læse alle reglerne på sit uddannelsessted 
på KUnet. Hvis man selv sammensætter sit tilvalg, skal man fx være 
opmærksom på, at 2/3 af kurserne skal bedømmes med karakter, og 
højst 1/3 må bedømmes med ”bestået/ikke bestået”.

– de mange valg

Side14-17 - Tilvalg.indd   14 3/22/2013   12:46:52 AM



Humanist 14

Bachelortilvalg  

Rejs ud eller tag i praktik
Som tilvalgsstuderende har man rig mulighed for at tage i praktik 
eller læse et semester i udlandet, og det kan være en ide at overveje 
det, når man skal vælge. 
- Det kan være en rigtig god ide at bruge sit tilvalg på at tage i prak-
tik. Det giver erfaring og skaber ofte nogle forbindelser og gode kon-
takter, som man kan have gavn af senere, og nogle gange kan man 
være heldig, at man efter praktikken får tilbudt et studiejob, lyder det 
fra Kåre Degn, der opfordrer alle bachelorstuderende til at komme til 
tilvalgsdagen og høre om deres muligheder, også selvom man endnu 
ikke står og skal vælge tilvalg.
- Det er aldrig for tidligt at tænke over, hvad man vil. Og har man 
planer om at tage sit tilvalg i udlandet, er det godt at være i god tid 
med at planlægge sit ophold. Derfor kan det være en god ide, at man 
også som førsteårsstuderende kommer til tilvalgsdagen.

Karrierevejleder Kåre Degns tilvalgsråd

•  tænk ud i fremtiden og overvej, hvor du ser 
dig selv om 5-10 år.

•  Snak med dine venner, medstuderende og 
familie om dit tilvalg.

• Sæt dig ind i reglerne for tilvalg på KUnet.

• Snak med en studievejleder.

•  Find alternativer, så du alligevel kan tone din 
profil, hvis du ikke kan få dit drømmekursus.

•  vær opmærksom på, at andre fakulteter og 
uddannelsesinstitutioner kan have forskellige 
ansøgningsfrister.

• overvej at bruge dit tilvalg til at tage i praktik.

• Undersøg i god tid, hvis du vil til udlandet.

•  Kom til tilvalgsdagen, og hør om de mange 
tilvalgsmuligheder.

Kom til Tilvalgsdag på Humaniora
Torsdag d.25. april kl.13-16.45 i KUA 2. 

På tilvalgsdagen kan du høre om de mange 
muligheder, du har på dit bachelortilvalg. 

Du kan fx høre om institutternes forskellige 
tilvalgspakker og få informationer om adgangs-
krav og ansøgningsfrister. 

Du kan også høre om dine muligheder for prak-
tik og udlandsophold og besøge andre uddan-
nelsesinstitutioner på uddannelsesbasaren.

læs mere og se programmet i KUnet under  
”arrangementer”. 
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Hvad har du læst på dit bachelortilvalg?
- Jeg læser film- og medievidenskab med tilvalg i music/arts management på musikvi-
denskab. Derudover har jeg været i Amsterdam, hvor jeg læste journalistik, musik og 
kunst.
 
Hvorfor valgte du at læse musik og journalistik på dit bachelortilvalg?
- For at målrette min uddannelse. Medier er min passion, men det er den journalistiske 
formidling - især inden for musik og kunst - som jeg er interesseret i. Derfor valgte jeg at 
kombinere medievidenskab med musik og journalistik.
 
Hvad vil du gerne bruge dit tilvalg til?
- Først og fremmest til at grave dybere ned i det, som jeg synes er spændende. Men 
mine tilvalg har også været en måde at prøve mig selv af og finde svar på nogle spørgs-
mål; var journalistik det rigtige? Præcis hvor meget brændte jeg for musik og kunst? Så 
for mig har mine tilvalg virkelig bekræftet mig i, hvad jeg vil arbejde med fremover.
 
Hvad har du fået ud af at kombinere dit hovedfag med dit tilvalgsfag?
- Jeg har taget en journalistisk drejning på min interesse for medier. Medievidenskab er 
jo meget, men ved at studere henholdsvis journalistik, musik og kunst har jeg lige plud-
selig gjort min bachelor til min helt egen. Det gør hele uddannelsen meget mere konkret 
og målrettet.
 
Er der noget, du synes, er specielt vigtigt at tænke over, når man skal vælge 
bachelortilvalg?
- Du skal vælge noget, som er uden for dit eget felt. Som film- og medievidenskabsstu-
derende var jeg meget bevidst om ikke bare at tage de fag, som medievidenskab tilbød. 
På den måde fik jeg oplevet flere aspekter inden for mit interesseområde.
 
Har du et godt råd til studerende, som skal til at vælge bachelortilvalg?
- Jeg synes, man skal vælge et tilvalg, som kan skubbe ens uddannelse i en mere konkret 
retning. Det kræver selvfølgelig, at man ved, hvad man vil, men jeg har virkelig gode 
erfaringer med at sammensætte min medievidenskabelige baggrund med journalistik. 
På en og samme tid tilegner jeg mig flere kompetencer, men jeg gør det inden for det 
relativt afgrænsede felt, som medier og journalistik nu engang er.  

Carina Borg, læser KA i medievidenskab  
med tilvalg i musik og journalistik.

Hvorfor valgte du at læse filosofi på dit bachelortilvalg?
- Det gjorde jeg, fordi jeg havde en forestilling om, at jeg skulle 
være gymnasielærer. Så derfor skulle mit tilvalgsfag være et 
gymnasiefag.

Hvad vil du bruge dit tilvalg til?
- Jeg valgte, som jeg gjorde, fordi jeg gerne ville være gymnasie-
lærer. Men nu læser jeg på kandidaten og har faktisk lige valgt at 
stoppe med at læse filosofi som kandidattilvalg, fordi det gik op 
for mig, at jeg nok i højere grad valgte mit bachelortilvalg ud fra 
et behov om at have en plan med mit studie frem for, hvad jeg 
inderst inde havde lyst til at læse. Jeg har derfor lige ansøgt om 
at læse en kandidat i moderne kultur og kulturformidling på IKK, 
som jeg forhåbentlig starter på til sommer. Filosofi er et fag, der 
giver adgang til kandidatuddannelser på en del andre institutter 
og fakulteter, så derfor er det stadig en fordel for mig, at jeg har 
filosofi som bachelortilvalg.

Hvad har du fået ud af at kombinere dit hovedfag og dit 
bachelortilvalg?
- Dansk er et fag, som man kan gå mange veje med, og når man 
læser et fag med mange muligheder, kan man have brug for at 
tage en beslutning om, hvilken retning man vil gå. Min studieret-
ning blev derfor mere konkret ved, at jeg har kombineret dansk 
med filosofi, fordi jeg bedre kunne forholde mig til, at jeg skulle 
være gymnasielærer. 

Er der noget, du synes er specielt vigtigt at tænke over, 
når man skal vælge bachelortilvalg?
- Det er vigtigt, at man træffer sin beslutning ud fra sine interes-
ser frem for, hvad der bare er fornuftigt. Det er helt afgørende 
for, hvilket engagement man har i undervisningen, og hvilken 
motivation man har for at lære. Selvfølgelig er det en god ide, 
at man løbende i sit uddannelsesforløb overvejer, hvad man vil 
med det, man læser, men det er vigtigt, at målet ikke bliver for 
dominerende i forhold til interessen. 

Har du et godt råd til studerende, som skal til at vælge 
bachelortilvalg?
- Man skal passe på med, at man får taget en beslutning, hvor 
fornuften overskygger motivationen for den studieretning, man 
vælger. Det har jeg i hvert fald erfaret.

Sidsel Nattestad, læser dansk  
med bachelortilvalg i filosofi.

Tilvalg på mange måder
Dit valg af tilvalg kommer sandsynligvis til at påvirke den retning, dit kom-
mende arbejdsliv og din karriere tager, så der er god grund til at tænke dig 
grundigt om, inden du udfylder formularen. Hvis du synes, at du mangler 
inspiration til dit valg, kan du – ud over at tage på Tilvalgsdag den 25. april – 
læse med her. 
Humanist har talt med fire studerende med fire forskellige tilvalgsprofiler, 
og måske kan du bruge deres tanker og overvejelser i din egen beslutnings-
proces.
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Hvad har du læst på dit bachelortilvalg?
- Jeg læser statskundskab som gymnasierettet tilvalg – det, der også bliver kaldt 
sidefag i samfundsfag.
 
Hvorfor valgte du at læse samfundsfag på dit bachelortilvalg?
- Det gjorde jeg af flere årsager. Jeg havde lyst til at prøve noget, der var anderle-
des end mit hovedfag og læse på et andet fakultet, og så synes jeg, at tilvalgs-
pakken i samfundsfag byder på en masse spændende og relevante fag. Og så 
valgte jeg samfundsfag, fordi jeg synes, det ruster mig bedre til at få et job inden 
for de arbejdsområder, jeg synes kunne være spændende.
 
Hvad vil du bruge dit tilvalg til?
- Jeg tager gymnasiepakken, men jeg vil ikke umiddelbart være gymnasielærer. 
Jeg kan godt lide ideen om at kunne kombinere min sproglige og kulturelle ind-
sigt fra fransk med den samfundsfaglige viden. Jeg har ikke noget bestemt mål 
med mit tilvalg, men jeg håber på, jeg kan bruge min fagkombination i et arbejde 
i et internationalt miljø, fx i en organisation med fransk som arbejdssprog. Det 
kunne være i EU, FN eller som NGO i et fransktalende land.
 
Hvad har du fået ud af at kombinere dit hovedfag med dit tilvalg?
- Jeg får en faglig profil, som peger i retning af det område, jeg interesserer mig 
for. Jeg får en helt ny faglighed ved at kombinere humaniora med et tilvalg på et 
andet fakultet, og det åbner nye muligheder for job både under studiet, og når 
jeg er færdiguddannet.
 
Er der noget, du synes, er specielt vigtigt at tænke over, når man skal 
vælge bachelortilvalg?
- Selvfølgelig skal man tænke over, hvad der interesserer en, men det er vigtigt, at 
man overvejer, hvad man vil bruge tilvalget til, og om det hjælper en i den jobret-
ning, man gerne vil gå. Derudover kan man overveje, om der er noget, man har 
savnet på sit hovedfag, og om der er andre fag, der kan supplere på de områder.
 
Har du et godt råd til studerende, som skal til at vælge bachelortilvalg?
- Undersøg mulighederne og spørg! Der er mange fede muligheder, og det er 
ærgerligt at gå glip af dem, fordi der ikke altid er lige god information. Tænk lidt 
ud af boksen og brug fagenes hjemmesider, studievejledningen m.m. Det er også 
en god ide at tage til tilvalgsdagen, hvor man kan snakke med repræsentanter fra 
de forskellige fag. Hvis du er i tvivl om, hvad du vil, så prøv at kigge på joban-
noncer og se, hvilke egenskaber de stillinger, du synes er spændende, lægger 
vægt på. På den måde kan du se, hvilke fag der vil give eller videreudvikle dine 
kompetencer i den retning.

Anne Katrine Gram Heegaard, læser 
fransk med sidefag i samfundsfag.

Hvad læste du på dit bachelortilvalg?
- Jeg tog på udlandsophold i Edinburgh i Skotland, hvor jeg læste  
engelsk.
 
Hvorfor valgte du at læse dit bachelortilvalg i udlandet?
- Lige siden jeg startede på mit studie, har jeg drømt om at tage på 
udveksling et sted i Storbritannien, og så var det oplagt at gøre det på 
mit bachelortilvalg. 
 
Hvad vil du bruge dit tilvalg til?
- Jeg er ikke særlig optaget af, hvad jeg helt præcist skal bruge mine fag 
til, så længe det er relevant og både personligt og fagligt spændende. 
For mig handler et studieophold om at opleve, hvordan engelskstudiet 
foregår på andre universiteter og om at supplere min grunduddannelse.
 
Hvad har du fået ud af at kombinere dit hovedfag og dit tilvalg?
- Som engelskstuderende, eller som anden sprogstuderende, er det me-
get oplagt at tage på udveksling i det land, hvor sproget og litteraturen, 
som man studerer, stammer fra, fordi der her er en helt anden respekt 
omkring faget. Derudover har jeg fået en meget større faglighed inden 
for mit eget fag.
 
Er der noget, du synes er specielt vigtigt at tænke over, når man 
skal vælge bachelortilvalg?
- Man kan bruge sit tilvalg på mange måder, men jeg tror, at det bliver et 
meget langt år, hvis man ikke også har interessen med i det, man vælger. 
Da jeg valgte mit bachelortilvalg, vidste jeg ikke, hvad jeg ville lave, når 
jeg er færdig med at læse. Derfor valgte jeg ud fra, hvad, jeg synes, var 
spændende og relevant for mig. 
 
