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Forskel på studerende 
Mange studerende på Humaniora og Samfundsviden-

skab får kun halvt så mange undervisningstimer som 

studerende på Sundheds- og Naturvidenskab

Vask hænderne!
Beredskabsplaner skal sikre at universitetet kan fun-

gere, selv hvis cirka en fjerdedel af medarbejderne 

bliver syge af influenza A

Generation Mig og Uni
Barnagtige og selvoptagne eller håbefulde og selv-

stændige? Universitetsavisen har bedt to såkaldte 

68’ere tegne et portræt af den nye årgang russer
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LEDER

BERIGTIGELSE – Det er ikke korrekt, at »Jurastuderende må 
rette egne opgaver«, som det ellers fremgik af en artikel i Univer-
sitetsavisen nummer 6. Ifølge artiklen havde bachelorstuderen-
de Kathrine Wibe vakt berettiget opsigt på en stor DI/AC-konfe-
rence om den faldende kvalitet af universitetsuddannelser ved at 
berette om, hvordan hun og hendes medstuderende på jurastu-
diet ofte oplevede, at undervisning blev aflyst, at der ikke var 
stole nok til alle og at undervisere bad dem om selv at rette deres 
øvelsesopgaver. I faget ejendomsret havde de studerende såle-
des fået at vide, at de kun kunne få rettet »en øvelsesopgave i lø-
bet af året på grund af besparelser,« hed det i artiklen.

Ved nærmere eftertanke, og efter at have stiftet bekendtskab 
med studieleder Mette Hartlevs kontante afvisning af påstanden 
om, at der i faget ejendomsret eller noget andet fag skulle være 
sparet på retningen af øvelsesopgaver, blev Kathrine Wibe imid-
lertid usikker på, om hun havde husket rigtigt, hvad angik antal-

let af øvelsesopgaver. Ifølge undervisningsplanerne i det pågæl-
dende fag har hun således haft mulighed for at aflevere tre øvel-
sesopgaver og en prøveeksamen, hvilket understøtter studiele-
derens udtalelser i artiklen. Desværre fremgik denne oplysning 
ikke af artiklen, selv om Kathrine Wibe inden deadline havde 
gjort opmærksom herpå i en mail. 

Oplysningen er så vigtig, at den burde have givet anledning til 
en anden vinkling, overskrift og forsidehenvísning, hvilket stu-
dieleder Mette Hartlev også har gjort gældende i en klage til 
Bladudvalget. Bladudvalget finder klagen berettiget, men vil dog 
ikke godtage den supplerende påstand om at redaktionen »be-
vidst har tilstræbt at give et groft fordrejet indtryk af forholdene 
på det juridiske studium.« Redaktionen har erkendt fejlen og be-
klager at have viderebragt fejlagtige oplysninger.

Rjb@adm.ku.dk

Forkerte oplysninger om jurastudiet

universitetsavisen 
– nu også på nettet
Følg nyhederne online dagligt 
og få analyser og baggrund i 
den trykte avis hver tredje uge

Kære læser

Dette semester er noget helt særligt. Ikke blot for alle jer nye stu-
derende, som er sluppet gennem nåleøjet til et af de mange 
spændende studier på Københavns Universitet. Men også for os 
her på Universitetsavisen.

Fra og med dette nummer udkommer vi ikke blot med en papir-
udgave med baggrundsartikler og meddelelser hver tredje uge. 
Vi udsender også en webavis med friske nyheder, debat og re-
portager fra Københavns Universitet. Alle ugens fem hverdage. 
På dansk og engelsk. 

Og der er nok at skrive om. Tag nu bare dette års optag. Aldrig 
nogensinde har så mange søgt om at komme ind på Københavns 
Universitet. Og aldrig er så mange blevet afvist. Antallet af stu-
diepladser er nemlig ikke blevet øget i takt med den øgede efter-
spørgsel. Generation forkælet? Læs artiklerne inde i avisen og 
døm selv.

Og hvordan ser det egentlig ud med kvaliteten af den uddan-
nelse, du er kommet ind på? Hører du til de heldige, der får 
100.000 kroner i taxametertilskud, eller udløser du kun 
40.000-50.000 kroner? Læs artiklerne inde i bladet om 
McKinsey-rapporten og se, om du kan finde svaret på, hvorfor 
studerende på Humaniora skal spises af med halvt så mange 
undervisningstimer som dem på Medicin.

Læs også debatsiderne i 2. sektion og giv dit besyv med. Skriv 
et læserbrev til næste nummer. Eller udnyt mulighederne for 
at kommentere artiklerne direkte på net-avisen.

Den danske side finder du på www.uniavisen.dk, 
og den engelske på www.universitypost.dk.

Godt semester!

Af Richard Bisgaard, ansvarshavende redaktør
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Universitetsbibliotek fik vokseværk i 2008
UDVIDELSE – De universitetsstuderende fik i løbet af 2008 mange flere læsepladser på Køben-

havns Universitetsbibliotek. Nu er der 1.700 pladser mod 1.100 i 2007. Det øgede antal læse-

pladser er en følge af åbningen af det nye studiemiljø på det Natur- og Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultetsbibliotek på Nørre Allé, samt indvielsen af det nye Humanistiske Fakultetsbibliotek 

på Amager. I løbet af 2008 fortsatte også stigningen i antallet af udlån: Det direkte elektroni-

ske udlån til lånerne steg således fra 3,8 millioner i 2007 til over fem millioner udlån. Tallene 

dækker primært over studerende og undervisere. 

Ny bestyrelsesformand 
for Københavns  
Universitet

LEDELSE – Sommerferiens afslutning indvarsler 

fornyelse i den øverste ledelse på Københavns 

Universitet (KU). Universitetets bestyrelse har ud-

peget to nye medlemmer som afløsere for den af-

gående formand Bodil Nyboe Andersen og besty-

relsesmedlem Henrik Topsøe. Direktør for Statens 

Serum Institut Nils Strandberg Pedersen og rektor 

for Frederiksberg Gymnasium Jannik Johansen 

indtræder som nye medlemmer. Nils Strandberg 

Pedersen forventes at blive udnævnt som ny for-

mand ved bestyrelsens møde den 15. september. 

Tiltrædelsen af de to nye medlemmer er en del af 

en gradvis udskiftning af de seks eksterne med-

lemmer i bestyrelsen, som sidder i to valgperioder 

og derfor skal være udskiftet i 2011. 

KU tilbyder Dansk som 
undervisningsfag 

NY UDDANNELSE – Både gymnasier, folkeskoler 

og studerende kan blive de nye vindere, når det 

det første hold på 40 studerende begynder på 

Dansk som Undervisningsfag (DU) på Københavns 

Universitet (KU) den 1. september 2009. Den et-

årige uddannelse kan både være en del af bache-

loruddannelsen i dansk og udgøre det første år til 

uddannelsen som skolelærer (professionsbache-

lor) i København. Den studerende kan vælge beg-

ge veje efter det første år på DU der giver 60 

ECTS uden at spilde studietid på hverken KU eller 

som professionsbachelor. Dansk som Undervis-

ningsfag omfatter undervisning i litteratur, 

danskfagets historie samt sprog, herunder børns 

sprogtilegnelse, sproglige socialisation, læsning, 

skriftkyndighed og betydningen af de digitale 

medier for børns sprogvaner. Der er desuden ind-

lagt et praktikforløb på tre uger. 

Influenza A (H1N1)
•  Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat ikke, at befolkningen i Danmark generelt 

har grund til bekymring. Langt de fleste, der bliver smittet med Influenza A 

(H1N1) oplever et mildt sygdomsforløb sammenlignet med gængs vinterin-

fluenza.

•  Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes el-

ler nedsat immunforsvar kan være særligt udsat ved influenza, og bør kon-

takte lægen, hvis de får influenza-symptomer. 

•  Gravide, der får influenzasymptomer, og forældre til børn under to år med 

influenzasymptomer, bør også kontakte lægen.

•  Har du spørgsmål, så ring til Sundhedsstyrelsens Influenza A hotline på tele-

fon 72 22 85 22. 

•  Det er endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A. Sundhedssty-

relsen forventer, at de første danskere vil kunne blive vaccineret omkring 

den 1. november 2009.  

•  I alt 520 er diagnosticeret med ny influenza A (H1N1) i Danmark.

•  Der er rapporteret om tilfælde i mere end 160 lande.

•  De første tilfælde blev fundet i midten af marts i Mexico. Den 11. juni erklæ-

rede WHO udbruddet for en verdensomspændende epidemi (pandemi).

grund af Sundhedsstyrelsens 
vejledninger efter sommerferi-
en.
 Hum har prioriteret modta-
gelsen af de nye studerende, 
eksamen, ledelse, økonomi, it 
samt pasningen af skrankerne 
som funktioner, der ikke må 
lukke ned.

Kirsten Refsing var profes-
sor i japansk på University of 
Hong Kong under udbruddet 
af SARS (Severe Acute Respi-
ratory Syndrome).  

Der blev registreret over 
8.000 tilfælde af SARS og 
knap 800 patienter døde mel-
lem november 2002 og juli 
2003. Sygdommen spredte sig 
på få uger fra Guangdong-pro-
vinsen i Kina til 37 lande.
 Udbruddet gjorde, at de stu-
derende fik besked på at blive 
hjemme, og universitetet måt-
te lukke ned i tre uger. De an-
satte skulle derimod møde på 
arbejde og måtte kommunike-
re med de studerende elektro-
nisk.
 Kirsten Refsing understre-
ger, at Influenza A er en meget 
mildere sygdom end SARS, 
men hun har gjort brug af sine 
erfaringer med at oprette et 
beredskab fra tiden i Hong-
kong og opfordrer til at tage 
vejledningerne alvorligt.

clba@adm.ku.dk

NOTER

FAKTA

Københavns universitet  
forbereder sig på  
influenza-epidemi
Beredskabsplaner skal sikre at universitetet  
kan fungere, selv hvis cirka en fjerdedel  
af medarbejderne bliver syge

INFLUENZA 

Af Claus Baggersgaard

De studerende skal kunne 
melde sig til eksamen, compu-
terne skal fungere, og dyrene 
skal passes. 

Københavns Universitet 
(KU) er en stor og mangfoldig 
forretning, der ikke bare kan 
lukke og slukke, fordi en stor 
del af medarbejderne er syge 
med Influenza A. 

Sundhedsstyrelsen vurde-
rer, at mellem en tredjedel og 
en fjerdedel af befolkningen 
kan få sygdommen i løbet af et 
par måneder. Op til 15 procent 
kan være sengeliggende samti-
dig, når epidemien topper.

Ifølge Niels Balslev Wendel-
boe, vicedirektør for HR- og 
Organisationsudvikling, er det 
nødvendigt, at KU som en stor, 
offentlig virksomhed medvir-
ker til at begrænse smitte-
spredningen og forbereder sig 
på, hvad man skal gøre, hvis 
sygefraværet bliver højt.

Alle fakulteter er derfor ble-
vet bedt om at ophænge plaka-
ter med gode råd fra Sund-
hedsstyrelsen, og rengørings-
personalet er opfordret til at 
opprioritere rengøring af dør-
håndtag. 

Et af rådene er at blive 
hjemme, hvis man har sympto-
mer på influenza.

»Vi har mange superansvar-
lige medarbejdere, der bræn-
der for at gå på arbejde, men 
beskeden er, at du tjener både 
dine egne og KU´s interesser 
bedst ved at blive hjemme,« si-
ger Niels Balslev Wendelboe.

Hvem skal passe dyrene?
Fakulteterne skal også udar-
bejde hver deres beredskabs-
plan, der skal kortlægge de 
kritiske funktioner, som skal 
passes uanset hvad.

Det kan for eksempel være 
driften af it-systemerne, eksa-
mensplanlægning eller pasnin-
gen af dyrene i staldene på Det 
Biovidenskabelige Fakultet 
(Life). 

Det skal også fremgå, hvem 
der kan tage over og passe ar-
bejdet, hvis de, der normalt 
udfører opgaverne, ligger 
hjemme under dynen.    

Ifølge Niels Balslev Wendel-
boe er fakulteterne blevet bedt 
om at overveje, hvorvidt der 
skal tages særlige forholdsreg-
ler i forbindelse med studie-
start, og så bliver der lavet en 
særlig influenza A-hjemmeside 
med gode råd og relevante 
links.

Erfaring med SARS
Kirsten Refsing, dekan på Det 
Humanistiske Fakultet (Hum), 
gik straks i gang med at plan-
lægge beredskabet på bag-
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NYHEDER

UNIVERSITETSLOV

Af Sune Engel Rasmussen

De ansatte på de danske universiteter er under-
lagt stærk topstyring og lider under indskræn-
ket forskningsfrihed, viser en række nyligt of-
fentliggjorte delrapporter fra konsulentfirmaet 
Capacent. 

Rapporterne skal indgå i den samlede evalu-
ering af Universitetsloven, som efter planen af-
sluttes i slutningen af i år, og er blevet til ved en 
interviewrunde blandt over 8.000 universitets-
ansatte. 

Manglende indflydelse og mistillid til  
ledere
»Absolut monarki og manglende akademisk re-
publik,« lyder et kritisk citat fra en universitets-
ansat i rapporten om medindflydelse, der viser 
utilfredshed blandt videnskabeligt personale 
(vip) såvel som teknisk administrativt persona-
le (tap).

Kun hver tiende ansatte mener at have ind-
flydelse på den øverste ledelses beslutninger, 
mens 17 procent mener at kunne påvirke fakul-
tetsbeslutninger. Institutlederen opfattes som 
tættere på de ansatte, men det er alligevel blot 
halvdelen af de adspurgte, som føler, at de har 
indflydelse på beslutninger på institutniveau. 

Samtidig nærer de ansatte stor skepsis over 
for selve beslutningsorganerne på deres insti-
tut, hvor der på blot ti procent af møderne iføl-
ge Capacent tages egentlige beslutninger. På 65 
procent af møderne informerer ledelsen blot. 

Ifølge lederne selv lytter 95 procent af dem til 
de ansattes holdninger, mens 85 procent lytter 
til de studerende. 

Manglende økonomi indskrænker  
friheden
Ifølge Capacent har danske universitetsforskere 
også mærket en betydelig forringelse af forsk-
ningsfriheden, som dog primært skyldes man-
gel på økonomiske ressourcer. Stadig flere for-
skere oplever manglende bevilling til deres 

foretrukne forskning, samt en stigende ekstern 
finansiering. 

Bevillingerne til strategisk forskning, og der-
med den politiske styring, vokser og 13 procent 
af danske forskere har ikke kunnet finde bevil-
ling deres eget forskningsområde de sidste to 
år. 

Hver femte KU-forsker har oplevet at blive 
pålagt specifikke forskningsinstrukser, men det 
måske mest omdiskuterede element i universi-
tetsloven, ledernes instruktionsbeføjelser, ana-
lyseres ifølge Forskerforum ikke i Capacents 
rapporter. 

ser@adm.ku.dk 

E-LÆRING

Af Anders Fjeldberg 

For kun seks år siden måtte de 
studerende fumle sig rundt 
mellem ikke færre end 13 sy-
stemer til webbaseret læring 
på Københavns Universitet 
(KU). 

De mange systemer gav de 
studerende grå hår i hovedet, 
fordi alle systemerne var for-
skellige med hensyn til både 
udseende, funktionalitet og 
passwords. 

Fra starten af dette semester 
1. september 2009 er der nu 
kun ét system, nemlig Absa-
lon. Det giver dig og dine med-
studerende mulighed for at ta-
ge både tests og ’quizzer’, så 
vejlederen kender de stude-
rendes faglige niveau allerede 
inden kurssusstart.

Webbaseret læring med 
sms, lyd og e-mail
Når den studerende har logget 
sig ind i Absalon, er systemet 

allerede personaliseret til bru-
geren. Der står kun de ting på 
skærmen, som den studerende 
har brug for. 

De studerende kan samar-
bejde om opgaver, modtage 
undervisningsmateriale og 
sende indlæg, og de studeren-
de og vejlederne kan også 
kommunikere via video, holde 
videokonferencer med op til ti 
brugere ad gangen eller holde 
lyd-konferencer med op til 
100 brugere ad gangen. 

En underviser kan skrive en 
besked til alle studerende i en 
undervisningsgruppe på en 
virtuel opslagstavle i Absalon, 
og hver enkelt studerende kan 
så selv vælge, om beskeden 
skal modtages via sms eller via 
e-mail.  

Absalon gør KU til  
it-frontløber
»Absalon opfylder de stude-
rendes forventninger og gør 
KU til en frontløber inden for 
webbaseret læring, også i for-
hold til andre universiteter.« 

Det siger Lars Kayser, leder 
af Center for Webbaseret Læ-
ring (CWBL) på KU. På den 
måde er Absalon en revoluti-
on, mener Lars Kayser. CWBL 
har i tre og et halvt år haft an-
svaret for at gøre de studeren-
des liv med webstøttet under-
visning på KU nemt. 

»Det meste arbejde i CWBL 
har bestået i at lytte til hvilke 
krav og forventninger KU´s 
undervisere har haft til den 
fælles webbaserede lærings-
platform for at de studerende 
kan få størst muligt udbytte af 
Absalon,« fortæller Lars Kay-
ser. 

Log ind på Absalon. Gå ind på 
www.studerende.ku.dk – log 
ind til højre i skærmbilledet.

Absalon: Overblik over seks års udvikling

KU´s rektorat foranstaltede i 2003 en analyse af hele weblæringsområdet. Den viste blandt an-

det at 13 forskellige systemer inden for weblæringsområdet var i brug dengang på KU. CWBL 

blev etableret januar 2005, og opgaven med at udvikle den tekniske platform for Absalon kom 

i EU-udbud i 2006. 

I januar 2007 fik Samf, Sund og Teo gradvist indført Absalon, Jura delvist i vinteren 2007 og fra 

sommeren 2007 også Hum. Flere og flere funktionaliteter er tilføjet i Absalon i løbet af de sid-

ste to år – for eksempel lyd, video og sms. Fra 1. september 2009 kommer desuden Life og Far-

ma med, og funktionaliteten er fra 1. september ens for alle fakulteter og områder.

Absalon giver teknisk også mulighed for at lave ’traditionel e-learning’, altså at en KU-stude-

rende kan sidde i udlandet og tage kurser på KU, men det er indtil videre kun fakultetet på Li-

fe, der udnytter den mulighed i større omfang. Absalons hovedformål er at understøtte den fy-

siske undervisning for den studerende.

Ifølge CWBL´s egen statistik har Absalon allerede 28.000 brugere blandt studerende; det er me-

re end fire ud af hver fem studerende på KU og kan angivelig betragtes som en succes, da ikke 

alle KU´s cirka 42.000 studerende er aktive hele tiden og derfor ikke bruger Absalon. 

Ansatte efterlyser demokrati  
og forskningsfrihed
Ansatte oplever et demokratisk underskud, og forskere føler,  

at deres frihed er blevet indskrænket siden 2003, viser delrapporter  

op til evalueringen af universitetsloven

Absalon letter  
dit digitale studieliv 
Alle 42.000 studerende på Københavns universitets 
otte fakulteter har fået den samme platform til  
webbaseret læring 
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EVALUERINGSBESØG – Det internationale 

panel til evaluering af Universitetsloven besøgte 

den 19. august Københavns Universitet. Her flan-

keret af Lykke Friis yderst til højre og Ralf Hem-

mingsen, Jørgen Honore og Bodil Nyboe Ander-

sen yderst til venstre. Panelet mødtes desuden 

med to repræsentanter hver for de studerende 

og de ansatte. Derudover havde dekanerne selv 

udpeget otte særligt betroede professorer og ot-

te administrative ledere til at fortælle mere detal-

jeret om forholdene for det akademiske og tek-

nisk-administrative personale. 

MØD  
HINANDEN 
ONLINE – Man-

ge af de nyeste 

bærbare compu-

tere og note-

books har indbyg-

get videokamera. 