Har du et godt råd til studerende, som skal til at vælge bachelor-
tilvalg?
- Overvej grundigt, hvad du vil, og undersøg dine muligheder både inden 
og uden for KUA’s grænser. Og hvis du overvejer at tage på udveksling, 
skal du være ude i god tid. Ellers handler det bare om at vælge lige præ-
cis det, der er interessant og relevant for det, du gerne vil.

Klara Vilshammer Christiansen,  
læser KA i engelsk og har taget sit 
bachelortilvalg i Edinburgh,  
Skotland.
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Tanker om studievalg og karriereveje

I valget af studium er der altid én vigtig overvejelse, der 
indgår i beslutningen: interesse og nysgerrighed. Og så-
dan bør det også være. Studievalget har betydning resten 
af livet, og det er uomgængeligt, at man finder studiet 
spændende. 
   For ikke så mange år siden, var det for de fleste huma-
niorastuderende den stort set eneste faktor i studievalgs-
ligningen. Sådan er det ikke helt mere. Studerendes kar-
rierebevidsthed har ændret sig, koordineringen mellem 
universitet og samfund ligeså, men alligevel ender mange 
i funktioner, ingen havde forudset.  
   Relationen mellem uddannelser og arbejdsmarked 
er altså blevet både tættere og mere uforudsigelig, bl.a. 
fordi humanistiske kandidater får arbejde i stadigt flere 
områder af arbejdsmarkedet. Ca. 60 procent arbejder 
i dag i offentlige stillinger, mens mere end 40 procent 
finder arbejde på det private arbejdsmarked. Det er en 
god nyhed!
   Ulempen er, at de fleste humanistiske studerende må 
leve med den usikkerhed, der hænger sammen med 
karrierevejenes omskiftelighed, den stigende arbejdsmar-
kedsmobilitet og de stadigt nye jobmuligheder. 
   Det betyder ikke, at man skal resignere. Tværtimod. 
Vi skal sammen sætte fokus på jeres karrieremuligheder i 
lyset af jeres studiekombinationer. For selv om markedet 
er uigennemsigtigt, er der ikke tale om helt arbitrære 
sammenhænge mellem kandidatbevis og job.
   Vi satser derfor fremover på løbende karrierevejledning 
gennem hele studiet. Vigtigt er her sammenhængen mel-
lem grundfag og prioriterede kombinations- og specialise-
ringsmuligheder (tilvalg, valgfag, sidefag, speciale – men 
også praktikerfaringer og udlandsophold). 
   Ofte er det ikke mindst den kloge satsning netop her, 
der hjælper kandidater med at finde relevant og udfor-
drende arbejde. 
   Derfor, før I endeligt beslutter jer for fx tilvalg, tag en 
grundig snak med jeres studie- og karrierevejledere på 
institutterne. Det garanterer ikke et bestemt arbejde efter 
endt studium, men det kan gøre sandsynligheden en pæn 
del større.

Ulf Hedetoft

Kære studerende
Læser du dansk, retorik eller 
film- og medievidenskab?

Og vil du arbejde med journalistik, 
kommunikation, pr, public affairs, tv 
eller lignende, når du er færdig på KUA?

Så kan du blive medlem af 
DJ – medier & kommunikation. 
Sms DJ og din mailadresse til 1999. 
Så kontakter vi dig.

DJ- Danmarks største forening 
for medie- & kommunikationsfolk. 

www.journalistforbundet.dk/studerende

[ Opin iOn ] Dekanen mener
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Vil du vide, hvordan du skal læse en jobannonce? Er du nysger-
rig på, hvad en arbejdsgiver egentlig leder efter? Og vil du blive 
bedre til at fortælle, at du er den rette til opgaven?

Så er arrangementet ’Arbejdsgiver og research’ måske noget for 
dig. Kurset er en af fire workshops i april, som med hvert sit fokus 
søger at gøre humanister klar til arbejdsmarkedet. 

Arrangementet foregår 24. april 2013 kl. 9.00 til 15.30 i lokale 
27.1.49 på nye KUA. Læs mere og tilmeld dig på KUnet (under 
fanen ’Arrangementer’).

Program
Kl. 9.01 Velkomst og præsentation af dagens program

Kl. 09.10 Introduktion til Jobsøgning – cv og ansøgning samt den 
uopfordrede ansøgning 

Kl. 10.10 Arbejdsmarkedets behov – 3 korte oplæg fra nedenstå-
ende personer, som har kendskab til arbejdsmarkedets behov. 

Herefter vil der være tid til spørgsmål.
• Michael Feder , direktør i Have Kommunikation
•  Louise Bruun Rosenbaum , konsulent og kontaktperson for 

Region Hovedstaden og Sjælland i Akademiker kampagnen.
•  Lise Korsgaard , kommunikationschef hos Statens Museum 

for Kunst

Kl. 11.55 Pause

Kl. 12.05 Kompetenceafklaringsøvelse

Kl. 12.45 Opsamling og nyttige links, handleplaner

Kl. 13.00 Tak for i dag

Få hjælp til at optimere din ansøgning og dit cv. Arbejdet kom-
mer til at foregå på dagen, dels via oplæg, dels via gruppear-
bejde med dine medstuderende, hvor I skal arbejde med jeres 
egne cv og ansøgninger. 

Kurset er en af fire workshops i april, som med hvert sit fokus 
søger at gøre humanister klar til arbejdsmarkedet.

Arrangementet foregår 30. april kl. 9.00 til 12.30 i lokale 27.1.49 
på nye KUA. Læs mere og tilmeld dig på KUnet (under fanen 
’Arrangementer’).

OBS – hjemmearbejde: Medbring din nyeste ansøgning og cv 
i fire udskrevne kopier. Har du printerproblemer, kan du sende 
materialet senest dagen før inden kl. 12 til karriere@hum.ku.dk 

Program
Kl. 9.01 Velkomst og kort brush up om ansøgninger og cv 

Kl. 9.15 Cv + ansøgningscirkel

Kl. 9.45 Gruppearbejde om ansøgninger

Kl. 11.45 Fællesfeedback på ansøgninger

Kl. 12.15  Opsamling og nyttige links

Kl.12.30 Tak for i dag

13. maj  
Se tid og sted for dine skriftlige eksaminer på Selvbetjeningen.  
Vær opmærksom på, at de mundtlige eksaminer offentliggøres via dit institut.  

15. maj  
Selvbetjeningen åbner for tilmeldingen til undervisningen i efteråret.  
Du kan tilmelde dig undervisningen til og med mandag den 3. juni. 

26. august  
Selvbetjeningen åbner for eftertilmelding til efterårets kurser. Du kan eftertilmelde dig undervisningen  
til og med mandag den 9. september. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet. 

Arbejdsgiver og reseArch  
- hvAd vil Arbejdsgiver hAve? bliv klogere på 
humAnisters muligheder på ArbejdsmArkedet. 

cv og Ansøgning  
- arbejd med din egen jobansøgning 

vigtige dAtoer på selvbetjeningen i kunet

[ Fra uddannelse & studerende] Vigt ige ar rangementer og f r is ter
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10.000 kroner til  
det gode projekt 
Mange ved det ikke, men Academic Books er et nonprofit foretagende, og 
hvert år øremærker Academic Books en del af et eventuelt overskud til at 
støtte faglige og sociale initiativer på studiet.

Og også i år giver Academic Books 10.000 kr. til ’Det Gode Projekt’ – et projekt, 
hvor kriteriet er, at det kommer en bred kreds af studerende til gode.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2013. 

Læs mere om støtten og se tidligere vindere, og hvordan du ansøger på  
academicbooks.dk/omos/stoette

tidligere vindere af det gode projekt: 
• Efterår 2012: Faglig Tour de SAXO (SAXO-Instituttet, humaniora, KU)
• Forår 2012: PH Metropol Cykelmandskab (Professionshøjskolen Metropol)
• Forår 2011: EtnoLogen (Europæisk Etnologi, humaniora, KU)

“FrA komponist til  
Forbruger på nye måder”
Vind 50.000 kr. i musikparlamentets innovationskonkurrence! 

Har du ideer til nye og værdiskabende måder at få musikken ud til forbrugeren 
på? Så send dit bidrag ind til musikparlamentets innovationskonkurrence og vind 
50.000 kr. 

Vi giver præmien til den virksomhed, det projekt eller det koncept, der på en in-
novativ måde kan skabe nye muligheder for forbrugeren. Det kan være nye måder 
at lytte til musik på, nye måder at opdage musikken på eller måske endda helt nye 
forbrugskontekster, musikken kan indgå i. 

Konkurrencen løber frem til d. 16. april, hvorefter et dommerpanel vil vælge det 
bedste bidrag. 

Læs mere om konkurrencen og om, hvordan du deltager på  
www.innovationskonkurrence.dk 
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Hvis ikke man vil have et chok,  
skal man ikke tage afsted
Går du og overvejer en fremtid på arbejdsmarkedet uden for Danmarks grænser?  
I april afholder fakultetets Center for Moderne Europastudier et informationsmøde,  
der vil forberede dig på livet som færdiguddannet i udlandet.  
HUMANIST har talt med to af oplægsholderne, som fortæller om deres erfaringer.

Af Jesper Vestermark Køber

”
”
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[ D in K arriere ] Job i  Europa? 

Flere og flere studerende tager en del af 
deres uddannelse på udenlandske universi-
teter, og mange ønsker måske at fortsætte 
livet i udlandet efter studierne. Center for 
Moderne Europastudier (CEMES), der hører 
til på Det Humanistiske Fakultet, afholder 
den 16. april et informationsmøde for stu-
derende med drømme om en fremtid uden 
for landets grænser. Her kan du bl.a. høre 
et par oplægsholdere med erhvervserfaring 
fra udlandet give gode råd om, hvordan du 
finder din karrierevej i Europa. 
   En af oplægsholderne er Thomas Ekman 
Jørgensen. Han er kandidat i historie fra KU 
og bor i dag i Bruxelles, hvor han arbejder 
for The European University Association. Det 
er et forum, der skaber samarbejde mellem 
europæiske universiteter og varetager uni-
versiteternes interesser. 

Udvidet horisont
Selvom Thomas Ekman Jørgensen har boet 
i udlandet i flere år, oplever han stadig livet 
i Belgien som både frustrerende og spæn-
dende. Hans erfaring er, at tilflyttere føler, at 
de lokale altid er idioter. 
- Man er vant til sin egen logik, og nu befin-
der man sig i et land med en anden logik. 
Så man render hele tiden rundt med spørgs-
målet om, hvorfor de ikke gør tingene på 
den rigtige måde? Men man får jo udvidet 
sin horisont og mødt en masse spændende 
mennesker og lært sprog. Så man finder ud 
af, at der er en grund til, at folk opfører sig, 
som de gør, tilføjer Thomas Ekman Jørgen-
sen. 

Hverdag alle steder
Udlandet har i mange år været en del af 
Thomas Ekman Jørgensens liv, og han be-
skriver sig selv som en person, der altid har 
haft rejsefeber. Men særligt under et Eras-
mus-ophold i Berlin i løbet af studietiden fik 
han smag for en hverdag i et andet land end 
Danmark. 
   Med sin kandidatgrad fra Københavns Uni-
versitet søgte han derfor til Det Europæiske 
Universitetsinstitut i Firenze, hvor han skrev 
en ph.d. Herefter arbejdede han nogle år 
ved KU, men han ønskede endnu engang 
at prøve kræfter i udlandet og fik job i Bru-
xelles. Han er selv overbevist om, at en af 
årsagerne til, at han fik jobbet, var de erfa-
ringer, han havde gjort sig i udlandet i løbet 
af uddannelsen. 
   Belært af egne erfaringer råder Thomas 
Ekman Jørgensen studerende, der har lyst til 
at arbejde i udlandet, til at tænke over, hvor 
lang tid de vil være væk.

- Hvis man ved, at man vil være afsted i en 
begrænset periode, skal man tage væk i et 
år. Efter et halvt år tror du, at du har for-
stået noget, men du har i virkeligheden ikke 
forstået noget som helst. Efter et år kan du 
nogenlunde håndtere det hele. Efter tre år 
kan du ikke komme hjem, for så har du flyt-
tet dig for meget fra Danmark, konstaterer 
Thomas Ekman Jørgensen, der selv har boet 
i Bruxelles i fem år.
Han advarer dog mod at romantisere drøm-
men om udlandet, da man betaler en pris, 
når man vælger at forlade Danmark. 
- Det er hverdag alle steder i verden, og hvis 
man har den ide, at man skal flygte fra et eller 
andet derhjemme og tror, at det bliver me-
get bedre i udlandet, så bliver man skuffet, 
siger Thomas Ekman Jørgensen. Han mener 
derfor, at det kan være en stor fordel at tage 
afsted så tidligt som muligt, og helst inden 
man er 35 år. Derefter bliver det vanskeligere 
at etablere kontakter med jævnaldrende og 
etablere venskaber, bemærker han. 