Men kameraet 

kan også købes 

separat, hvis man 

vil være med i en 

videokonference 

på Absalon.
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»Irakernes situation ændrer sig hele tiden, så 
vi har brug for så mange folk som muligt, så vi 
kan reagere hurtigt. Men vi mærker allerede 
stor tilslutning, også fra folk, der normalt ikke 
er specielt politiske.«

Elever og Studerende for Asyl har inden stor-
mødet lidt over 700 medlemmer på Facebook. 
Ud over koordinering af aktiviteter vil gruppen 
ved mødet også blive officielt stiftet som for-
ening.

ser@adm.ku.dk

Stormødet i Elever og Studerende for Asyl finder 
sted i Støberiet på Blågårds Plads på Nørrebro, 
torsdag den 27. august kl. 17.

kun begrænse sig til de irakiske flygtninge, si-
ger Peter Kirkegaard.

»Lige nu koncentrerer vi os om den her situa-
tion, men uanset hvad der sker med irakerne, 
vil vi blive ved med at informere folk om den 
danske asylpolitik generelt. Og vi har blandt 
andet snakket om at lave en hel oplysningspak-
ke til danske gymnasieelever.«

Bredt initiativ
Indtil videre består ESA hovedsageligt af stude-
rende fra Københavns Universitet (KU) og RUC, 
men foreningen håber også på at rekruttere stu-
derende uden for universitetet blandt sine med-
lemmer, siger Peter Kirkegaard, der selv læser 
sociologi på KU.

Studenternetværket blev dannet i maj, men 
holder torsdag den 27. august stormøde, hvor 
nye medlemmer bydes velkommen, og hvor ef-
terårets aktiviteter, oplysningskampagner og 
aktivisme skal koordineres.

Ikke begrænset til irakere
»Inden stormødet kan jeg ikke sige, hvad vi vil 
koncentrere os om, men jeg regner med, at vi 
vil opfordre til at gå med på Kirkeasyls aktivis-
me, selv om vi er to uafhængige initiativer,« si-
ger Peter Kirkegaard.

Kirkeasyl er den forening, der stod bag akti-
vismen under rydningen af Brorsons Kirke, 
hvor demonstranter forsøgte at spærre vejen 
for politiets busser. Men ESA’s arbejde vil ikke 

ASYL

Af Sune Engel Rasmussen

Politiets rydning af Brorsons Kirke, hvor en 
gruppe udvisningstruede irakiske flygtninge 
havde søgt kirkeasyl siden maj, har skabt vold-
som debat om den danske asylpolitik. En grup-
pe studerende vil nu samle opbakning til iraker-
nes sag i en nystiftet forening.

»I takt med at irakernes situation i kirken ud-
viklede sig, har der været stor opmærksomhed 
omkring deres situation. Særligt efter rydningen 
af kirken, da mange blev forskrækkede over, 
hvor voldsomt det gik for sig,« siger Peter Kirke-
gaard fra Elever og Studerende for Asyl (ESA).

NYHEDER

Studiecykler.dk

Dansk cykeldesign - made in Europe

normalpris: 
6095 kr.

Studiepris*: 
3995 kr.

Danske designcykler til studerende

Leder du efter en ny cykel, der ikke river bunden ud af dit SU budget? Så besøg Studiecykler.dk 
- en ny, dansk cykelproducent på nettet, der designer og producerer kvalitetscykler i Tyskland. 

Gå ind på Studiecykler.dk og se vores store udvalg af lækre CityBikes, MountainBikes, Retro 
Cruisere og klassiske bedstemorcykler, der er til at betale. 

* Tilbudet gælder kun for studerende. 

Studerende  
kæmper  
for asyl til  
flygtninge
ny studenterforening vil arbejde 
for permanent opholdstilladelse til 
irakiske flygtninge i Danmark

STUDENTERAKTIVISME – 

Efter august måneds kirkeryd-

ning og knippelsuppe i Rant-

zausgade marcherede tusindvis 

af demonstranter mod Christi-

ansborg i protest mod den dan-

ske asylpolitik. Nu vil en ny stu-

denterforening kæmpe for per-

manent opholdstilladelse til  

irakiske flygtninge i Danmark.

FO
T

O
: 

S
C

A
n

P
IX



6  unIVERSITETSAVISEn 9 ·  2009

NYHEDER

var inden for rækkevidde for 
en almindelig student. 

»De fleste søger efter, hvor 
det er realistisk at komme ind. 
Når kravene sidste år faldt på 
de populære uddannelser, så 
er der nok mange med en me-
re gennemsnitlig studenterek-
samen, som har tænkt: Hey - 
det er også muligt for mig!« si-
ger Claus Nielsen.

Naturvidenskab stadig i 
problemer
De skærpede adgangskrav før-
te sidste år til en katastrofe for 
de naturvidenskabelige fag. 
Og selvom ansøgerne vender 
tilbage i år, så er fag som Fysik 
og Biologi stadig ikke på ni-
veau med 2007. 

Joakim Groth, der er kom-
munikationschef på Det Na-
turvidenskabelige Fakultet 
(Nat), er ikke i tvivl om, at der 
bliver uddannet for få inden 
for science-området. 

»Det betyder blandt andet at 
de store virksomheder i Dan-
mark som eksempelvis Novo 
Nordisk, Lundbeck og Vestas, 
ikke kan få nok kvalificeret ar-
bejdskraft og derfor taber ter-
ræn i konkurrencen med ud-
landet,« siger han. 

Også på Farmaceutuddan-
nelsen var ansøgertallet uven-
tet lavt. 

»Det så kritisk ud til at starte 
med,« siger prodekan Ulf Mad-
sen fra det Farmaceutiske Fa-
kultet (Farma): 

»Men efterhånden har vi 
fyldt de ledige pladser op.« 

Både på Nat og Farma vil 
man satse endnu mere på at 
lokke studerende til med mar-
kedsføring de kommende år.

stbr@adm.ku.dk

som bliver færdige med gym-
nasiet, er nemlig store, og der-
med forventes et hårdere kap-
løb om de eftertragtede ud-
dannelsespladser. Det får Mat-
tias Friis Jørgensen til at kræve 
flere penge til studiepladser: 

»Taxameteret er så lavt på 
nogle uddannelser at det er en 
underskudsforretning. Det 
skal vi have på plads, så vi kan 
få råd til både mere kapacitet 
og bedre kvalitet til de mange 
unge, der tripper for at komme 
i gang med bøgerne.«

Claus Nielsen mener deri-
mod, at man skal slå koldt 
vand i blodet: 

»Bare fordi nogle har lyst til 
at læse på universitetet, bety-
der det ikke nødvendigvis, at 
de skal have lov. Vi må snakke 
med både politikere og aftage-
re om, hvad fremtidens behov 
er. Vi er ikke interesserede i at 
uddanne til arbejdsløshedskø-
en.« 

Og så efterlyser studievejle-
deren mere fantasi i de unges 
uddannelsesønsker: 

»Jeg tror, der findes mange 
rette hylder og mange uddan-
nelser, som man kan drømme 
om, hvis blot man vidste, hvad 
de havde at byde på. I dag sø-
ger rigtigt mange en lille 
håndfuld meget populære ud-
dannelser.«

 
Populære fag over- 
svømmet
Medicin, Psykologi og Stats-
kundskab er blandt de mest ef-
tertragtede. Alle tre uddannel-
ser er i år blevet oversvømmet 
med ansøgninger. På Psykolo-
gi har man modtaget dobbelt 
så mange som sidste år. 

Adgangskvotienten er røget 
helt op på 10,5 i forhold til 
kun 8,8 foregående år. Forkla-
ringen er ifølge Claus Nielsen 
først og fremmest at sidste år 
var usædvanligt magert. 

Nye krav til ansøgernes kva-
lifikationer betød, at mange 
studenter måtte tage et ekstra 
år med suppleringskurser og 
derfor søgte væsentligt færre i 
2008 og adgangskvotienten 
faldt til noget, der pludselig 

OPTAG 2009
 

Stine Maiken Brix

Københavns Universitet (KU) 
er på benene igen. Sidste års 
nye adgangskrav gav et or-
dentligt dyk i ansøgningerne, 
men i 2009 har de læsesultne 
studenter været særdeles flitti-
ge til at få udfyldt ansøgnings-
skemaet og sendt det af sted. 

Måske er det sidste års op-
sparede energi, som resulterer 
i, at Københavns Universitet 
faktisk slår rekorden fra 2007 
med en lille margin.

»Der er flere faktorer i spil,« 
siger Claus Nielsen fra KU’s 
centrale studievejledning: 

»En af dem er den nye bo-
nusregel, der gør det muligt 
for ansøgere at gange deres 
eksamensgennemsnit med 
1,08, hvis de søger optagelse 
inden for to år efter afslutnin-
gen af den adgangsgivende ek-
samen. Det kan have fået an-
søgere, der falder ind under 
reglen, til at vente med at søge 
til i år, hvor reglen træder i 
kraft.«

Claus Nielsen fremhæver 
også sidste års lave kvotienter 
på populære fag som medicin 
og psykologi samt den stigen-
de arbejdsløshed som faktorer, 
der har været med til at puste 
til ansøgningsiveren.

 
Store ungdomsårgange 
presser på
Bagsiden af medaljen er, at KU 
også har været nødt til at afvi-
se mange af de unge, som 
drømmer om at læse på uni-
versitetet. Ifølge Claus Nielsen 
er antallet af afslag også høje-
re end normalt.

Det er formand for Studen-
terrådet Mattias Friis Jørgen-
sen ikke tilfreds med: 

»Det er ærgerligt, at man 
har afvist så mange unge, der 
gerne vil i gang med en ud-
dannelse. Nu må de vente et år 
til.« 

Og noget tyder på, at stu-
denterformanden heller ikke 
bliver tilfreds næste år. De 
kommende ungdomsårgange, 

Fedt ansøgerår 
for Ku
Ansøgerbunken til uddannelser på Københavns 
universitet var højere end nogensinde i 2009.  
Fedt for Ku. Men skidt for de mange håbefulde 
studenter, som fik afslag og må vente med at læse

Farma søger jyder
 

Det lignede en øretæve til Farmaceutuddannelsen, da årets an-

søgerantal blev afsløret. Ledige pladser og et stort fald i ansø-

gere, som havde skrevet farmaceut øverst på listen. En god slut-

spurt har dog endt med at fylde alle pladser op inden studie-

start, fortæller Ulf Madsen.

 

 Er I tilfredse med årets optag?

»Det så kritisk ud til at starte med, men vi er endt med at blive 

tilfredse. I sidste runde har vi fået fyldt op med noget, der lig-

ner udmærkede ansøgere.«

 

De sidste par år er søgningen til jer faldet. Hvorfor?

»For det første er antallet af beslægtede uddannelser steget 

voldsomt de seneste år. Selvom vi er den eneste farmaceutud-

dannelse, så er konkurrencen om de studerende skærpet. Der-

udover kan vi se, at det især er de jyske studerende, som fravæl-

ger os. Tidligere var 40 procent fra Jylland, nu er det kun 16 

procent. Vores gæt er at de tager til Århus eller Odense og læ-

ser andre lignende uddannelser.«

 

Hvad gør I for at vende udviklingen?

»Det handler selvfølgelig om profilering. Og så vil vi gøre en 

ekstra indsats for at gøre de jyske ansøgere opmærksom på os.«

Psykologi overvejer at udvide
 

Årets ansøgerrunde gav en fordobling i antallet af studenter, 

som gerne vil læse psykologi. Kvotienten er steget fra 8,8 i 2008 

til 10,5. Studieleder Helle Andersen fortæller at de overvejer at 

udvide antallet af pladser en smule.

 

I har haft en voldsom stigning i ansøgerantallet. Hvad er årsa-

gen?

»Vi får altid mange ansøgninger. At det var så overvældende i 

år, tror jeg skyldes, at der har ligget mange og ventet, fordi ad-

gangskravet for matematik blev ændret sidste år.«

 

Hvordan forventer I at det vil se ud næste år?

»Det er jo kun et gæt. Men vi regner med, at det falder lidt. 

Adgangskvotienten bliver nok ved med at være høj på grund af 

den nye regel, hvor man kan gange sit eksamensgennemsnit 

med 1,08. Vi kan se, at vi får mange unge ansøgere, som nok 

kommer til at fortrænge de lidt ældre.«

 

Vil I oprette flere pladser fremover?

»Ja, vi har drøftet det. Men det er en beslutning, som skal tages 

på fakultetsniveau. Derfor taler vi om at rejse diskussion i den 

kommende tid.«

 

»Bare fordi 
nogle har lyst 
til at læse på 
universitetet, 
betyder det 
ikke nød-
vendigvis, at 
de skal have 
lov.«
Claus Nielsen, chefkonsu-

lent i studievejledningen, 

Københavns Universitet.

Ulf Madsen, prodekan  

Det Farmaceutiske Fakultet

Helle Andersen, studieleder  

Institut for Psykologi
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SANDALER, MUSIK OG LYDEN AF KETCHUPFLASKER – 

Studenterrådet på Københavns Universitet bød årets russer vel-

kommen med taler, musik og snasket mad på Det Biovidenskabeli-

ge Fakultet. Universitetsavisens fotograf indfangede stemningen 

fra årgang 2009.

Flere fotos på www.uniavisen.dk
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Køb en Mac under  
uddannelsen, og få en  
iPod touch med i købet.*
En investering med et  
fantastisk afkast.

Køb en Mac og en iPod, der er omfattet af tilbuddet, inden 8. september 2009, og få en rabat 
på op til 1.360 kr.* Du kan også spare ved at bruge Apple-uddannelsesrabat. Få mere at vide 
på�www.apple.com/dk/go/studentoffer,�eller�ring�til�en�Mac-ekspert�på�802�408�35.



unIVERSITETSAVISEn 9 ·  2009  9

REPORTAGE

understrege, at studierne er 
andet og mere end blot bøger, 
og hun citerer Talk Talks 
80’er-klassiker ’Life’s what you 
make it’ for at understrege 
pointen: 

»Bliv en del af noget, bland 
jer med de andre fakulteter, 
engager jer!« 

Begejstret hamrer hun i bor-
det: 

»Det er ’Wanna be starting 
something’ og ikke ’Thriller’, 
som kendetegner jeres studie-
start. Velkommen!« 

Stort bifald i den nu sveden-
de sal.

Det gode og det onde KU
Så er det studenterrådsfor-
mand Mathias Jørgensens tur 
til at tale til mængden. Han 
har valgt at præsentere to for-
skellige universitetstyper som 
valgfri scenarier: Det gule og 
det grønne KU. 

Det gule KU er det onde KU, 
hvor man ikke kommer hinan-
den ved og er sig selv nær-
mest, ledelsen er ond, under-
viserne onde, og de studeren-
de dovne. 

Det grønne KU er det gode 
KU, hvor man hjælper hinan-
den, er engageret i sit studie-
miljø, og hvor man banker i 
bordet, når noget ikke er godt 
nok – og hvor der bliver lyttet 
til de bankelyde, man fremkal-
der. Om det bliver gult eller 
grønt, afhænger ifølge Mathias 
af de studerendes indstilling.   

»KU i dag er både gult og 
grønt – gå ud og led efter det 
grønne! Vær med i fredagsbar, 
fagråd eller studieråd. Der står 
mennesker bag, og der skal 
mennesker til. Fordyb jer i 
fremtidens KU,« slutter for-
manden sin peptalk.

Livet, også studielivet, er, 
hvad du gør det til. 

  Efterårsjakkerne ryger i takt 
med, at varmen stiger, og folk 
vifter sig lidt luft til med deres 
invitationer. Når man ser sig 
omkring, synes den gennem-
snitlige KU-studerende anno 
2009 at være en blond pige 
med pæne ben og lædersanda-
ler.

 
Reklameslogans og pop-
sange
Da Studenterrådsrepræsentan-
ten Minna Højland endelig går 
på talerstolen med et »Tillykke 
med jeres optag,« får hun et 
forsigtigt »woooh« retur fra 
mængden. Hun kalder arran-
gementet for ’indgangen til 
studielivet’, og præsenterer 
dagens program og talere. 

Den første til at indtage ta-
lerstolen er prorektor for Kø-
benhavns Universitet Lykke 
Friis. Veloplagt, højrøstet og 
citerbar råber hun et »Velkom-
men til Københavns Universi-
tet – LIFE IS LIFE« Og som en 
anden stjerne beder – nej, for-
langer hun – at mængden la-
ver noget larm. Det virker. 

»I hvis fodspor følger I?« 
spørger hun. 

»Hvem er den nye Lars Løk-
ke? Den nye Johannes Mølle-
have? Den nye Helle Thor-
ning?«

»Findes de, findes de her!« 
opmuntrer Lykke Friis med en 
forsikring til de nye studeren-
de om, at Københavns Univer-
sitet er landets bedste, og at 
den lange uddannelse er en 
fornuftig investering. 

Også i disse tider, hvor Lyk-
ke Friis’ egne lykkelige studie-
år med »tro på fremskridtet, 
Ronald Reagan og Commodo-
re 64« er erstattet af »finans- 
og miljøkriser og Michael 
Jacksons død,« som hun siger. 

Lykke Friis slutter af med at 

RUSARRANGEMENT 2009

Af My Kristensen, fotos og voxpop 

Sara Hartmann Sivertsen

Det Biovidenskabelige Fakul-
tet rummer byens smukkeste 
have og nogle af dens grimme-
ste grå bygninger. Men i an-
ledning af Studenterrådets 
rusarrangement tirsdag den 
18. august er den pyntet med 
vajende flag og nye studeren-
de.
  Nogle ryger i små grupper, 
andre ringer rundt for at finde 
hinanden i mængden, og an-
dre igen har stillet sig tålmo-
digt i kø for at komme ind. Alle 
er de velklædte, nystrøgne og 
summende. 

Guider med gule refleksve-
ste smiler og peger i retningen 
af hallen, som er stoppet med 
mennesker. ’Marmorhallen’, 
står der skrevet på skilte, der 
ufermt er klistret op med tape. 

En blond pige med pæne 
ben
»Må vi endnu engang bede jer 
rykke sammen - vi har 400 
mennesker stående udenfor,« 
lyder det fra talerstolen. Folk 
lader sig velvilligt stuve sam-
men. 

»Jeg har hørt, at der er 80 
procent piger på min uddan-
nelse,« siger en pige til sin 
veninde og rynker panden be-
kymret. Veninden rynker med-
følende med. 

Mens salen fyldes til briste-
punktet, kigger nogle afven-
tende på uret, nogle har sat sig 
på jorden, andre snakker med 
dem, de er heldige at kende, 
mens nogle af os står i vejen 
for et kamerahold, som følger 
en udvalgt gut i tilbagelænet 
attitude og røde Nike-sko.

»Ja, cut!« 

Livet er, 
hvad du gør det til
Essensen af Studenterrådets rusarrangement i midten af august  
lod sig indfange i en popsang fra 80’erne 

VOXPOP

Ali Najim, 18 år
Hvor længe har du holdt pause efter gymnasiet? 

Jeg gik på HTX. Jeg har ikke holdt pause. 

Hvad skal du studere? 

Tandlæge.

Hvorfor vil du gerne studere Tandlæge? 

Jeg kan godt lide den hvide kittel. 

Hvad vil du bruge uddannelsen til? 

Jeg vil gerne læse videre til tandkirurg. Og så vil jeg gerne 

åbne min egen praksis. 

Alina Al-talibi, 19 år
Hvor længe har du holdt pause efter gymnasiet? 

Jeg kommer direkte fra gymnasiet. 

Hvad skal du studere? 

Jura. 

Hvorfor vil du gerne studere Jura? 

Da jeg var 14 så jeg tv-serien Ally McBeal. Den serie inspire-

rede mig. Og så virker det til at man kan få nogle varierede 

job. 

Hvad vil du bruge uddannelsen til? 

Jeg vil gerne være advokat i udlandet, USA eller England. Så 

min plan er at læse kandidaten i udlandet. 

Troels Bolwig, 20 år
Hvor længe har du holdt pause efter gymnasiet?

Et år. 

Hvad skal du studere? 

Geografi. 

Hvorfor vil du gerne studere Geografi? 

Jeg blev interesseret i geografi ved at kigge i KOT-hæftet. 