Internationalt netværk
En anden oplægsholder på CEMES’ informa-
tionsmøde i april er historikeren Niklas Ol-
sen, der selv var en af de unge, der tog til 
udlandet kort efter, han afsluttede kandidat-
uddannelsen i historie på KU. Ligesom Tho-
mas Ekman Jørgensen forfulgte han drøm-
men om en forskerkarriere ved at læse på 
Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. 
Ved CEMES-arrangementet vil han tale om 
sine erfaringer med at læse en ph.d. i ud-
landet. Over for HUMANIST pointerer han 
nødvendigheden af god forberedelse, inden 
man søger til et udenlandsk universitet. 
- Hvis man vil gå forskervejen, bør man sæt-
te sig grundigt ind i, hvordan strukturen og 
det formelle på universitetet foregår, så man 
får det bedste ud af sit ophold. Det kan være 
meget anderledes end i København, siger 
Niklas Olsen. 
   Efter fire års studier i Firenze vendte han 
sidste år hjem for at arbejde på Københavns 
Universitet, hvor han i dag er adjunkt ved 
SAXO-Instituttet. Men den udenlandske er-
faring bruger han hver dag som underviser 
og forsker. 

Niklas Olsen  
Kandidat i historie fra KU. 
Ph.d. fra Det Europæiske  
Universitetsinstitut i  
Firenze. Er i dag adjunkt  
på SAXO-Instituttet.

Thomas Ekman Jørgensen
Kandidat i historie fra KU. 
Bor i Bruxelles, hvor han 
arbejder for the European 
University Association.

europeanstudies.ku.dk

CEMES Student Forum 
En platform, hvor studerende 
med en interesse for europa-
studier kan mødes på tværs af 
fakultetets institutter. 
Læs mere på 
cemes.ku.dk/students
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- I dag har jeg et stort internationalt netværk 
med sociale og faglige kontakter i det me-
ste af Europa, som jeg jævnligt trækker på. 
Derudover tror jeg, at jeg har et godt blik for 
mulighederne og begrænsningerne i inter-
nationalt samarbejde, fordi jeg har tilbragt 
en del tid i et internationalt miljø, siger Niklas 
Olsen.  

Tilskud fra EU
I Dansk Magisterforening (DM) rådgiver de 
bl.a. nyuddannede, der gerne vil til udlan-
det, og der ser de en tendens til, at unge 
akademikere søger mod andre europæiske 
lande for at arbejde. Forhandlingskonsulent 
Bjarne Rye Nielsen har som en af sine spe-
cialopgaver at rådgive DM’s medlemmer om 
udlandsarbejde. Han mener, at der i Norge 
er gode muligheder for som akademiker at 
få job gennem private ansættelser, admini-
strationsjob eller forskerjob.
- Lige i øjeblikket er der en trend, der peger 
på Norge, og de vil gerne have danskere til 
landet. Der er rigtig mange penge, og de op-
graderer deres uddannelsessektor i øjeblik-
ket, siger Bjarne Rye Nielsen. 
   Han minder om, at hvis man får jobbet, 
er det vigtigt at få rådgivning fra ens fag-
forening, der har overblik over skatte- og 

pensionsforhold i andre EU-lande. Derud-
over peger han på, at netop EU aktivt støtter 
jobsøgende unge, der vil arbejde i et andet 
EU-land.
- EU vil jo gerne have, at der også er fri be-
vægelighed for akademisk arbejdskraft. Så 
de giver tilskud til unge mellem 18 og 30, 
der skal til jobsamtale i udlandet og hjælper 
med flytteudgifter, hvis man får jobbet, siger 
Bjarne Rye Nielsen.

Den humanistiske baggrund er vigtig
Sammenlignet med samfundsfagligt og tek-
nisk uddannede rejser færre humanister til 
udlandet for at få et job, ifølge en rapport 
fra 2010 lavet af tænketanken DEA. Bjarne 
Rye Nielsen mener dog, at humanisters 
sprogkundskaber er mange unges indgang 
til det europæiske jobmarked. 
- Jeg har set en del kandidater, der søger til 
private firmaer i England – firmaer, der gerne 
vil ind på det danske marked og skal bruge 
folk, der kan begge sprog, siger Bjarne Rye 
Nielsen, der også tror, at en del af de unge 
akademikere tager til Tyskland.    
  Thomas Ekman Jørgensen mener også 
entydigt, at han bruger sin baggrund som 
humanist i sit arbejde. Det er især de analyti-
ske kompetencer, han opnåede i løbet af sin 

studietid, der kommer ham til gode i daglig-
dagen, hvor han snakker med folk fra mange 
forskellige universiteter over hele Europa. 
- Vi taler alle sammen engelsk, men vi si-
ger jo tingene på forskellige måder. Så det 
analytiske arbejde vi som humanister kan i 
forhold til at forstå, hvordan tingene bliver 
sagt, bruger jeg hver dag, siger Thomas Ek-
man Jørgensen.  
  Han påpeger dog, at der formentlig er stør-
re udfordringer for humanister, der vælger 
forskervejen i udlandet, end for de naturvi-
denskabelige forskere, der gør det samme. 
- Hvis man kommer fra et naturvidenskabe-
ligt studie, er man vant til et internationalt 
miljø med engelsk som standardsprog. Så 
du vil være i genkendelige miljøer i udlandet. 
Men hvis du som historiker tager fra Dan-
mark til Italien, så får du altså et chok. Men 
det er ikke negativt, og du tager jo til ud-
landet for at opleve noget andet. Men hvis 
ikke man vil have et chok, skal man ikke tage 
af sted, siger Thomas Ekman Jørgensen, der 
understreger, at det er et personligheds-
spørgsmål, om man kan klare de udfordrin-
ger, der er forbundet med at arbejde og bo 
uden for landets grænser. Det gælder under 
alle omstændigheder om, at man kan sætte 
sig ind i nye og anderledes tankemønstre.

CEMES-seminar: Job i Europa?
CEMES Student Forum har inviteret fire forskellige  
oplægsholdere til at fortælle om forskellige aspekter af,  
hvordan studerende finder vej til job i Europa.  

Program

• 13.00-13-10: Velkomst

•  13:10-13:30: Thomas Ekman Jørgensen fra EUA taler om sine personlige  

erfaringer som humanist med job i Europa  

•  13:35-13:55: Niklas Olsen, adjunkt hos CEMES, fortæller om mulighederne  

for at studere ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

• 13:55-14:05: Pause

•  14:05-14:35: Birgitte Møller fra Udenrigsministeriet fortæller om,  

hvordan man får job i EU's institutioner 

•  14:40-15:00: Sheena Khan og Katharine Bendt fra Nordic Study Abroad Conferences  

taler om nordiske studerendes muligheder for at studere på europæiske universiteter

• 15:00-16:00: Kaffe og kage med mulighed for samtale med de enkelte oplægsholdere

Arrangemenet henvender sig bredt til alle studerende med interesse for en  
karriere i Europa. Thomas Ekman Jørgensen og Niklas Olsens oplæg henvender  
sig dog primært til studerende på humaniora.

Tid: Tirsdag den 16. april kl. 13-16 afholder 

Sted: Lokale 21.0.54 (Multisalen)
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[ FusiOn ] Ny t inst i tut på humaniora

1. april fusionerede Det Informationsvidenskabelige Akademi og Københavns Universitet, og det betyder, at det frem-
over bliver muligt at læse informationsvidenskab og kulturformidling på universitetet. Med fusionen har IVA fået status 
som institut på Det Humanistiske Fakultet, og meningen med fusionen er at skabe et nyt stærkt grundlag for informati-
onsvidenskaben inden for både uddannelse og forskning.

Fysisk fusion i 2016
IVA består både af en afdeling i København og en i Aalborg. Rent fysisk bliver IVA’s københavnsafdeling, der ligger på 
Birketinget på Amager, i de gamle bygninger nogle år endnu. Men i 2016, når den sidste del af gamle KUA er revet 
ned og genopbygget som KUA3, flytter IVA ind sammen med resten af fakultetet på Søndre Campus. IVA’s afdeling i 
Aalborg forbliver, hvor den er.

IVA har ca. 900 studerende og 85 medarbejdere. Ca. 30 procent af dimittenderne får beskæftigelse i den private sektor 
og 70 procent i det offentlige; bibliotekerne, uddannelsessektoren, sundhedssektoren og andre steder, hvor strukture-
ring af viden er et nøgleområde.
 
På de følgende sider kan du bl.a. læse et interview med to IVA-studerende, og du kan læse om en gruppe IVA-studeren-
de, der netop har arrangeret en konference i Tyrkiet. Sidst men ikke mindst kan du få et indblik i de studerendes sociale 
liv på IVA, hvor fredagsbaren ’Den Gale Hjort’ hver uge trækker fulde huse.

Humaniora har fået et nyt institut  
– velkommen til Det Informationsvidenskabelige Akademi 
Det Humanistiske Fakultet og Det Informationsvidenskabelige Akademi 
fusionerede den 1. april. Humanist velkommet den nye elev i klassen og 
giver på de følgende sider en kort introduktion til IVA.

Af Pernille Munch Toldam
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Da IVA – Det Informationsvidenskabelige Akademi – pr. 1. april blev 
et institut på lige fod med de otte andre institutter på Det Huma-
nistiske Fakultet, vendte kandidatstuderende Maria Lohse i en vis 
forstand tilbage, hvor hun indledte sin akademiske løbebane.
- Jeg havde læst portugisisk på Engerom i tre semestre, inden jeg 
begyndte på det, der dengang hed Biblioteksskolen. Og i øjeblikket 
følger jeg et kursus i strategisk kommunikation på IKK. Så jeg synes 
efterhånden, at jeg kender KUA ret godt, fortæller Maria Lohse, 
som også er opvokset på Amager, hvor både KUA og IVA hører 
hjemme. 
     Selv om fusionen netop nu er blevet en realitet, og selv om IVA 
først rent fysisk bliver en del af Det Humanistiske Fakultet om nogle 
år, har der eksisteret et velfungerende samarbejde mellem de to 
institutioner i en årrække. 
- Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har jo haft et 
samarbejde med os, der har gjort det nemmere for IVA-studerende 
at tage kurser i blandt andet litteratur på INSS. Og omvendt har 
INSS-studerende også taget fag hos os. Så på den måde bliver fu-
sionen måske ikke nogen kæmpe omvæltning. Men jeg tror, at der 
vil komme et langt større udbud af valgfag, og at det vil blive nem-
mere at søge merit. Det med merit kan godt være ret besværligt nu, 
fordi det skal gennem flere instanser.

Det digitale bibliotek
De sidste 20 års store digitale omvæltninger har, lige som alle andre 
steder i samfundet, haft store konsekvenser for de danske folke-
biblioteker, som nu både skal være virtuelt bibliotek for de digitalt 
indfødte unge og stadig holde fast i at være et fysisk bibliotek og et 
kulturhus. Maria Lohse, der nu er nået til 2. semester på kandidat-
uddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling, har valgt 
at fokusere på især de digitale aspekter af uddannelsen.
- Et biblioteksjob handler jo ikke bare om at sidde og anbefale 

bøger til litteraturinteresserede lånere, som nogle måske forestiller 
sig. Meget af vores uddannelse drejer sig om at lære at organisere 
information og viden, både fysisk og digitalt, hvilket også kræver 
viden om brugeradfærd, og alt det er anvendeligt i mange sammen-
hænge, siger Maria Lohse og fortsætter: 
- Uddannelsen indeholder helt generelt to hovedspor, kan man sige: 
Der er den kulturformidlende del med fokus på fx fag- og skønlit-
teratur og ikke mindst formidlingen af den, og så er der den del, der 
handler om informationssøgning og -arkitektur. Og da jeg interesse-
rer mig rigtig meget for den digitale verden og godt kan se mig selv 
i et job som fx webredaktør på et bibliotek engang, har jeg primært 
taget valgfag inden for den digitale genre - informationsadfærd og 
systemdesign - både på BA-niveau og også nu på kandidaten. 
     Ud over webredaktør peger Maria Lohse på job som researcher 
for et nyhedsmedie eller informationsarkitekt i et privat firma som 
spændende muligheder efter endt kandidateksamen. 

Unik profil og studiemiljø
Inden Maria skal ud at finde drømmejobbet, skal hun tilbringe et års 
tid mere på Birketinget, hvor IVA holder til – sådan cirka et stenkast 
fra KUA, som en ejendomsmægler ville formulere det. En ejendoms-
mægler ville sikkert også fremhæve det hyggelige og personlige 
studiemiljø på Birketinget. Det gør Maria Lohse i hvert fald.
- Der er en ting, jeg virkelig håber, IVA kan bevare efter fusionen, 
og det er studiemiljøet. Vi er relativt få studerende på uddannelsen, 
og kun ca. 150 på hele kandidaten, og der er en fornemmelse af, at 
alle kender hinanden. Det er fx meget let at få hjælp både admini-
strativt og fagligt, fordi administration og undervisere er så tæt på 
de studerende. Det er værd at bevare, synes jeg. Og så har IVA en 
ret unik faglig profil, som jeg også håber, vi kan bevare, lige som 
tilknytningen til biblioteksvæsnet. 
- Men det er selvfølgelig også vigtigt at udvikle profilen i takt med 
de nye muligheder, som fusionen giver. Jeg tror, der vil være mange 
muligheder i fx den tilknytning, som mange af humanioras fag har 
til museerne og andre dele af kulturlivet, slutter Maria Lohse. 