Jeg syntes at det lød spændende og tog til Åbent Hus, og så 

var jeg solgt. 

Hvad vil du bruge uddannelsen til? 

Jeg vil arbejde for en international miljøorganisation. Jeg vil 

for eksempel gerne hjælpe med at finde miljørigtige alterna-

tiver til olie. 

IND I VARMEN – Studenter-

rådsformand Mattias Friis Jør-

gensen lukker de nye russer ind 

til festen på Københavns Uni-

versitet, hvor band og dj leven-

degjorde prorektor Lykke Friis’ 

mange referencer til popmusik-

ken tidligere samme dag.
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BAGGRUND

dervisningstimer er udtryk for, 
hvad der lige knapt er råd til 
på et institut,« siger han.
 Studenterrådet og Danske 
Studerendes Fællesråd vil der-
for have sat taxametertilskud-
det op med 25 procent.

clba@adm.ku.dk

hvordan universiteternes be-
villingssystem er skruet sam-
men.
 »De fleste tror, at nogle klo-
ge hoveder har regnet ud, hvor 
mange timers undervisning 
der er brug for på hvert enkelt 
fag. Den grelle sandhed er, at 
specielt Humaniora og Sam-
fundsvidenskab er underfinan-
sierede, og at antallet af un-

Handler om penge
Mattias Jørgensen, formand 
for Studenterrådet på Køben-
havns Universitet, tror, at kun 
et fåtal af de nye studerende 
ved, hvor slemt det står til. Re-
præsentanter for Studenterrå-
det tager derfor rundt til RUS-
arrangementerne og taler med 
de nye studerende om uddan-
nelseskvalitet og forklarer, 

der er mere optaget af cafébe-
søg end deres studier. De sam-
fundsvidenskabelige og huma-
nistiske fakulteter er fyldt af 
ambitiøse unge mennesker, 
men de mødes af uddannelses-
tilbud af et omfang og en kva-
litet, der ikke er på det niveau, 
de gerne vil udfordres på,« si-
ger Wenche Marit Quist.

ikke er de studerendes vilje til 
at lære, der mangler. Et klart 
flertal ønsker at modtage mere 
undervisning – og undervis-
ning af en bedre kvalitet, og de 
ønsker tættere kontakt med 
underviserne. Ligeledes påpe-
ger et stort flertal, at de mod-
tager for lidt vejledning.« 

»Resultatet gør op med my-
ten om de dovne studerende, 

MCKINSEY-RAPPORTEN 1

Af Claus Baggersgaard

Velkommen til livet som stu-
derende på Københavns 
Universitet(KU).

Alt efter om du skal læse na-
turvidenskab, sundhedsviden-
skab, humaniora eller sam-
fundsvidenskab, kan du se 
frem til at blive behandlet vidt 
forskelligt. 
 En ny rapport lavet af kon-
sulentfirmaet McKinsey viser, 
at de studerende på bachelor-
delen af medicinstudiet får 
544 undervisningstimer årligt. 
På Kunsthistorie må de nøjes 
med 252 timer, på Etnologi 
240 timer og Portugisisk 203 
timer. På kandidatdelen af 
Portugisisk spises de af med 
blot 47 undervisningstimer på 
et år.
 Catherine Lind er koordina-
tor for Humrådet på Det Hu-
manistiske Fakultet på KU og 
læser selv engelsk på femte se-
mester. Hun mener at McKin-
sey-rapporten med al tydelig-
hed afspejler den ubehagelige 
virkelighed på Humaniora. 
 »Vi har så få undervisnings-
timer, at det i realiteten er tale 
om rene selvstudier. Som hu-
manistisk studerende føler jeg 
mig som et produkt, der ikke 
er velanset af samfundet. Det 
virker som om, at videnskabs-
ministeren og erhvervslivet 
mener, at humaniora ikke er 
så vigtigt som naturvidenskab, 
og vi ikke kan bruges til noget, 
men det ville da blive et kede-
ligt samfund uden humani-
ster,« siger Catherine Lind.

Hun understreger, at under-
viserne er dygtige og gør deres 
bedste trods de vanskelige vil-
kår, men personligt føler hun 
ikke, at hun får nok ud af un-
dervisningen.

Undervis os!
Wenche Marit Quist, politisk 
konsulent i Danmarks Jurist- 
og Økonomforbund (DJØF), 
er enig i, at uddannelseskvali-
teten er for ringe. McKinsey 
har ikke undersøgt, hvad de 
studerende mener om kvalite-
ten af deres uddannelse, men 
den mangel har DJØF nu rådet 
bod på. De har spurgt 2000 
studerende, og det endnu ikke 
offentliggjorte resultatet er ik-
ke til at tage fejl af.

»Undersøgelsen viser, at det 

Studerende  
forskelsbehandles 
Hvis du skal læse på en af flere humanistiske uddannelser, kan du  
forvente at blive undervist halvt så mange timer som på Medicin.  
ny undersøgelse viser, at de studerende tørster efter flere timer

ANTAL TIMER – Der er en klar 

sammenhæng mellem størrelsen af 

fuddannelsestilskuddet fra staten, 

og antallet af undervisningstimer, 

de studerende på en uddannelse 

får. Det højeste tilskud (niveau 3) 

gives fortrinsvis til de naturviden-

skabelige og sundhedsvidenskabe-

lige uddannelser, og de studeren-

de får også væsentligt mere under-

visning. Der er dog også store for-

skelle uddannelserne imellem på 

hvert af de tre niveauer. Således 

får de studerende på Jura væsent-

ligt mere undervisning end gen-

nemsnittet på det laveste niveau 1.

UNDERVISNINGSFORMER – 

McKinsey-rapporten viser, at me-

get af undervisningen på universi-

teterne har form af forelæsninger 

på de store uddannelser, hvor de 

studerende har mange timer. 

GRAFER: REnÉ LYnGE
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Bjarke frygter tredje semester

De studerende på Etnologi skal have fire ugentlige  

undervisningstimer på tredje semester. Det skader  

studiemiljøet og får mange til at droppe ud, mener 

Bjarke Rubow

Bjarke Rubow ser frem til det kommende semester med en god portion nervø-
sitet, selvom han elsker sit studium og har godt styr på det faglige. Og han er 
langt fra den eneste.

Årsagen er, at de på Etnologi kun skal have undervisning om tirsdagen og 
torsdagen i to timer hver gang det kommende semester.

»Det skræmmer rigtig mange og skaber en dårlig stemning,« siger Bjarke 
Rubow og fortsætter.

»På første semester havde vi otte timer ugentligt, og jeg gik alligevel fra ti-
merne med en følelse af at mangle noget, og nu bliver antallet af timer altså 
halveret.  Etnologi er et meget teoretisk studium med et stort pensum, så der 
er brug for at diskutere tingene i stedet for bare at sidde alene og læse og læ-
se.« 

Tynder ud
De har aftalt i læsegruppen at mødes ofte og diskutere stoffet, men det er bare 
ikke det samme som at blive undervist af en professor. Mange på årgangen 
frygter ifølge Bjarke Rubow derfor at løbe sur i de mange siders teoretisk stof 
og droppe studiet. De startede 62 på hans årgang, og der er kun 52 tilbage.

»Det er absolut ingen leg at gå på universitetet, og hvis man er overladt me-
get til dig selv, fordi der er så få timer, skaber det hurtigt en dårlig stemning 
og et højt frafald. De ældre studerende siger at vi bare skal holde ud, men det 
er virkelig hårdt,« siger han.
 Bjarke Rubow mener, at et af problemerne ved at have så få timer er, at det 
frister en til at have mere erhvervsarbejde ved siden af, og så kommer arbej-
det hurtigt til at fylde mere end studierne. Flere af hans holdkammerater si-
ger, de vil arbejde mere det kommende semester, når de skal have så få timer, 
men han forsøger som hovedregel selv maksimalt at arbejde 15 til 20 timer 
om ugen.
 »Du mister lynhurtigt følingen med studiet, hvis du ikke læser stoffet til 
hver gang eller misser undervisningen et par gange,« siger Bjarke Rubow der 
mener at det ville være optimalt at have 10 til 20 undervisningstimer om 
ugen, og at man forsøgte at tænke undervisning lidt anderledes med mere 
gruppearbejde og diskussioner.  

clba@adm.ku.dk

Kinesisk kræver mange  
undervisningstimer  

Eva Maria Hein mener ikke det er muligt at lære spro-

get ordentligt med fire ugentlige timer på universitetet 

Eva Maria Hein skal starte på kandidatdelen af kinesisk efter sommerferien, 
men ellers er alt som det plejer.
 To fag og i alt fire timers undervisning ugentligt kan hun se frem til præcis 
som de seneste to år på bachelordelen.
 »Sådan har det været hele uddannelsen på nær det første år. Jeg føler ikke 
rigtigt, jeg går på universitetet, fordi jeg er der så sjældent. Du kan godt lære 
de kinesiske skrifttegn og forstå sproget, men det er svært at lære at tale kine-
sisk med så få timer. Jeg har selv boet i Kina i fem år, men jeg er ikke et se-
kund i tvivl om, at jeg ville tale det langt bedre, hvis jeg havde haft flere ti-
mer,« siger Eva Maria Hein.
 Hun roser undervisningen for at være af god kvalitet, men der er bare for 
lidt af den.
 »Du har brug for at tale med en, der kan sproget og kan rette dine fejl. Du 
lærer simpelthen bedre, når du laver øvelser, og en forklarer dig, hvad du gør 
galt,« siger hun.   

Kræver jernpsyke
Ifølge Eva Maria Hein startede de oprindelig 25 på årgangen, og ti har enten 
gjort deres bacheloropgave færdig eller har intentioner om at gøre det inden 
for det næste år. Resten er gået ud. Hun er ikke et øjeblik i tvivl om, hvorfor 
de fleste er stoppet.
 »Uddannelsen er normeret til 43 timer om ugen, så de 39 er selvstudier. 
Det kræver nærmest en umenneskelig selvdisciplin. Frafaldet begyndte for  
alvor, da timetallet faldt,« siger Eva Maria Hein.
 Hun mener derfor, at universitetet burde gøre de studerende fuldstændig 
klart, at de søger ind på et underprioriteret fag for at undgå bristede forhåb-
ninger og et stort frafald.
 »Studievejlederne bør sige, at kinesisk er et spændende fag, men du kom-
mer til at kæmpe dig selv gennem studiet,« siger Eva Maria Hein, der mener 
at det ville være optimalt at have undervisning fire dage om ugen fire timer 
hver dag.    

clba@adm.ku.dk
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KU sætter pris på et godt internationalt studiemiljø
                        - Hvem sætter du pris på?

Københavns Universitet uddeler i år for første gang en pris til en eller fl ere, der har gjort noget særligt for at styrke det internationale studiemiljø. 

Prisen er på 100.000 kr., og vi har brug for din hjælp til at fi nde frem til, hvem der skal have årets internationale studiemiljøpris.

Prisen kan gå til undervisere, studerende eller et studienævn, institut eller fakultet, der har sat fokus på at forbedre studiemiljøet for universitetets internationale 

studerende, herunder også muligheden for netværksdannelse og integrationen med de danske studerende. Prisen skal gøre det muligt for prismodtageren at arbejde 

videre med det internationale studiemiljø, og kan både gives til allerede igangsatte aktiviteter og til gode idéer, der endnu kun er på tegnebrættet.

Kender du til noget og nogen, der fortjener et skulderklap for en indsats for det internationale studiemiljø, så kig forbi www.studiemiljoe.ku.dk og læs, 

hvordan du indstiller din favorit til prisen. Prisen uddeles til universitetets årsfest i november.

Fristen for indstillinger til prisen er mandag d. 7. september 2009. 

Indstillinger sendes til Thorkil Damsgaard Olsen, tdo@adm.ku.dk, der også svarer på spørgsmål vedr. den internationale studiemiljøpris.

FEDT STUDIEJOB I AMNESTY?

Læs mere på www.amnesty.dk eller ring på 3345 6565

Som medarbejder i Amnesty er dit arbejde med til at redde mennesker fra tortur, stening og uretmæssig fængsling. 

Du bliver uddannet i at kommunikere og i at arbejde med menneskerettigheder. Og du bliver del af et skægt og 

stærkt hold, med masser af sammenhold og fede udfordringer. Du skal være engageret, udadvendt, troværdig, 

ansvarsfuld og i godt humør. Hvis du oven i købet kan lide udfordringer er det helt perfekt. Du får fast timeløn. 

PHONER – DAG  120 kr. i timen. Du kan arbejde fra kl. 10:45 til 15:00 to gange om ugen

dagphoner@amnesty.dk Primær opgave: Telemarketing-hvervning af nye medlemmer til Amnesty

PHONER – AFTEN  120 kr. i timen. Du kan arbejde fra kl. 17:00 til 20:30 to gange om ugen

phoner@amnesty.dk Primær opgave: Telemarketing-kontakt til eksisterende medlemmer for at hæve deres støtte 

FACER   120 kr. i timen.* Du kan arbejde fra kl. 11:00 til 16:30 minimum to gange om ugen

facerkbh@amnesty.dk Primær opgave: Face2Face-hvervning af nye medlemmer til Amnesty på gaden

* 100 kr. i timen under transport
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BAGGRUND

Fire timers undervisning 
er for lidt

på bachelordelen på Portugi-
sisk koster 90.000 kroner, og 
man modtager cirka 40.000 
kroner i statstilskud.

Uddannelsen overlever der-
for kun, fordi indtægterne på 
Institut for Engelsk, Germansk 
og Romansk havner i en fælles 
pulje, som man fordeler in-
ternt mellem fagene.
 »Det er klart, at portugisisk 
overlever med hjælp fra de 
store sprogfag, og det er vi tak-
nemmelige for, men jeg mener 
ikke, det kan være rimeligt, at 
vi skal have et så lavt taxame-
tertilskud. Selv 1.000 kroner 
mere i taxametertilskud ville 
give os mulighed for at levere 
mere undervisning,« siger In-
gemai Larsen.   

clba@adm.ku.dk

til fire dage om ugen. Tingene 
falder fra hinanden, fordi stu-
diet kommer til at fylde for lidt 
i de unges liv, og det bliver an-
den prioritet i forhold til er-
hvervsarbejde og andre sociale 
relationer,« siger hun.
 Ingemai Larsen tilføjer, at 
man på Portugisisk derfor sat-
ser på at give de nye studeren-
de 12–13 ugentlige undervis-
ningstimer på første år for at 
fastholde dem. Senere på ba-
chelordelen falder antallet til 
seks-otte timer om ugen, og på 
dele af kandidatuddannelsen 
må de studerende nøjes med 
fire ugentlige timers undervis-
ning.
 Alligevel er det vanskeligt at 
få økonomien til at hænge 
sammen. McKinsey-rapporten 
viser, at et studenterårsværk 

cemangel på grund af et lavt 
taxametertilskud og få stude-
rende. Tilsvarende overlever 
mange samfundsvidenskabeli-
ge uddannelser med et stort 
optag ved at stimle de stude-
rende sammen ved store fore-
læsninger urimeligt lang tid ad 
gangen,« siger Jakob Ravn.

 
Små fag giver underskud
Ingemai Larsen, studieleder på 
Institut for Engelsk, Germansk 
og Romansk og lektor i portu-
gisisk, mener, der er en usyn-
lig grænse for, hvor få under-
visningstimer man kan tilbyde, 
hvis man ikke vil risikere, at de 
studerende falder fra. 
 »Du lever et meget vanske-
ligt liv som studieleder for en 
uddannelse, hvis du ikke kan 
levere undervisning mindst tre 

MCKINSEY-RAPPORTEN 2

Af Claus Baggersgaard

Hvis du læser medicin, udløser 
du cirka 100.000 kroner i 
statstilskud årligt – hvis du alt-
så består dine eksamener.

Hvis du læser et fag på Hu-
maniora, honoreres dine an-
strengelser med kun cirka 
40.000 kroner til Københavns 
Universitet (KU)’s kasse.
 Forskellen betyder at de stu-
derende på de naturvidenska-
belige og sundhedsvidenska-
belige uddannelser får langt 
flere undervisningstimer end 
på Humaniora og Samfundsvi-
denskab.

Kirsten Refsing, dekan på 
Det Humanistiske Fakultet på 
KU, mener derfor, at det er 
strengt nødvendigt at få tilført 
flere midler til området, men 
flere penge er ikke i sig selv 
nok til at højne kvaliteten.
 »Vores uddannelser er ikke 
finansieret godt nok til at sikre 
tilstrækkelig undervisning. Et 
højere taxametertilskud vil gi-
ve os mulighed for at tilbyde 
mere undervisning, dels i form 
af flere ansatte, der kan give 
forskningsbaseret undervis-
ning, dels i form af pædago-
gisk udvikling. Flere undervis-
ningstimer er ikke i sig selv lig 
med højere kvalitet, men det 
er klart, at op til en vis grænse 
er flere timer med en undervi-
ser bedre end færre timer,« si-
ger hun.

Smertegrænsen nået
Ifølge Jakob Ravn, pædago-
gisk konsulent og ekspert i ud-
dannelses- og undervisnings-
kvalitet på Copenhagen Busi-
ness School (CBS), kan det ik-
ke uden videre konkluderes, at 
uddannelser med mange un-
dervisningstimer er bedre end 
uddannelser med få timer. 
Hvad der foregår i timerne er 
afgørende, ligesom det også 
spiller ind, om der er tale om 
undervisning på små hold eller 
store forelæsninger.
 »Der er en bundgrænse for, 
hvor få timer man kan have 
uden det går ud over kvalite-
ten, og mange uddannelser er 
nået under denne grænse. At 
tilbyde helt ned til to timers 
undervisning om ugen kan ik-
ke forsvares læringsmæssigt, 
men kan kun skyldes ressour-

Mange undervisningstimer er ikke nødvendigvis det samme  
som høj kvalitet, men der er en smertegrænse for, hvor få timer  
man kan spise de studerende af med

Tilskud til uddannelse
•  Det statslige tilskud til uddannelse bliver fordelt igennem 

taxametre. 

•  Tilskuddet bliver beregnet ud fra antal beståede eksamener 

(studenterårsværk eller STÅ) ganget med en taxametersat-

sen for den pågældende uddannelse. 

•  Der er tre taxametersatser, som er politisk fastsatte. 

 1)  40.400 kroner. Samfundsvidenskabelige og humanistiske 

uddannelser. 

 2)  65.600 kroner. Humanistiske og naturvidenskabelige ud-

dannelser, der i en vis udstrækning kræver faciliteter ud 

over teorilokaler. 

 3)  96.000 kroner. Tekniske, naturvidenskabelige og sund-

hedsvidenskabelige uddannelser med betydelig brug af 

laboratorier.

•  Fra 2009 gives der en gennemførselsbonus, betinget af gen-

nemførsel inden for normeret tid plus et år, samt en kandi-

datbonus for kandidater, der gennemfører inden for nor-

meret tid.

VÆKST – Universi-

teternes samlede 

omsætning er jævnt 

stigende, i dag næ-

sten 21 milliarder 

kroner årligt. Ud-

dannelsestilskuddet 

er alene steget med 

809 millioner kroner 

fra 2003 til 2009.

UNDERSKUDS-
FORRETNING – 

Universiteternes 

omkostninger ved 

næsten alle uddan-

nelser er større end 

uddannelsestilskud-

det fra staten. Me-

dicin på Køben-

havns Universitet 

(KU) modtager 

96.000 kroner i til-

skud, men omkost-

ningerne er 190.000 

kroner. Portugisisk 

modtager 40.400 

kroner, og omkost-

ningerne er 90.000 

kroner. Jura på KU, 

hvor omkostninger-

ne er 34.000 kroner 

og tilskuddet 40.400 

kroner, er en undta-

gelse.
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En studerende er ikke bare en studerende. 

Hvis de nye studerende består deres eksame-

ner på medicin, udløser det cirka 100.000 kro-

ner i statstilskud årligt. Hvis du læser et fag på 

humaniora, honoreres dine anstrengelser med 

kun cirka 40.000 kroner.