Fra KUA til 
IVA og retur  
til KUA
Maria Lohse bliver snart cand.scient.bibl. – kandidat i 
informationsvidenskab og kulturformidling – fra Det 
Humanistiske Fakultet. Det gør hun, fordi Biblioteks-
skolen, som nu hedder Det Informationsvidenska-
belige Akademi, lige om lidt bliver et institut her på 
fakultetet. Humanist har spurgt hende, hvad en  
cand.scient.bibl. er for en størrelse, og hvad hun tror, 
at fusionen med Københavns Universitet kommer til at 
betyde for hende og hendes medstuderende.

Af Carsten Munk Hansen, carstenhansen@hum.ku.dk  
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Da Mathias Maagaard gik i gymnasiet, var han overbevist om, at 
han skulle være folkeskolelærer. Men på en uddannelsesmesse faldt 
han over noget information om uddannelsen i informationsviden-
skab og kulturformidling på IVA, og det gav ham noget at tænke 
over. Så meget, at det endte med at blive IVA, Mathias Maagaard 
søgte ind på.
- Jeg ville gerne arbejde med databasestruktur, søgninger og usabi-
lity interfaces, og det kunne jeg få lov til på IVA, fortæller Mathias 
Maagaard, der i løbet af sin uddannelse dog er gået hen og blevet 
mere kultur- end informationsvidenskabsorienteret.
 - Men det er noget af det fede ved IVA. Hvis man finder ud af, at 
man er på vej i en forkert retning, og at det ikke er det, man vil, så 
kan man bevæge sig videre, for uddannelsen er så bred, og der er 
altid noget andet, man kan kaste sig over. På uddannelsen skal man 
både igennem informationsvidenskab og kulturformidling, og det 
giver en ballast og en bred indsigt, når man er færdig, forklarer han.

Business og pleasure
Når Mathias Maagaard om cirka halvandet år er færdig med sit 
studie, er det kulturen, han vil beskæftige sig med. 
- Jeg kunne godt tænke mig at blive musikbibliotekar, men måske 
med en lidt anden vinkel, end man traditionelt ser. Jeg kunne godt 
tænke mig at formidle kulturen og især musikken igennem nye 
tankegange og paradigmer. Det kunne være sjovt at tage nogen 
utraditionelle metoder i brug i formidlingen af den levende musik på 
bibliotekerne. Man kunne fx tage up and coming bands ind på bib-
lioteket og lade dem spille – og på den måde være med til at hjælpe 
dem med at komme videre med deres musik. Man kunne også 
inddrage musikken i rummet på nye måder og fx lade den folde sig 
ud gennem tekster på væggene o.l., forklarer Mathias Maagaard 
engageret og fortæller i samme åndedrag, at han sammen med to 

venner har lavet en hjemmeside, hvor de formidler musik med en vis 
dybde.
- Sitet hedder rotation.dk, og her arbejder vi for at skabe en tyngde 
i musikformidlingen. Noget vi ellers synes mangler i dag, hvor rigtig 
meget musikformidling primært handler om namedropping. Vi laver 
lange anmeldelser af musik, og vores fokus er på små og nye bands, 
forklarer Mathias Maagaard og demonstrerer på smukkeste vis, 
hvordan det faglige kan blande sig med de interesser, de stude-
rende måtte have i forvejen. 

Bibliotekar eller videre på overbygningen
Før Mathias Maagaard startede på kandidatuddannelsen i informati-
onsvidenskab og kulturformidling, har han taget BA’en med samme 
navn på IVA.
- Og derudover har jeg taget et halvt år oven på min BA, der gør, at 
jeg også er færdiguddannet bibliotekar. Det halve år oven på BA’en 
er et levn, fra da IVA var en professionshøjskole, hvor man kun ud-
dannede bibliotekarer og ikke havde kandidatuddannelsen, forklarer 
han. 
    Det er langt fra alle studerende på IVA, der ligesom Mathias 
Maagaard vælger at tage kandidaten oven på de første tre et halvt 
års studier. 
- Umiddelbart tror jeg, at vi måske er en fjerdedel, der går videre på 
kandidaten, fortæller han og tilføjer, at kandidatuddannelsen giver 
bedre jobmuligheder bagefter.
- Der er en bred vifte af fag og vinkler gennem hele uddannelsen, 
og vi har bl.a. mediefag og videnskabsteoretiske fag, og så har vi 
selvfølgelig informationsvidenskabelige fag og kulturfag. Vi lærer fx, 
hvordan databaser er opbygget, hvordan man lagrer og fremstiller 
databaser, hvordan man formidler kultur og fx kan gøre det gen-
nem events og udstillinger. 

Musikbibliotekar 
på en helt ny måde
22-årige Mathias Maagaard læser informationsviden-
skab og kulturformidling på IVA i Aalborg.  
Hans planer er at revolutionere den måde, de danske 
folkebiblioteker formidler og arbejder med musik på. 

Af Pernille Munch Toldam, pmunch@hum.ku.dk

[ FusiOn ] Ny t inst i tut på humaniora
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Optaget på IVA, dimittend fra KU
Mathias Maagaard er en af de studerende, der startede sine 
studier på IVA, men som på grund af fusionen kommer ud 
med et eksamensbevis fra Københavns Universitet. 
     Den 22-arige studerende håber, at fusionen kan sætte 
fokus på uddannelsen, sådan at kendskabet til uddannelsen 
i informationsvidenskab og kulturformidling bliver større. 
Samtidig er han meget bevidst om, at der især er et område, 
som IVA skal passe på og pleje, fordi det er helt særligt, og 
fordi det nemt er noget, der kan blive kvalt, når de to institu-
tioner fusionerer: De studerendes sociale liv!
    Ifølge Mathias Maagaard er noget af det bedste ved at 
læse på IVA nemlig det sociale liv, der er helt specielt.
- Vi har klubber for næsten alt; film, hygge, film, fredagsbar, 
brætspilsaften osv., og vi har masser af liv og relationer på 
tværs af årgangene. Nogle af mine bedste venner går fx på 
årgangen over og under mig. Det hjælper også på det, at 
vi kun er mellem 150 og 180 studerende i Aalborg, så alle 
kender alle. 
     Men ud over frygten for, at det sociale liv bliver kørt over 
af KU-maskinen, så karakteriserer Mathias Maagaard det 
som lidt uklart, hvad fusionen kommer til at betyde. I hvert 
fald for Aalborg-afdelingen, hvor der er langt til København 
og det nye fakultet. 
- Men jeg tror, at vi får nogle spændende nye studieordnin-
ger, der gør det muligt for folk på bacheloren at søge ud på 
andre uddannelser. Og det er jo svært ikke at synes om!
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[ FusiOn ] Ny t inst i tut på humaniora

Problemorienteret projektarbejde er noget, alle studerende kender 
til. Det særlige ved de moduler, der foreløbig har været udbudt på 
IVA, er, at de har ført frem til en konkret begivenhed, en international 
konference om biblioteks- og informationsvidenskab, BOBCATSSS, 
der fandt sted i Ankara den 23.-25. januar i år.
- Det helt særlige er, at vi arbejder med et konkret projekt, der skal 
udføres i virkeligheden, forklarer Rasmus Bahnsen, studerende fra 
IVA. Vi har håndteret et kæmpeprojekt og gennemført en konfe-
rence, og det har betydet fantastisk meget i forhold til motivationen. 
   Det samme synspunkt finder man hos de undervisere, der har været 
en del af projektet.
- De studerende løser en rigtig opgave, der er noget på spil, og de-
res beslutninger får konsekvenser for andre, forklarer lektor Nanna 
Kann-Christensen, der sammen med Michael Kristiansson og Henrik 
Jochumsen har undervist på projektet. 
  Konferencen blev tilrettelagt i samarbejde med ph.d.-studerende 
fra Hacettepe University i Ankara, og de studerende har varetaget 
alle aspekter af konferencens planlægning lige fra finansiering og 
markedsføring, til logistik, review proces, og tilrettelæggelsen af det 
videnskabelige indhold på konferencen. Undervisningen har blandt 
andet omfattet projektteori, interkulturel kommunikation, retorik 
samt praksis- og læringsteori.

Succesoplevelser, du kan tage med dig
Rasmus Bahnsen understreger vigtigheden af at arbejde med teori, 
der interagerer med praksis.
- På den ene side har jeg for eksempel læst teorier om projektsty-
ring og arbejdet med rigtig mange modeller, på den anden side har 
jeg i praksis oplevet, hvordan det er at være ovenpå i forhold til at 
styre et rigtigt projekt med milepæle, leverancer og hårde deadli-
nes. Genreteori får også en helt anden dimension, når man skal lave 
kommunikation på en konference. I øjeblikket arbejder jeg i en prak-

tikstilling, hvor jeg arrangerer en kulturfestival på Nørrebro, og jeg 
trækker på virkelig mange af de kompetencer, jeg har fået med mig 
fra BOBCATSSS-projektet.
  Ingen tvivl om, at de studerende på mange måder har følt sig udfor-
dret. Både i forhold til undervisningen, hvor alle, fordi det var første 
gang, har prøvet sig frem for at nå de bedste resultater, men også i 
forhold til selve konferencen.
- Man bliver meget stærkere og meget mere opmærksom på, hvad 
man egentlig kan, forklarer Rasmus Bahnsen. Jeg vil altid kunne tæn-
ke tilbage og sige, ja, vi stod i Ankara som et hold, og vi gjorde det. 
Men det har været svært at få projektet til at hænge sammen med 
vores eksamensform på kurset. Det var ikke nemt at koncentrere sig 
om at lave refleksionspapir til vores eksamen, mens vi havde aller-
mest travlt med konferencen. 

Fra underviser til konsulent
- Vores undervisningsform har taget udgangspunkt i, at det er de stu-
derendes projekt, fortæller lektor Nanna Kann-Christensen.  Vi har 
haft en fundamental anden rolle, end vi plejer og i højere grad været 
konsulenter. I undervisningen betyder det, at vi har taget udgangs-
punkt i, hvilke roller de studerende skulle udfylde, hvad enten det nu 
var som reviewer, moderator eller projektleder. I arbejdet med pro-
jektet har de studerende været organiseret i projektgrupper i relation 
til økonomi, PR, videnskabeligt indhold mv., og hver projektgruppe 
har haft en underviser tilknyttet. Det varede ikke længe, før de stude-
rende vidste mere om projektet end os og overtog ledelsen. Men det 
var faktisk også vores succeskriterium: At vi på et tidspunkt ville blive 
kørt ud på et sidespor og kun tilkaldt, når der ikke var mere kaffe! 
Det har også for os undervisere været et spændende forløb. Vores 
erfaringer med denne form for undervisning er vi ved at bearbejde i 
en artikel, der forhåbentlig kan blive trykt i Dansk Universitetspæda-
gogisk tidsskrift. 

Styr din egen  
undervisning  
og brug læreren 
som konsulent
En række studerende fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), det nye 
institut på fakultetet, har hen over to semestre fulgt et undervisningsforløb, der 
havde som erklæret mål at tilrettelægge en international videnskabelig konference 
for informationsvidenskabsstuderende og undervisere.

Om BOBCATSSS
Akronymet er dannet af de første bog-
staver i de byer, som i 1993 startede 
konferencerne: Budapest, Oslo, Barce-
lona, Copenhagen, Amsterdam, Tampere, 
Stuttgart, Szombathely og Sheffield. 
Idéen er, at informationsvidenskabs-
studerende kan prøve kræfter med pa-
pers, posters, workshops mv.  
Både undervisere og studerende deltager 
i konferencen, der udelukkende er  
arrangeret af studerende.

Af Bodil Christensen, IVA
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Klokken 7.00: iPhone vækker os til live til konferencens 2. dag. Jeg 
deler værelse med en medarrangør fra IVA, og vi har, efter gruppens 
flere ture sammen i Tyrkiet og gennem BOBCATSSS-samarbejdet, ud-
viklet en hård men kærlig tone. Jeg er dog ikke til at få mange ord 
ud af, da vi var nogle, der kom sent hjem fra Ankara city i går. Og der 
er langt til kaffen, for der ikke er nogen servering på vores hotel. Til 
gengæld er der tryk på bruseren, og efter et effektivt styrtebad er 
jeg klar til dagens udfordringer. Efter et års forberedelse er det meste 
heldigvis på plads, men vi skal lige ordne de sidste detaljer som at 
sikre, at rummene er klar til morgenens papersessions, at der er gaver 
til oplægsholderne, og at vi selv har styr på papirerne.