GRAFER: REnÉ LYnGE
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BAGGRUND

Sammenfatning af  
KU’s kritik

»Sammenfattende er det KU’s vurdering, 

at McKinsey-rapporten ikke i tilstrækkeligt 

omfang besvarer de stillede spørgsmål, og 

ikke giver et retvisende og eksternt valide-

ret indblik i universitetsvirksomheden. Rap-

porten udgør ikke et ’solidt fagligt grund-

lag’, og bør ikke uden supplerende kvalifi-

cering anvendes som et faktabaseret mate-

riale i den videre drøftelse og politiske råd-

givning.«

Københavns Universitets høringssvar, 

august 2009.

lovbestemte opgaver, som pri-
vate virksomheder ikke skal. 

Universitetet har en struktur 
med akademiske råd, studie-
nævn, ph.d.-udvalg og institut-
struktur, der involverer perso-
nalet og de studerende i den 
faglige udvikling. Ansættelse 
af lektorer og professorer er 
også en omfattende proces, 
der kræver et bedømmelsesud-
valg med ekstern deltagelse og 
vurdering af den videnskabeli-
ge produktion. 

Af lovpligtige opgaver næv-
ner John Martinsen studie- og 
erhvervsvejledning, SU-admi-
nistration, eksamensadmini-
stration, eksamensklager, ak-
kreditering, markedsføring, 
øget indsats vedrørende ned-
bringelse af gennemførelsesti-
der, øget fokus på mindskelse 
af frafald, nye krav om gen-
nemsigtighed og evaluering, 
udvikling af uddannelser og 
tværfaglighed, administration 
og monitorering af specialer.

KU mener derfor, at det ville 
være mere relevant at sam-
menligne med andre uden-
landske universiteter eller an-
dre offentlige virksomheder 
med mange forskellige opga-
ver.

McKinsey-rapporten er 
sendt i høring indtil slutningen 
af august, og forhandlingerne 
om finansloven forventes at 
foregå i løbet af oktober.  

clba@adm.ku.dk

det kan ikke konkluderes om 
flere undervisningstimer er 
bedre end færre uden en be-
lysning af de kvalitative aspek-
ter,« skriver KU i sit hørings-
svar.  

John Martinsen mener, at 
didaktikken, altså undervis-
ningsprocessen og dens mål og 
indhold, også skulle være ind-
draget, og at de studerende 
burde være blevet spurgt om, 
hvordan de oplever undervis-
ningen og kontakten til deres 
faglige miljøer, hvis de oprin-
delige spørgsmål skulle bely-
ses ordentligt.   

Aftagerne er ligeledes ikke 
blevet hørt. Mener de, at de 
færdige kandidater er dygtige 
nok, og vil de overhovedet an-
sætte dem? KU har de seneste 
år oprettet aftagerpaneler for 
at få svar på netop de spørgs-
mål og givet arbejdsgiverne 
medindflydelse på tilrettelæg-
gelsen af uddannelserne.

Urimelig sammenligning
KU protesterer også over, at 
McKinsey-rapporten konklu-
derer, at universiteterne bru-
ger relativt mange penge på 
administration.

Næsten en tredjedel af mid-
lerne går ifølge rapporten til 
administration og drift, hvilket 
er det dobbelte af en række 
større internationale virksom-
heder. 

KU påpeger, at sammenlig-
ningen er urimelig, da univer-
siteterne har en anden struk-
tur og skal udføre en række 

ke dækker udgifterne, og at de 
studerende på uddannelser 
med lavt taxametertilskud får 
væsentligt færre undervis-
ningstimer.

»Det kan umuligt være en 
overraskelse for politikerne, at 
vores uddannelser er underfi-
nansierede, og at vi derfor må 
tage penge fra forskningen. 
Det interessante ville være at 
få belyst konsekvenserne, men 
det gør rapporten ikke i til-
strækkelig grad,« siger John 
Martinsen.

Han konstaterer, at konsu-
lenterne fra McKinsey i realite-
ten sætter lighedstegn mellem 
antallet af undervisningstimer 
og kvaliteten af en uddannel-
se, og kritiserer dette.

Rapporten sammenligner 
således portugisisk og jura på 
KU i samme oversigt. De stu-
derende på bachelordelen på 
Jura får 409 undervisningsti-
mer per studieår, mens de på 
Portugisisk må nøjes med 203 
timer årligt, men det betyder 
ikke nødvendigvis, at kvalite-
ten på Jura er højere end på 
Portugisisk, da en undervis-
ningstime i rapporten dækker 
over meget forskellige hold-
størrelser lige fra vejledning i 
en lille gruppe til undervisning 
i et auditorium med 500 stu-
derende.  

»Portugisisk er et såkaldt 
’småfag’ med et meget lavt op-
tag og et nært studenter- og 
lærermiljø, og Jura har stort 
optag med en omfattende un-
dervisning på store hold, så 

MCKINSEY-RAPPORTEN 3

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) 
protesterer i fællesskab med 
de andre danske universiteter 
nu over den såkaldte McKin-
sey-rapport.

Den skulle ellers give politi-
kerne »et solidt fagligt grund-
lag« til brug for forhandlinger-
ne om fordelingen af de reste-
rende 9,4 milliarder kroner i 
globaliseringspuljen, men den 
er ifølge universiteterne i bed-
ste fald mangelfuld. 

 Politikerne havde blandt 
andet bestilt en analyse af vil-
kårene for de humanistiske og 
samfundsvidenskabelige ud-
dannelser, herunder konse-
kvenserne af at de modtager 
den laveste uddannelsestakst.

Men ifølge John Martinsen, 
sekretariatschef på KU, besva-
rer rapporten ikke spørgsmåle-
ne; den er behæftet med faktu-
elle fejl, og den giver ikke et 
retvisende billede af de økono-
miske vilkår og forhold på uni-
versiteterne, mener han.

Hvad er kvalitet?
En af KU´s væsentligste anker 
er, at der mangler en analyse 
af, hvad det betyder for kvali-
teten af de humanistiske og 
samfundsvidenskabelige ud-
dannelser, at de får den lave-
ste uddannelsestakst (taxame-
tertilskud).

Rapporten nøjes med at slå 
fast, at tilskuddet fra staten ik-

nærlæsning vil ændre på parti-
ets holdning.
 »Vi har klart sagt, at vi vil 
have et højere taxameter, og 
det viser rapporten også, der 
er brug for,« siger hun.    

Venstres ordfører, Malou 
Aamund, erklærede sig i april i 
år villig til at hæve taxametret, 
men vil se høringssvarene, in-
den hun udtaler sig yderligere. 
De Konservative har ligeledes 
tidligere støttet et højere taxa-
meter. 

clba@adm.ku.dk

vil derfor kræve, at taxamete-
ret bliver sat op ved de kom-
mende globaliseringsforhand-
linger.

»Jeg kan ikke i min vildeste 
fantasi forestille mig et større 
politisk slagsmål om det her, 
da alle partier efterhånden er 
enige om, at det ikke kan blive 
ved at gå på denne måde,« si-
ger Jesper Langballe.

Det Radikale Venstre (RV) 
har nedsat en intern arbejds-
gruppe, der skal gennemgå 
rapporten i detaljer, inden for-
ligspartierne skal mødes med 
videnskabsministeren, sand-
synligvis sidst i august. Forsk-
ningsordfører Marianne Jel-
ved forventer dog ikke, at en 

og at det har som konsekvens, 
at de studerende modtager 
meget få undervisningstimer 
på visse fag. 
 »S vil kæmpe for et løft af ta-
xametrene i forbindelse med 
efterårets globaliseringsfor-
handlinger. Videnskabsmini-
steren har også set skriften på 
væggen, så jeg er fortrøst-
ningsfuld i forhold til at løfte 
vores dagsorden,« siger Kir-
sten Brosbøl.

Bred opbakning
Dansk Folkepartis (DF) viden-
skabsordfører, Jesper Langbal-
le, mener også at der nu er 
klar dokumentation for at spe-
cielt Humaniora udsultes. DF 

MCKINSEY-RAPPORTEN 4

Af Claus Baggersgaard

De studerende på Humaniora 
og Samfundsvidenskab kan se 
frem til at få bedre vilkår. Par-
tierne bag globaliseringsforli-
get er nemlig indstillet på at 
hæve statens tilskud til de ’tør-
re’ fag i forbindelse med for-
handlingerne om næste års fi-
nanslov.
 Kirsten Brosbøl, forsknings-
ordfører for Socialdemokrater-
ne, mener, at McKinsey-rap-
porten dokumenterer, at spe-
cielt de humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige uddan-
nelser er underfinansierede, 

Partierne bag globaliserings- 

forliget vil hæve statstilskuddet 

til de humanistiske og sam-

fundsvidenskabelige uddan- 

nelser

Ku: McKinsey-rapport er mangelfuld
Københavns universitets kritik af analysen af universiteternes økonomi og organisering 

er afdæmpet, men klar. Den er i bedste fald et arbejdspapir  

Politisk flertal for flere penge  
til uddannelser 



Din SU kan bringe dig  
længere, end du tror
Som studerende kan du få  
op til 50% rabat på togrejser   
med et DSB WildCard 

16-26 år eller på SU? 
Køb dit DSB WildCard 
for kun 180 kr. og kom
billigere til oplevelserne. 
Tjek dsb.dk/wildcard
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ge den slags generationsbe-
skrivelser, men han advarer 
samtidig mod at generalisere 
for meget. 

»Det er meget almindeligt at 
snakke om, hvor egocentriske 
de unge i dag er, og det er jo 
en vidunderlig ting for os an-
dre at blive enige om. Men 
faktisk har jeg i mit lange liv 
ikke kendt nogen mennesker, 
der var mere egocentriske end 
mine forældre.« 

»De havde den store person-
lige magt, hvor faderen var fa-
miliens store autoritet og be-
stemte alt over børnenes liv,« 
siger Sven Mørch, der ligesom 
Johannes Andersen selv hører 
under en af de mest stædigt 
klæbende generationsetiket-
ter, 68’erne. Han mener, at 
»forkælet« er et forkert ord at 
bruge om de unge i dag.