Klokken 9.30: Jeg har en session sammen med Morten, og vi byder 
oplægsholderne velkommen, sørger for at deres PowerPoints er klar 
til fremvisning og småsludrer med dem, hører hvor de er fra, og om 
de har prøvet det før. Nogle er meget nervøse, og man skal lige for-
nemme, om de har brug for at blive distraheret, eller om de helst bare 
vil have lidt fred, inden de skal på. Efter nogle gode oplæg er der kaf-
fepause, som folk bruger på at mingle lidt. Jeg kaster mig sultent over 
dagens første kop kaffe og sætter mig ud i receptionen. Da meget få 
af de tyrkiske frivillige bag skranken taler engelsk, bliver det også til 
at hjælpe med praktiske spørgsmål om alt fra busser til vandflasker.

”Vi har svedt et helt år - og sådan gik det”

Klokken 18.00: Så står den på officiel BOBCATSSS-festmiddag, og 
vi bliver alle fragtet af sted i store busser til undervisernes spisesal, 
hvor vi får serveret en typisk tyrkisk 3-retters menu, og jeg forsøger 
at overdøve musikken for at tale med min sidemand, en studerende 
fra Sydafrika. De tyrkiske frivillige og arrangører kaster sig alle ud i 
dansen mellem bordene og undrer sig over, at den danske delegation 
ikke deltager i festen. Jeg tror nu, at den alkoholfrie politik på cam-
pus lægger en dæmper på de udskejelser. Alkohol er der heldigvis 
til aftenens stærkt promoverede 80’er fest, men da det tager lidt 
tid at komme ind, og nogle af os er lidt trætte af høj musik, er vi et 
par stykker, der i stedet får et par øl i en rolig bar. Der er jo også en 
BOBCATSSS-dag i morgen.

Studerende Hazel Engelsmann har skrevet dagbog fra en tilfældig dag på konferencen i Ankara.
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Rasmus Bahnsen og Hazel Engelsmann er blandt de studerende, der har været med til at arrangere BOBCATSSS-konferencen. Her sammen med lektor Nanna Kann-Christensen

Hazel Engelsmann

Af Hazel Engelsmann
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Den gamle skofabrik på Birketinget på Amager, hvor IVA holder til, summer af liv. De godt 570 stu-
derende, der hver dag har deres gang på akademiet for informationsvidenskab og kulturformidling 
i København, gør deres til i fællesskab at skabe et dynamisk og vedkommende studiemiljø. 
I det såkaldte DSR-lokale er der altid kaffe på kanden og musik på anlægget. Det er her, De Stude-
rendes Råd holder møder, men dagen igennem strømmer folk til for at læse avisen, holde læse-
gruppemøde eller hyggesnakke lidt mellem forelæsningerne. 
 Om fredagen rykker det sociale over i lokalet på den anden side af gangen – til fredags-
baren ”Den Gale Hjort”. Det nyistandsatte rum oser af bodegastemning, med jagttrofæer og 
komfortable sofaer. Med en stor spredning inden for alder og interesseområder står en lang række 
studerende på det yderste af tåspidserne for at skabe et studiemiljø, som kan imødekomme de 
studerendes diversitet. 

Studentermiljø på iVA  
– intimt, Værdifuldt og AnderledeS
Det Humanistiske Fakultets fusion med Det Informationsvidenskabe-
lige Akademi (IVA) åbner op for en lang række nye faglige fællesska-
ber, forskningsudveksling og tværfagligt samarbejde – men også for 
et væld af nye venner og sociale arrangementer. 
Af Ellen Raun og Simone Kaae, studerende på IVA

et overblik over iVA’s sociale klubber

•  BABS – står for Biblioteksskolens Alsidige Biograf Selskab. Her vises der film hver anden onsdag 
– og så er der gratis popcorn!

• FiktIVA er klubben for dem, som er overordentlige glade for at læse og tale om bøger. 

• Bræt- og Rollespilsklubben er der, hvor man kan få afløb for sin spilleglæde. 

•  KULturTUR skal forstås bogstavligt, for brugerne af klubben gør netop, som navnet indikerer  
– tager på kulturelle ture rundt omkring i København til studentervenlige priser. 

•  S.N.A.P.S. – brygges af IVA’s egne snapseentusiaster og sælges i fredagsbaren omkring juletid 
og til andre festlige lejligheder. 

Side30-31 - IVA studiemiljø.indd   8 3/22/2013   12:54:28 AM



Startup Spirits i Studenterhuset
Gameaften med DJ, gratis mad, øl og fede præmier. Tag din bærbare under armen og spil med! 

Studenterhuset og CIEL har i anledning af det nyudviklede computerspil Startup Spirits slået pjalterne 
sammen for at skabe en sjov gameaften med en superfed præmie til vinderen. 

Startup Spirits er i familie med spil som Sim City eller Command and Conquer, men har en entreprenør 
i hovedrollen. Det gælder om at opbygge et robotimperium, og man starter helt fra bunden ved at slå 
sin nabos græsplæne for at tjene penge til at købe materialer. 

For at overvinde klassiske iværksætterudfordringer og -dilemmaer skal du interviewe kunder, købe 
nødvendige ressourcer og bygge seje robotter, der opfylder dine kunders behov. Alliér dig med andre 
spillere, kombiner jeres evner og design de bedste produkter!

Startup Spirits er udviklet for CIEL (Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab), der er et samar-
bejde mellem KU, CBS og DTU. Spillet er designet som en appetitvækker til entreprenørskab. 

Praktisk info
• Medbring din egen computer 
• Spil alene eller sammen med 1-2 af dine venner.

Læs mere og se program på Facebook eller i kalenderen på studenterhuset.com

Sabina rossi, 4. semester 
IVA’s styrke ligger blandt andet i at være 
en lille skole. Det lægger op til en eller 
anden form for uundgåelig samhørighed, 
uanset hvor stærke dine relationer ellers 
er på studiet. En lille skole har for mig 
været meget betryggende. Det er dejligt 
ikke at skulle tage stilling til et nyt ansigt, 
hver gang man går i kantinen. Studiead-
ministrationen er lige ved hånden, og de 
er altid åbne for en snak. Her er dejligt 
uhøjtideligt. 

Christian lund ewald, 2. semester, 
formand for festudvalget
IVA har et fantastisk socialt miljø! Der er en 
samhørighed og intimitet, som gør det mu-
ligt at lære mennesker at kende, man ellers 
ikke ville have haft chancen for. Vi er rigtig 
gode til at lave spontane arrangementer, og 
en kedelig tirsdag eftermiddag kan sagtens 
ende på vores lokale bodega. Skolens facili-
teter gør, at man altid kan finde en at snak-
ke med – hvad enten det handler om hjælp 
til det faglige, eller man bare har brug for 
at tømme hovedet og overspringshandle. 
IVA er i bund og grund et sted, man føler 
sig hjemme, lige så snart man træder ind 
ad døren. 

Hvad siger iVA’s  
studerende om iVA? 
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[ Cut! ] Specia le i  App Store 

Ideen til filmmagasinet Cut! opstod ikke 
ud af ingenting. Andreas Ebbesen Jensen, 
der har en bachelor i medievidenskab 
fra Syddansk Universitet og en kandidat i 
filmvidenskab fra KU, har altid interesseret 
sig mest for det journalistiske aspekt af 
studierne. Studiets praktikperioder tog han 
på andre filmmagasiner, og bachelorpro-
jektet handlede om digitalisering af bøger. 
At kombinere de to interesser og lave en 
digital platform, der formidler filmnyheder 
i et journalistisk sprog, var derfor oplagt – 
især da det gik op for Andreas Ebbesen Jen-
sen, at der i Danmark endnu ikke fandtes 
et digitalt filmmagasin til trods for, at der i 
udlandet er et stort marked for den slags.
   Oprindeligt var det kun meningen, at 
Andreas Ebbesen Jensens speciale skulle 
indeholde en præsentation af et imaginært 
filmmagasin, udformet som en applikation 
til iPad, men som arbejdet skred frem, blev 
Andreas grebet af stemningen og beslut-
tede sig for at kaste sig ud i at lave en 
konkret app i programmet InDesign. Det 
var learning by doing, hvilket betød, at 
arbejdet med produktet i perioder optog 
mere af Andreas Ebbesen Jensens tid end 
selve opgaveskrivningen. Men det betød 
også, at han kom igennem sit speciale uden 
at ramme den berømte mur, som ellers 

er et velkendt fænomen i specialeproces-
sen. Produktet holdt ham i gang og gjorde 
processen til en god oplevelse.
- Jeg kan kun opfordre til, at man kaster 
sig ud i det, hvis man kan se en ide med 
et produkt til sit speciale. Det er altså 
lettere med noget håndgribeligt, især på 
mange humanistiske fag, som godt kan 
være meget uhåndgribelige. Du lærer en 
masse teorier, men du arbejder ikke med et 
konkret produkt eller bliver tandlæge eller 
politimand eller noget andet konkret, siger 
Andreas Ebbesen Jensen. I specialet fik han, 
ud over muligheden for at inddrage teorier 
og historie, vist, hvad han havde lært på ud-
dannelsen og i sine praktikperioder. Han fik 
samlet alle delene i sin uddannelse, hvilket 
han i dag ser som en fordel i forhold til at 
skulle ud på arbejdsmarkedet og definere 
sig selv.
   Efter at selve specialet var afleveret i sep-
tember 2012, lå magasinet som et færdigt 
produkt, og den nyslåede kandidat valgte 
at sende det til godkendelse hos Apple. 
Det koster ikke noget at indsende en app 
til godkendelse, hvilket giver en ildsjæl som 
Andreas Ebbesen Jensen muligheden for 
at udgive sit magasin uden at skulle have 
et større beløb op af lommen. Havde Cut! 
været et trykt magasin, havde muligheden 

for at udgive det været minimal på grund af 
trykkeomkostningerne.

Mainstream eller nicheprodukt?
Målet med Cut! er at supplere de allerede 
etablerede papir-magasiner på det danske 
marked. I Danmark har vi fx filmmagasinet 
Ekko, som Andreas Ebbesen Jensen i øvrigt 
selv har været i praktik på, der henvender 
sig til hardcore filmfans med lange og dyb-
degående artikler. Derudover er der magasi-
ner som Kino og Filmz, der henvender sig til 
et bredt publikum og fokuserer på de store 
blockbusterfilm. 
   Andreas Ebbesen Jensens håb er at lande 
imellem disse med et indhold, der er lidt til 
den nørdede side, men hvor alle med en 
grundlæggende interesse for filmens verden 
kan være med.
- Jeg går ikke per definition uden om de 
store film, men nu kommer fx den nye 
Ironman, og den gider jeg fx ikke skrive om. 
Jeg synes ikke, at den er interessant nok, og 
den kan læserne læse om alle mulige andre 
steder, siger Andreas Ebbesen Jensen, der 
hellere vil finde nye og mere skæve vinkler 
på filmverden og give mere plads til smal-
lere film, som ikke alle nødvendigvis har 
hørt om. Samtidig afhænger emnerne, han 
skriver om, også af, om han kan få den 

cut! Danmarks første Digitale filmmagasin  
starteDe som et humanistisk speciale.
Da andreas ebbesen Jensen skulle i gang med sit speciale på filmvidenskab,  
var tanken om seks måneders ren opgaveskrivning alt andet end lokkende.  
han valgte derfor at kombinere specialet med at lave et konkret produkt.  
Det er der kommet et filmmagasin til ipad ud af, det første af sin slags i Danmark.

af stephanie stadager

andreas 
EbbESEn JEnSEn 

Humanist 33
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rigtige information og en fod indenfor hos 
de rigtige mennesker.
- Det handler jo også om, at størrelsen på 
mit medie gør, at jeg ikke bliver sendt til Los 
Angeles for at interviewe Robert Downey Jr. 
Hvis jeg kunne det, så skulle jeg nok skrive 
om Ironman, griner han.

Interaktion med læserne
Inspirationen til Cut! kommer i høj grad fra 
det britiske digitale filmmagasin Empire. 
Men i modsætning til Empire er Cut! gratis, 
og sådan skal det blive ved med at være, 
hvis det står til Andreas Ebbesen Jensen. 
For, som han siger:
- I den her digitale tidsalder gider folk 
ikke betale for noget, de ikke kan holde i 
hånden.
   Det betyder også, at hverken Andreas 
Ebbesen Jensen eller hans medskribenter 
tjener penge på projektet. Det håber han 
dog vil ændre sig, når magasinet bliver lidt 
større, og han kan søge støtte til det. Sam-
tidig er udformningen og placeringen af 
app’en noget, der forhåbentlig kan ændres 
i fremtiden. Lige nu ligger Cut! i App Store, 
hvor den drukner lidt blandt spil og anden 
underholdning. Planen er, at der skal søges 
støtte til finansieringen af en plads i Apples 
bladkiosk.

   Drømmene er store for Cut!, men det 
kræver arbejde og dedikation. Fordelen ved 
de digitale platforme er, at man kan kom-
munikere direkte med læserne, og det er 
planen, at de skal inddrages i langt højere 
grad, end det ofte er muligt for papirma-
gasinerne, fx gennem Facebook. Andreas 
Ebbesen Jensen opdaterer cirka Cut!s face-
bookside hver anden dag med nyheder og 
anmeldelser, og han håber, at flere læsere 
vil give mere liv på siden. Andreas opfordrer 
samtidig andre med en bred filmviden og 
en interesse for film til at indsende ideer og 
artikler til magasinet. 
- Det er jo det fede ved fx filmvidenskabs-
folk. De har en sindssygt stor viden om film. 
Og nogle  af dem skriver også godt. Men 
jeg vil hellere have en, der interesserer sig 
for film, og som skriver udmærket, end en 
journalist, der måske ikke helt ved, hvad 
han taler om, siger Andreas Ebbesen Jensen 
og fortsætter: 
- Og hvad vil det egentlig sige at skrive pro-
fessionelt i dag, hvor alle har muligheden 
for at skrive til nettet?

Opfordringen om at skrive for Cut! er 
hermed givet videre. Både til dem der læser 
filmvidenskab, men også til dem, der bare 
elsker at se film.

Næste udgave af Cut!
bliver et temanummer med fokus på 
science fiction i forbindelse med en 
række udgivelser inden for genren. 

Derudover bliver Alfred Hitchcocks 
film Fuglene berørt i forbindelse 

med 50 års jubilæet for filmen: Hvad 
sker der, når dyr angriber på film? Og 

hvilken genre, hører det ind under? 

Det nye Cut! vil være at finde i App 
Store fra den 15. april.

Lyst til at læse Cut!? Cut! kan hentes 
gratis i App Store til iPad, søg efter 

”Cut! - film lige ved hånden”

 Deltag i debatten på Facebook:  
facebook.com/cutmagasin

Andreas Ebbesen Jensen, 
29 år, afleverede speciale 
på filmvidenskab i septem-
ber 2012. Arbejder i dag 
som websupporter i Region 
Hovedstadens it-afdeling.
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Praktikophold er noget, de fleste forbinder med kandidatstude-
rende, som skal ud at prøve deres faglighed af i en virksomhed og 
snuse til det arbejdsmarked, de skal finde fodfæste på efter studiet. 
Det er ikke noget, der er tradition for blandt ph.d.-studerende, som 
er ved at uddanne sig til forskere. 
- Det, vi ph.d.-studerende typisk gør, er at tage et udlandsophold på 
en anden forskningsinstitution eller lave noget formidlingsarbejde 
i løbet af uddannelsen. Men jeg betragter egentlig praktikophol-
det på Infomedia som en chance for at formidle min forskning og 
også som en chance for at komme til at arbejde med et mindre 
projekt. En ph.d. er nemlig et langt sejt træk på tre år, så det er rart 
at kunne afslutte et projekt på kort tid, fortæller ph.d.-studerende 
Héctor Martínez.
   Héctor Martínez er fra Barcelona, hvor han også begyndte sin 
ph.d.-uddannelse, men et stipendieopslag, som ifølge ham selv be-
skrev drømmeprojektet, lokkede ham til Center for Sprogteknologi 
her på fakultetet. 
- Mit projekt handler om det, vi med et fint udtryk kalder systema-
tisk polysemi, flertydige ord og navne.  Vi kan fx finde på at bruge 
egenavnet Frankrig om mange andre ting end selve landet og 
territoriet – som fx i sætningen ’Frankrig spillede mod Italien i går’. 
Her henviser ordet Frankrig til noget andet, et fodboldhold måske, 
og den forskel kan en maskine ikke automatisk genkende. Men det 
forsøger jeg få den til.

Networking på dansk
I Infomedias database over millioner af avisartikler optræder der 
selvfølgelig millioner af navne, og virksomheden vil gerne opbygge 
en systematisk liste over de mange forskellige betydninger, som 
enkelte navne kan have. Det var den opgave, som Héctor Martínez 
fik en måned til at løse i samarbejde med Infomedias medarbejdere.
- Samtidig skulle jeg arbejde på dansk, for Infomedias database be-
står jo primært af danske tekster, og det var en stor sejr for mig, at 
jeg var i stand til det. At jeg kunne arbejde på dansk, tror jeg også 
gjorde det nemmere at få et fagligt og professionelt netværk, der 
betyder, at både jeg og Center for Sprogteknologi står med flere 
muligheder, siger Héctor Martínez.
   Samarbejdet med Infomedia har netop givet Center for Sprogtek-
nologis studerende på uddannelsen IT & Cognition mulighed for at 
skrive speciale med Infomedia som case. Og selv om Héctor Martí-
nez foretrækker at forske, vil han ikke afvise, at han kan få brug for 
at trække på sit nye danske netværk:
- Der er ingen tvivl om, at jeg vil foretrække at fortsætte i den aka-
demiske verden, men det er ikke nemt at få en forskerstilling, så jeg 
hverken kan eller vil udelukke noget. Og mit praktikophold har helt 
sikkert betydet, at jeg vil stå med flere muligheder på hånden, når 
jeg har forsvaret min afhandling. 

Héctor Martínez’ forskning er støttet af EU-Kommissionens  
7. rammeprogram, aftalenummer 238405 (CLARA).

Ph.d. plus  
praktik er lig 
med flere  
muligheder
Héctor Martínez er ph.d.-studerende på Center for 
Sprogteknologi, hvor han arbejder på at få computere 
til at forstå, at det samme ord kan have flere betyd-
ninger – fx et ord som ’Mærsk’, der både kan henvise 
til en person og et firma. Den forskning er interessant 
for en virksomhed som Infomedia, der gerne vil gøre 
sin enorme database over avisartikler nemmere at 
søge i. Derfor aftalte Héctor Martínez og Infomedia 
noget så usædvanligt som et ph.d.-praktikophold.

Af Carsten Munk Hansen, carstenhansen@hum.ku.dk

[ SPROGTEKNOLOGI ] Ph.d.-prak t ik
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Hvad forsker fakultetets ph.d.-studerende i?
Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende.  
Vi har stillet tre af dem tre spørgsmål om deres forskning.

Ph.d.-studerende på Institut for Tværkulturelle og 
Regionale Studier, født 1975. Kandidat i antropo-
logi og kinesisk (suppleringsfag) fra Aarhus 
Universitet med et speciale om de første kinesiske 
miljø-ngo’er, der blev etableret i 1990erne. 

Hvad handler dit projekt om?
- Det handler om, hvordan klimaforandringer bliver 
forbundet med hverdagsliv i Kina. Jeg fokuserer 
på en klimakampagne i et boligkvarter i en 
kinesisk storby. På baggrund af etnografisk 
feltarbejde undersøger jeg, hvordan beboere og 
embedsfolk i kvarteret fortolker og handler i 
forhold til idéer om klimaforandringer. 

Hvorfor er det vigtigt/spændende?
- Klimaforandringer handler om meget mere end 
klimamodeller, økonomisk vækst og fejlslagne 
topmøder. De er et grundvilkår i vores tid. Derfor 
er det både spændende og vigtigt for humanister 
at undersøge, hvordan klimaforandringer påvirker 
samfund og kultur.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?
- Da jeg var barn, drømte jeg om at blive opdagel-
sesrejsende i fjerne lande, og som teenager 
drømte jeg om at blive forfatter. Mit ph.d.-projekt 
giver mig mulighed at udleve begge drømme ved 
at tage på feltarbejde i Kina og skrive en afhand-
ling.

Ph.d.-studerende på Afdeling for Navneforskning, 

Nordisk Forskningsinstitut, født 1982. Cand.mag. i 

dansk fra Københavns Universitet med speciale i 

stednavne udsat for stilistisk-retorisk analyse.

Hvad handler dit projekt om?

- Jeg undersøger urbane stednavne i København. 

Dvs. jeg undersøger samtlige navne(typer) inden 

for nogle afgrænsede områder – navne på veje, 

pladser, butikker, barer osv. Jeg er især interes-

seret i, hvordan navnene forholder sig til hinanden; 

(hvordan) skaber de sproglige rum, og hvad er 

motivationen bag navngivningen?

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Det er nærmest en menneskelig grunddrift at 

spørge, hvorfor tingene hedder, som de gør.

I Danmark ved vi mere om stednavne før 

1600-tallet (give-and-take), end vi ved om helt 

unge urbane stednavne. Derfor giver mit projekt 

både ny viden samtidig med, at jeg undersøger 

det moderne menneskes fortolkning af den 

virkelighed, vi befinder os i, da jeg mener, det kan 

aflæses i navnebrugen.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

- Jeg glædes og overraskes konstant over, hvorfor 

tingene hedder, som de gør. Jeg synes simpelt-

hen, stednavne er sjove! Menneskets subjektivt 

forankrede sprogliggørelse af den fysiske verden 

og måden, hvorpå stednavnet nedarves til yngre 

generationer i tilsyneladende betydningsløshed, 

fascinerer mig gang på gang.

Ph.d. studerende ved Institut for Kunst og 
Kulturvidenskab, født 1980. Mag.art. i kunsthisto-
rie fra Aarhus Universitet med speciale om 
superrealismen i malerkunsten 1965-1980.  
Har i 2012 været på McGill University i Montreal.

Hvad handler dit projekt om?
- Det handler om retro, den dedikerede revival af 
den nære fortid, som et vigtigt æstetisk fænomen 
i vores samtidskultur. Hvor den vestlige kultur 
tidligere spejlede sig i fjerne og idealiserede 
fortider gennem finkulturen, finder retro sted på 
basis af popkultur fra for få årtier siden. Jeg 
analyserer retro som en kulturel erindring om det 
at blive moderne og beskriver, hvordan retrodyr-
kelsen både bliver mere og mere generelt udbredt 
og finder nye specifikke udtryk.    

Hvorfor er det vigtigt/spændende?
- Jeg gør noget op med den postmoderne 
læsning af retro som ren overflade. I stedet ser jeg 
retro som en forhandling af historie på samtidskul-
turens vilkår. Det er jo bestemte perioder som 
1950’erne, der optager os som fælles fortid og 
æstetisk fantasi. Bag fascinationen ligger en 
oplevelse af både forbindelse og distance til den 
nære fortid, som udtrykkes i retroens nostalgi og 
ironi. Det handler altså om, hvordan vi skaber 
mening ud af fortiden og forbereder os på 
fremtiden. Og så er retro et spændende eksempel 
på, hvordan tingene omkring os tillægges 
betydning og værdi.  

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?
- Som kunsthistoriker er det meget spændende at 
behandle et mere bredt kulturelt emne som retro. 
Og så er det jo aktuelt: simpelthen vores 
generations kulturelle udtryk

Kristian Handberg

Line Sandst

Nikolaj Blichfeldt
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Praktik tak!
En god historie kan ikke fortælles for tit. Og historien om huma-
nister i praktik er faktisk så god, at den sagtens kan klare endnu 
en tur i manegen. På de følgende sider giver Humanist dig derfor 
praktikvejlederens gode råd til praktiksøgning – og seks tidligere 
praktikanters erfaringer fra deres praktikophold fra så forskel-
lige steder som Kvinfo, Tænketanken CEVEA, arkæologiske 
udgravninger i Jordan og Ægypten, en NGO i Ghana, Dansk 
Flygtningehjælp og Det Danske Kulturinstitut i Riga.

Af Rie Kjær Poulsen, rie@hum.ku.dk 

 

Ikke bare viser alle undersøgelser, at praktik er en rigtig god vej til job – hvad 
enten det er studiejob eller job efter uddannelsen – men praktik kan også være 
godt i forhold til at skabe afklaring af, hvilken vej studiet skal tones. Praktik er 
for rigtig mange studerende en øjenåbner i forhold til, hvad det egentlig er, 
uddannelsen skal føre til. Som Liv Høyer Rabjerg, en af de studerende, vi har 
interviewet om deres praktikophold, siger:
- At komme ud i virkeligheden og applicere mange års opsparet indlæring på 
konkrete projekter - og at se den umiddelbare effekt heraf har givet et både 
fagligt og personligt boost.

Ny undersøgelse af praktik er utvetydig
En ny intern kortlægning af erfaringerne med praktik på alle fakultetets institut-
ter viser, at pilen peger i samme retning over hele linjen: praktik er rigtig godt!
Hvornår, hvor og hvor meget er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, men 
Humanist vover alligevel pelsen i forhold til at komme med nogle generelle råd 
på baggrund af kortlægningen. Vi har kigget på, hvad man kan overveje, og 
hvordan man kommer godt i gang, og som case til iagttagelserne har vi brugt 
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) og AC-vejleder Dorthe 
Rozalia Horvath Horup, der med ansvar for 22 BA-uddannelser og 25 KA-ud-
dannelser kender en del til forhold omkring praktik på tværs af uddannelser.

Find selv ud af mere:  
Læs om praktik på din uddannelse på dit KUnet-uddan-
nelseswebsted – eller kom til tilvalgsdag den 25. april i 
forhallen på KUA2. Her vil der blandt meget andet være 
oplæg om netop praktik.  
Se programmet på  
hum.ku.dk/uddannelser/tilvalg/tilvalgsdag2013,  
og læs mere om tilvalg og Tilvalgsdagen på side 14 i  
dette nummer af Humanist.

Et godt trekantsdrama:  
En praktik består af tre parter: dig, dit 
praktiksted og den vejleder, der skal 
vurdere dit udbytte af praktikken. Jo 
mere I alle er enige om, hvad der skal 
til for, at praktikken er gået godt – jo 
nemmere er det for dig at navigere 
mellem en arbejdsgiver på praktikste-
det og en på uddannelsen.
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 Start i god tid

- En rettesnor, der jo gælder for de fle-
ste ting, men vil du faktisk have en god 
praktikplads, skal du altså ud af start-
hullerne med de indledende forbere-
delser semesteret inden, du vil i gang.
Et godt udgangspunkt er at starte med 
at reflektere over, hvilken branche eller 
specifik virksomhed du kunne tænke 
dig at prøve af.

Gå til din studievejleder

- Der er helt sikkert lokale forskelle på, 
hvordan praktikerfaringerne er lagret 
på institutterne. På ToRS har vi sam-
let gamle praktikopslag, der både kan 
give dig inspiration til, hvilke steder der 
søger praktikanter, men også til, hvad 
en praktik typisk kan indeholde emne-
mæssigt.

Søg uopfordret

- Der er selvfølgelig den nemme løs-
ning, hvor du reagerer på et opslag, en 
virksomhed har sendt ud. Men vil du 
gerne ind de populære steder, står du 
meget stærkere, hvis du søger uopfor-
dret! Man kan i virkeligheden formu-
lere det meget tydeligt: Vil du være 
en ener eller en i bunken af ansøgere? 
Hvis du kan sælge dig selv gratis og 
med et meningsfyldt forslag til, hvad 
du kan tilbyde, er der jo næsten ikke 

Se slæbet som læring

- Selv om det kræver tid og benarbejde 
at lave den gode ansøgning, er tiden 
bestemt ikke spildt. Du kan vælge at se 
det som en træning til, når du er færdig 
og skal søge job. Og som praktikant er 
du ikke nær så afhængig af succes som 
den arbejdsløse kandidat; du kan altid 
”falde tilbage” på den ordinære under-
visning et semester mere.

Klar aftale er halvt fuldført

Når du har fået hul igennem til et prak-
tiksted, så sørg for, at der bliver lavet 
en klar og tydelig forventningsafstem-
ning i forhold til, hvor meget du skal 
nå, hvor lang arbejdstid der skal være, 
og at det i det hele taget er et reali-
stisk forløb. På den måde sikrer du, at 
du både kommer igennem praktikken 
til tiden og ud i den anden ende med 
en succes i bagagen. Også det er en 
læring i forhandlingsteknik, som er et 

Tænk på enden fra begyndelsen

Hvis du skal bestå praktikken, skal du 
i sidste ende aflevere et produkt, du 
kan bestå på. Så sørg for at få tilknyttet 
en praktikvejleder fra dit fag. Vedkom-
mende skal bedømme dig til sidst, så 
det er en god ide at være enige om, 
hvad I forventer af det endelige pro-
dukt: så det er helt tydeligt for både 
dig og dem, der skal vurdere dig, hvor-
når du er i mål.

AC-vejleder Dorthe Horups quick-vejledning til at komme godt fra start:
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Liv Høyer Rabjerg, KA-studerende  
på tværkulturelle studier, specialeskrivende
Har været i praktik i Tænketanken Cevea

Hvad var det bedste ved at være i praktik?

- Jeg har været så heldig at være i praktik et sted, hvor praksis og teori 

skulle kobles på et højt niveau. Så jeg skulle virkelig trække på et stort 

arsenal af viden og erfaring for at levere varen. Men det har også givet 

pote, og jeg har oplevet praktikperioden som en fed udfordring, med 

ansvar, medbestemmelse og selvstændige projekter.

- Det har været meget motiverende, at jeg i løbet af min praktiktid har 

opdaget, at de kompetencer og den viden, der er “common sense” på 

studiet, i virkeligheden er en unik indsigt og både relevant og anvendelig 

ude i hverdagens organisationer.

- Det har givet et både fagligt og personligt boost at komme ud i virke-

ligheden og applicere mange års opsparet indlæring på konkrete pro-

jekter. Jeg er blevet mere afklaret omkring, hvad jeg er dygtig til, og 

hvad min uddannelse kan, og jeg er blevet mere selvsikker, fordi mine 

faglige kompetencer er blevet afklaret og bekræftet i en verden uden 

for universitets mure.

Vil du anbefale andre at tage i praktik – hvorfor/hvorfor ikke?

- Hvis man kan finde et godt sted, vil jeg klart anbefale et praktikforløb. 

Men ikke for alt i verden. Det er vigtigt, at praktikstedet har noget at 

tilbyde dig, og at det opfattes som en læringsproces. Der skal været et 

match mellem dine interesser og organisationens profil, og de skal til-

byde nogle interessante læringsmål og en god sparring (m.a.o.: Hvis de 

i højere grad søger en person til at brygge kaffe og printe, er det bedre 

at beholde sit studiejob.)

Golnaz Hekmat Shoar, har en BA i persisk  
og er nu KA-studerende på tværkulturelle studier, 
specialeskrivende 

Har været i praktik i KVINFO’s mentornetværk i Odense

Hvad var det bedste ved at være i praktik?

- Det bedste har helt klart været at få et realistisk indblik i, hvilke arbejdsopgaver 

der muligvis venter på mig, når jeg er blevet færdiguddannet. Jeg føler mig mere 

kompetent til at gennemfører overgangen fra at være studerende til at være 

færdiguddannet, og det har givet mig mod på at søge bredere, når jeg engang 

skal ud på arbejdsmarkedet. Det skyldes bl.a., at jeg har fundet ud af, at der er en 

verden derude, der er fyldt med forskellige organisationer, firmaer osv., som jeg 

ikke kendte til før mit praktikophold – og som jeg nu ved er potentielt kommende 

arbejdspladser. Derudover er jeg blevet gjort opmærksom på nogle personlige 

kompetencer, som jeg har fået tilføjet mit cv. 

- Men det allervigtigste er, at jeg har fået et helt nyt netværk, som jeg aldrig ville 

have fået, hvis jeg ikke havde været i praktik.

Vil du anbefale andre at tage i praktik – hvorfor/hvorfor ikke?

- JA! Helt sikkert! Jeg har hørt en masse skrækhistorier om, at man bliver sat til 

at lave kaffe og ikke får noget ansvar, så måske har jeg været heldig med min 

praktikplads. Men det har været en meget lærerig oplevelse – både socialt og 

fagligt – og jeg har fået en stor indsigt i, hvad det vil sige at arbejde for en privat 

organisation. Jeg har også fået afprøvet de teorier i praksis, som jeg har studeret, 

og jeg føler mig mere kompetent til at komme ud på den anden side af studierne.

Lena Tambs, KA-studerende på egyptologi
Har været i praktik på to forskellige  
arkæologiske udgravninger i Fayum-området i Egypten  
og i Jarash i Jordan

Hvad var det bedste ved at være i praktik?

- Det bedste var helt klart de praktiske erfaringer, jeg fik, mens jeg var 

afsted. Man kan lære meget teoretisk gennem undervisningen, men me-

get lærer man først rigtigt ved selv at afprøve det. Og ikke mindst lærer 

man meget om sig selv…

Vil du anbefale andre at tage i praktik – hvorfor/hvorfor ikke?

- Jeg har allerede - og vil helt klart gøre det igen - anbefalet andre at 

søge en praktikplads. Det er en rigtig god mulighed for at afprøve noget, 

der kunne være et bud på, hvad man kunne lave efter endt studietid. 

Som mange andre håbefulde studerende på Carsten Niebuhr Afdelingen 

forsøger jeg at få noget arkæologisk erfaring i løbet af min studietid for 

på den måde at øge mine muligheder for efterfølgende at finde drøm-

mejobbet. Det kan være rigtig svært, fordi mange udgravninger har en 

varighed på flere måneder ad gangen – noget der gør det svært samtidig 

at være fuldtidsstuderende herhjemme. Så derfor er et praktikophold en 

rigtig god mulighed for at opnå praktisk erfaring samtidig med, at man 

samler ECTS-point.

Praktik i udlandet  
– ren happy hour:  
Selv om det kan være lidt 
tungere at arrangere et prak-
tikforløb i udlandet, så fortvivl 
ikke, for udbyttet er næsten 
også dobbelt så stort: 
Du får mulighed for både at få 
erhvervserfaring og boostet 
dit sprog- og kulturkendskab. 
Så se det som ren happy hour 
på udbyttesiden.
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Siri Myggen Jensen, er KA-studerende på 
musikvidenskab, men har været i praktik 
gennem ToRS 
Har været i praktik i den ghanesiske NGO African  
Footprint International (AFI) i Ghana

Hvad var det bedste ved at være i praktik?

- AFI har en tromme- og danse-performancegruppe, og jeg var ansat 

til at være en del af lærerstaben i et projekt om nycirkus. AFI har en 

del samarbejde med danske institutioner og har bl.a. opført en skole i 

landsbyen Pebi, hvor jeg også hjalp lidt til. 

- Der var selvfølgelig en helt masse ting, der ikke var, som jeg havde 

regnet med. Der var fx slet ikke den slags arbejdsopgaver, jeg havde for-

ventet, men netop det manglende arbejde blev i virkeligheden enormt 

essentielt for mine observationer. For i virkeligheden handlede det ikke 

så meget om de konkrete arbejdsopgaver, men i langt højere grad om 

at opnå en forståelse af livet i en ghanesisk organisation. Om at forstå, 

hvilke problemstillinger der knytter sig til arbejdet med kunst, når man 

er ghaneser. Det var klart det bedste ved praktikken. 

- Jeg opdagede, at der fandtes virkelige problemstillinger ude i den store 

verden, hvor det gav mening at anvende al den teori, jeg havde brugt så 

meget tid på at læse, for at kunne forstå, hvad der var i spil. Jeg opdage-

de, at der er en kæmpe problemstilling forbundet med det kreative og 

kunstneriske erhvervs manglende professionalisering i udviklingslande-

ne. Der er et væsentligt paradoks forbundet med al den kreativitet, som 

er at finde på det afrikanske kontinent, og at det samtidig er nærmest 

umuligt at leve af kunsten. Det var ekstremt frustrerende at se, hvordan 

så meget fantastisk kunst gik tabt, fordi folk var nødt til at brødføde sig 

på anden vis for at overleve. Det gav mig en trang til at bidrage til en 

ændring af uligheden i verden, og det må jo siges at være en fantastisk 

motivation for det videre akademiske arbejde.

Vil du anbefale andre at tage i praktik – hvorfor/hvorfor ikke?

- Selvfølgelig vil jeg det! Det er en fantastisk måde at sætte den store 

viden fra læsesalene i en mere konkret kontekst. Jeg oplever, at jeg sag-

tens kan læse om alt muligt og også finde det super interessant, men 

det kan ikke sammenlignes med den dybe forståelse af et problemfelt, 

som jeg opnåede ved at være i Ghana. Og så er det super fedt at have en 

’ekspertviden’. Den undersøgelse, jeg lavede, er der ingen før mig, der 

har lavet, og det gav mig et videre løft, fordi jeg ikke længere udeluk-

kende skal forholde mig til andres teoretiske materiale. Jeg endte med 

at forlænge min praktik og udskyde mit BA-projekt, for på den måde 

kunne jeg være afsted et helt semester og både have et praktikophold 

og indsamle data til BA-projektet. Det gav en kæmpe energi til BA-pro-

jektet, som blev en egen undersøgelse, som jeg var både ’ekspert’ og 

personligt involveret i. 

Charlotte Stigaard Vinge, er  
kandidatstuderende på historie,  
men har været i praktik gennem ToRS 
Har været i praktik på Det Danske Kulturinstitut i Riga, Letland

Hvad var det bedste ved at være i praktik?

- Det har bl.a. været de venner, oplevelser og erfaringer, jeg har fået, som jeg 

ikke kunne have fået på en rejse, men netop kun ved at bo et sted og have 

en hverdag dér. Gennem den praktiske erfaring har jeg fundet ud af, hvad jeg 

synes er sjovt at arbejde med – og dermed er jeg også kommet tættere på, 

hvad jeg gerne vil bruge min uddannelse til.

Vil du anbefale andre at tage i praktik – hvorfor/hvorfor ikke?

- Helt sikkert! Det at prøve at have en hverdag i et andet land gjorde, at jeg 

bl.a. blev mere bevidst om, hvilken en person jeg er, og hvordan jeg tilgår nye 

mennesker. Jeg blev tvunget til at skabe nye relationer forholdsvist hurtigt, 

og samtidig skulle jeg orientere mig i forhold til et nyt job, nye kollegaer, nye 

rutiner og en ny by. Det var et slags turboforløb i socialisering, der foregik i en 

boble fyldt med oplevelser. Det var sindssygt fedt!

Cathrine Klokkedal, 
er KA-studerende  
på tværkulturelle studier
Har været i praktik på Integrationsnet,  
der er en del af Dansk Flygtningehjælp

Hvad var det bedste ved at være i praktik?

- Det var meget motiverende i forhold til studiet. Tværkulturelle studier er 

en meget bred uddannelse, og ved at komme i praktik kan man måske un-

dervejs komme lidt nærmere på, hvad man gerne vil bruge sin uddannelse 

til og evt. vælge tilvalgsfag derefter.

- Og så er der networking-delen: I min praktik mødte jeg en masse men-

nesker, der også var interesserede i at vejlede mig i, hvordan man skaber 

kontakter og kommer i job. 

- Et praktikforløb er en god måde at få noget relevant erhvervserfaring på. 

Selvom praktikken var ulønnet, har den klart en værdi for mit cv, og den 

kan bringe mig tættere på job i fremtiden. 

Vil du anbefale andre at tage i praktik – hvorfor/hvorfor ikke?

- Ja, klart! Praktik kan både give gode og dårlige erfaringer med en virk-

somhed og en specifik branche, og det er godt at være forberedt på det, 

inden man skal ud i det virkelige liv. Derudover giver praktikken en større 

chance for at få et job, når man bliver færdig. Specielt for humaniorastu-

derende tror jeg, at praktik er en nødvendighed – især hvis man ikke har 

et relevant studiejob. 
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Arkæologer fra hele landet var samlet, og mere end 300 mennesker 
deltog ved seminaret Vikingetid i Danmark, som blev afholdt i fe-
bruar på KUA. Mange af deltagerne var arkæologistuderende, som 
er ivrige efter at fordybe sig i den nyeste forskning inden for faget, 
og som har lært, hvad et godt netværk betyder for deres studie og 
fremtidige karriere.

Fra BA til ph.d. på Arkæologi, KU
En af deltagerne på seminaret var BA-studerende Lizette Salge. Hun 
læser på 4. semester på arkæologi, og hun fortæller: 
- Den litteratur, vi har adgang til på studiet, rummer som regel ikke 
den nyeste forskning. Men på seminaret, hvor næsten alle landets 
museer var repræsenteret, fik også vi studerende blik for, hvad der 
foregår ude i marken lige nu. Vi fik også sat ansigt på nogle af de for-
fattere, vi har læst tekster af i løbet af studiet. I det hele taget snak-
kede vi med og deltog på lige fod med professorerne og fik på den 
måde opbygget et netværk. Og så tror jeg faktisk, at min deltagelse 
på seminaret har haft betydning for den studiejobsamtale, jeg lige 
har været til på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Her kom vi til at tale 
meget om seminaret og nogle af indlæggene. Og nu har jeg fået job!
   I Haderslev sidder arkæologistuderende Hemming Zaramella og 
skriver speciale om en lokalitet med metaldetektorfund fra vikinge-
tiden. Hans speciale tager udgangspunkt i fund foretaget ved Varde 
Museum, han arbejder på deltid ved Museum Sønderjylland i Hader-
slev, og specialet har krævet interaktion med Ribe museum – så han 
orienterer sig i øjeblikket bredt i den sønderjyske museumsverden. 
Hemming Zaramella deltog også i seminaret i februar, og han ved, 
hvad et godt netværk blandt fagfæller betyder for en arkæolog – 
både den unge og den erfarne. For det er ikke kun den unge arkæo-
log, der kan drage nytte af den garvede forskers viden. 

- Når jeg kontakter en kollega med det upublicerede fund, som jeg 
sidder med, så får han jo også sat en nål på sit landkort over fund 
inden for hans forskningsområde, fortæller han.
   Blandt oplægsholderne på seminaret var Morten Ravn. Han er 
ph.d.-stipendiat ved KU med flere års erhvervs- og forskningserfaring 
inden for vikingetid: 
- Vi var 30 oplægsholdere i løbet af dagen og havde derfor kun 
10 minutter hver til vores oplæg. Det betød, at vi ikke kunne gå i 
dybden med hvert indlæg, men at vi til gengæld fik dækket vikin-
getiden bredt. Bidragene er samlet i en publikation, som Henriette 
Lyngstrøm, der er idéudvikler af arrangementet, har redigeret sam-
men med ph.d.-stipendiat Lone Gebauer Thomsen, og den har jeg si-
den brugt flere gange i mit arbejde. Jeg bruger også de kontakter, jeg 
får på sådan en dag: Bl.a. når jeg ansøger om forskningsbevillinger, 
og når jeg støder på spørgsmål i mit daglige arbejde, forklarer han.

Mødet med kommende arbejdsgivere
Lektor på SAXO-Instituttet Henriette Lyngstrøm afrunder interviewet 
om det seminar, der samlede landets arkæologer, erfarne som uer-
farne. Hun ser med et tilfredst smil over på studerende Lizette Salge 
og opsummerer: 
- Tjaa, Lizette har jo faktisk lige mødt alle sine kommende arbejds-
givere.

       Jord    under neglene og  

ord med på veJen
På arkæologistudiet får de studerende jord under neglene.  
De er med, når der graves i mulden efter fund fra fortiden.  
Og de er med, når arkæologer mødes ved forskningsseminarer 
på KUA og udveksler ny viden. Her graver de studerende sig 
dybere ned i faget og får kloge ord og kontakter med på vejen.

Af Jane Bøll
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BA-studerende lizette sAlges  
dAgBog frA ’vikingetid i dAnmArk’:

”Et seminar der vedrører ALLE aspekter af vikingetid? Et seminar med 
over 30 oplægsholdere på kun én dag? Og med den nyeste forskning 
om vikingetiden?” 
Det lød for godt til at afslå, og jeg skyndte at tilmelde mig, da jeg 
læste om seminaret. Jeg vidste, at der ville blive rift om pladserne, og 
jeg har glædet mig lige siden. 
Jeg vågnede glad i morges og spiste min morgenmad, imens jeg kig-
gede på bogen med oplægsholdernes samlede bidrag for dagen. Jeg 
var spændt, da jeg tog turen mod KUA, hvor jeg fik indregistreret 
mig og fundet min bog frem igen. Lokalet blev efterhånden propfyldt 
med mennesker, og der var en god stemning i rummet, der var fyldt 
med glade arkæologer, der genså hinanden. Det er sjovt at være del 
af sådan et stort arrangement, hvad enten det er som oplægsholder 
eller deltager som jeg. 
Seminaret blev skudt i gang, og oplæggene kørte bare derudad. 
LÆKKERT! Programmet var hårdt: kun en enkelt pause på hele da-
gen, men ellers havde vi ikke kunnet nå alle oplæg. 
Især Silke Eisenschmidts oplæg om forholdet mellem den gamle he-
denske religion og den nyere kristne fangede mig. På baggrund af to 
kvindegrave fra Sønderjylland viste hun, at den hedenske tro og den 
kristne ikke nødvendigvis blev opfattet som modsætninger, men at 
kristendommen langsomt vandt indpas, uden at hedenskabet blev 
opgivet.
Nu er seminaret slut. Jeg er fyldt godt op med viden og tager glad 
hjemad. Jeg føler mig meget taknemlig for det store arbejde, som 
Henriette og Lone har lagt i seminaret. Det har været en dejlig og 
informativ dag, hvor vi studerende har fået sat ansigt på de mange 
forfattere og fået muligheden for at få kontakt med de forskellige 
museer. 

vikingetid i dAnmArk
Seminar afholdt på fakultetet i februar. 

Er du interesseret i at vide mere om  
indholdet på konferencen, kan du læse 

oplæg fra seminaret i kompendiet  
”Vikingetid i Danmark, der sælges i  

kompendieudsalget på KUA.
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Fagenes Dyst  
– kom og hep på fodboldholdene fra humaniora!

I april sparker USG Studenteridræt den 18. udgave af Fagenes Dyst i gang. 
Fagenes Dyst er en USG’s foldboldturnering for studerende, og den spilles 
hvert år i Lundehusparken ved siden af Emdrup-Badet. 

Fra humaniora deltager der hold fra følgende fag: filosofi, etnologi, historie, 
indianske sprog og kulturer, spansk og musik.

Turneringen starter den 19. april, og der spilles alle fredage og enkelte tirs-
dage eftermiddage frem til finaledagen den 7. juni. 

Du kan læse mere om turneringen og se programmet på usg.dk. 

KU Får en  
ekstra  

proreKtor  
KU’s bestyrelse har besluttet, at KU skal have en 

prorektor med særligt ansvar for uddannelsesområ-
det. Den nye prorektor får bl.a. ansvaret for at styrke 

kommunikationen til de studerende.
- Uddannelse er et af de vigtigste temaer for KU i 
disse år, hvor vi både arbejder på at forbedre stu-

diemiljøet og kvaliteten af uddannelserne. Samtidig 
arbejder vi med talentudvikling, udvikling af indre 

marked for uddannelser og øget internationalisering. 
Vi har brug for ekstra ledelsesfokus på dette område, 

som er hovedpunktet i universitetets strategi 2016, for-
klarer rektor Ralf Hemmingsen, der har taget initiativ til 

oprettelsen af stillingen.
Der er blevet nedsat et ansættelsesudvalg med  

repræsentanter af studerende, medarbejdere og  
ledelsen. Stillingen forventes opslået i løbet af april 

med ansøgningsfrist i maj.

opgavetips!
Hjælp til opgaveskrivningen på mobilen

Opgavetips.dk er et nyt mobilt værktøj til støtte i  
opgaveskrivningen.

Opgavetips.dk giver dig:

• Tips til informationssøgning i opgaveprocessen
• Viden om kildekritisk vurdering af litteratur
• Hjælp til udarbejdelse af litteraturlister og noter
• Optimering af din studieteknik- og metoder

Du kan finde Opgavetips.dk på Google Play og i App 
Store ved at søge på ”opgavetips”. Eller du kan åbne den 
via Det Kongelige Biblioteks mobilflade på rex.kb.dk 

reKorDmange  
besøgenDe til 

Åbent HUs  
på HUm

Interessen for de humanistiske bacheloruddan-
nelser er fortsat stor. 300 flere besøgende end 

sidste år kom forbi årets Åbent Hus på fakultetet 
den 6. og 7. marts. I alt 1.819 besøgende lagde i 

løbet af de to dage vejen forbi humaniora. 

De mange besøgende blev budt velkommen i 
kantinen af fakultetets prodekaner og havde her-

efter mulighed for at besøge to uddannelser og 
tale med vejledere, undervisere og studerende.

I mellem de to besøgsrunder blev kantinen om-
dannet til en basar, hvor det var muligt at høre 

mere om muligheden for udlandsophold, huma-
nisters karriereveje og optagelsesprocedure.

 Fakultetets nye institut, IVA, var også 
repræsenteret med en stand.

Side42 - noter.indd   42 3/25/2013   11:29:08 AM



Læs tidligere numre af  
Humanist   

www.humanist.hum.ku.dk

www.freshfitness.dk

Amager  ·  Rued Langgaards Vej 2C  ·  2300 Kbh S

SPAR 199,-
FØRSTE
MÅNED
GRATIS

SPAR OP TIL 199 KR!
DEREFTER 149/199 PR. MD.

DØGN-
ÅBENT! 

Omslag.indd   11 3/20/2013   5:02:23 PM



Vi kender vejen til dit drømmejob

Vi ved, at vores medlemmer har helt unikke kompetencer, og at du bliver drivkraften på 
fremtidens arbejdsmarked. Og så sikrer vi dig selvfølgelig økonomisk, hvis du bliver ledig. 
Er du studerende, har du mulighed for at få medlemskabet gratis. Har du været medlem  
i ét år, når du dimitterer, slipper du for karensmåneden og tjener dermed 14.235 kr.

Send en sms med teksten MA til 1277 så ringer vi til dig. (Det koster normal takst).

Meld dig ind på ma-kasse.dk/blivmedlem

du har valgt 
en lang 
uddannelse. 

nu skal du ikke 
nøjes med en 
hvilken som 
helst a-kasse.
ma-kasse.dk

Scan og bliv 
ringet op af MA

Studentermagasinet/Det Humanistiske Fakultet/københavns universitet

06 forår/sommer 2013

Så er det slut, Gamle KUA! 

1972–2013
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