»Frem for at tage udgangs-
punkt i egne behov, tager de 
unge snarere udgangspunkt i 
deres egen situation. De ser på 
de muligheder, de har her og 
nu, og det bliver helt naturligt 
mere kortsigtet, end de planer 
politikerne på Christiansborg 
ellers havde lagt for dem,« for-
klarer Sven Mørch. Han me-
ner, at man skal se på den sto-
re kompleksitet der kendeteg-
ner vores samfund for at forstå 
de unge.

»Hele samfundet, og ikke 
mindst uddannelsessystemet, 
er meget komplekst og svært 
at gennemskue. Og når unge 
forfølger deres kortsigtede 
muligheder, så er det også et 
måde at opnå selvbestemmel-
se på. «

»Det handler om, hvilke til-
bud man giver de unge, hvad 
de kan handle på, og hvad 
man forventer sig af dem. Og 
der er en kæmpe modsætning 
mellem, at man på den ene si-
de giver en stor støtte hjem-
mefra til at de unge kan gøre 

voksne perspektiv’, bedre er i 
stand til at generalisere og se 
både dig og mig, og den kon-
tekst, de normer og de priori-
teringer, vi er en del af,« for-
klarer Johannes Andersen, 
som understreger, at vi alle er 
ramt af den barnagtige kultur, 
men at de unge, som er vokset 
op i kulturen, er ramt hårdest. 

Der har aldrig været mangel 
på kloge, ældre hoveder som 
med veludviklet helikopterblik 
kan klaske en hel ungdoms-
gruppe det samme generati-
onsmærkat i nakken. Eller ba-
re et enkelt bogstav. 

Rektor og prorektor på Kø-
benhavns Universitet har i 
denne avisudgaves KUmmen-
tar valgt en optimistisk tilgang 
og kalder den nye årgang på 
universitetet for Generation H 
– for Håb. Men medlemmerne 
af universitetsårgang 2009 har 
efterhånden fået så mange be-
tegnelser, at de selv kan vælge 
hvilken kasse de vil pakke sig i 
– afhængigt af sindelag og 
dagsform i øvrigt. Betegnelser 
af mere eller mindre nedla-
dende karakter og af mere el-
ler mindre begavet tilsnit: 

Generation MySpace er vok-
set op i en tidsalder, hvor of-
fentliggørelsen af privatlivet er 
en essentiel del af den enkeltes 
selvpromovering. 

Generation iPod er i stand til 
at holde fokus i lige så lang tid 
som shuffle-funktionen på en 
mp3-afspiller. 

Generation Y, Generation 
Me, Porno-generationen, Gene-
ration Obama. Og i den mere 
ubarberede ende: Generation 
Fucked Up, eller slet og ret Ge-
neration Dum.

Mere kortsigtet end  
politikerne
Lektor i psykologi og ung-
domsforsker ved KU Sven 
Mørch synes, det er sjovt at le-

ÅRGANG 09

Af Sune Engel Rasmussen

De unge nu til dags! Forkæle-
de og barnagtige! Sådan lød 
dommen over den nye årgang 
på universiteterne, da sam-
fundsforsker Johannes Ander-
sen i Dagbladet Information 
skulle forklare, hvorfor de af-
viste ansøgere til blandt andet 
Københavns Universitet (KU) 
ikke bare pakker taskerne og 
rykker vestpå til yderområder 
som Esbjerg, Odense og Aal-
borg. 

7.500 unge fik afslag på de-
res foretrukne universitetsstu-
dium, mens der ved optagel-
sestidspunktet var ledige stu-
diepladser til omkring 4.000 af 
dem uden for København. 

Johannes Andersen ankla-
gede de unge for at tænke på 
sig selv frem for på samfun-
dets interesser, en tendens 
han har beskrevet i bogen ’De 
barnagtige’. 

Men skulle de unges selvop-
tagethed nu være en ny ten-
dens? Universitetsavisen bad 
samfundsforskeren fra Aal-
borg forklare sig.

Fra Generation H til  
Generation Dum
»Det er måske rigtigt, at tidli-
gere generationer ikke tænkte 
mere på kollektivets bedste 
end de unge i dag, men de 
havde en anden opfattelse af, 
at hvis man skulle ændre på 
noget, skulle det ske ved at 
ændre på de samfundsmæssi-
ge vilkår.«

»Det, der kendetegner de 
unge i dag, er, at de tænker 
mere og mere med udgangs-
punkt i deres egne behov, og 
opfatter dem, der ser tingene 
anderledes, som modstandere, 
der skal overvindes. Hvorimod 
man fra det, jeg kalder ’det 

Kan universitetet 
rumme  
Generation Mig?
Barnagtige og selvoptagne eller håbefulde og selv-
stændige? universitetsavisen har bedt to såkaldte 
68’ere tegne et portræt af den nye årgang russer

DM’s forskningspriser 2009

DM er mødested for over 36.000 kandidater og studerende inden 
for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sund-
hedsvidenskab. 

dm.dk

Offentliggørelse og uddeling af priserne vil fi nde sted 
25. november 2009 i DM. Hver forskningspris er på 
50.000 kroner. Fristen for indsendelse af indstillinger 
er 16. oktober 2009. Mere information om DM’s forsk-
ningspriser kan fi ndes på www.dm.dk/forskningspriser

Naturvidenskab
Humaniora

I 2009 uddeler DM to forskningspriser inden for:

·
·

09176-233T_FOR2009_UNIavisen.indd   1 25/06/09   13.46

International
             Markedsdag

Festsa len på Frue P lads  

Tirsdag den 15. september 2009 

kl. 13-16
Mere information og program: 

www.ku.dk/international

Tag det første skridt ud i 
verden – hør om studie- 
og praktikmuligheder 
i bl.a.

• Asien
• Australien & New Zealand
• Europa
• Europa-Parlamentet
 & Europa-Kommissionen
• USA & Canada

Få  insp i ra t ion  og  ve j l edn ing  f ra  in te rnat iona le  gæste r

Overve je r  du  
s tud ieopho ld  i  
ud landet?
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Generationsportrætter

Den nye årgang af universitetsstuderende 

tilhører en generation, der har fået så 

mange betegnelser, at de selv kan vælge 

og vrage. Her er et udpluk.

Generation Y: Følger efter Generation X 

og betegner normalt folk født mellem 

midt-70’erne og starten af 90’erne. Kende-

tegnes blandt andet ved et fortroligt for-

hold til internettet og elektroniske medier 

og et behov for øjeblikkelig anerkendelse.

Peter Pan-generationen: En generation af 

mennesker, som først bliver voksne i 30’er-

ne, og som venter længere med at få børn 

end tidligere generationer.

Generation Me: Udtrykket stammer fra for-

fatteren Jean Twenge og betegner en nar-

cissistisk generation af folk, som er født fra 

1970-1990, og som sætter egne behov over 

alt andet.

Generation Fucked Up: Filosoffen Morten 

Albæks udtryk for folk født mellem starten 

af 70’erne og slutningen af 80’erne, som er 

udpræget apolitiske, ansvarsløse og ego-

centriske.

Generation Dum: Børn af den digitale tids-

alder, som er vokset op med Facebook, 

iPods og MySpace, og som ikke tager sig 

tid til fordybelse.

Pornogenerationen: Den konservative 

amerikanske forfatter Ben Shapiros beteg-

nelse for en generation der er vokset op i 

samfund korrumperet af socialliberalisme 

og en overseksualiseret kultur.

»Disse familier er fantastisk 
dygtige til at tilpasse sig det 
danske samfund. Også vores 
ligestilling mellem mænd og 
kvinder, og det giver indvan-
drerpiger nogle muligheder, 
de måske ellers ikke ville have 
haft,« siger Sven Mørch og for-
klarer, at flertallet af danske 
familier hører til den moderne 
model, som ikke på samme 
måde er trængt igennem i ind-
vandrerfamilierne. 

»Indvandrerforældre er go-
de til at støtte børnene til at få 
en uddannelse eller et job i stil 
med det, de selv har. Men i det 
danske samfund, hvor den 
moderne danske familier støt-
ter børnene i at vælge lige 
hvad de vil, kan det være svært 
for de her borgerlige indvan-
drerforældre at se, hvad de 
skal støtte børnene i. Og for de 
mange indvandrerfamilier 
med svære sociale vilkår bliver 
det endnu sværere at komme 
ind i uddannelsessystemet, 
end det er for danske familier 
med de samme økonomiske 
vilkår.«

ser@adm.ku.dk

del, hvor forældrene var meget 
opmærksomme på uddannel-
sessystemet og på vigtigheden 
af at få uddannelse, så støtter 
forældrene i den såkaldte mo-
derne familie i højere grad 
børnene i deres selvforvalt-
ning og i idéen om, at hvis de 
vælger det, de har lyst til, så 
skal det nok gå. 

Borgerlige indvandrere 
klarer sig godt
Og forskellen i disse to familie-
modeller er interessant når 
man diskuterer integration af 
unge med indvandrerbag-
grund i det danske uddannel-
sessystem, fortæller Sven 
Mørch, der også har forsket i 
etniske minoriteter. 

»Der er mange indvandrer-
unge, der klarer sig enormt 
godt i det danske uddannel-
sessystem, og det er som regel 
unge, hvis forældre har uddan-
nelse og job og en klar opfat-
telse af, hvordan den borgerli-
ge familie fungerer. Mange af 
de unge fra disse familier sø-
ger ind på jura-, medicin- eller 
ingeniørstudiet, hvor det er 
lettere at gennemskue kom-
pleksiteten.«

i denne mægtiggørelse erobrer 
de stadig flere elementer, de 
synes er vigtige. Og som ho-
vedsagelig findes i København 
og Århus.«

»Hvis man sætter det på 
spidsen, kan man sige, at hvor 
min generation først og frem-
mest var studerende, er mine 
børns generation primært un-
ge i en by, med alt hvad det in-
debærer,« mener Johannes 
Andersen.

Man kunne indvende, at 
den igangværende økonomi-
ske krise også er med til at hol-
de de unge i byerne, hvor job-
sikkerheden er større end i 
yderområderne, men det tror 
psykolog Sven Mørch ikke er 
tilfældet.

»Denne generation har ikke 
oplevet krisetider, så det er ik-
ke noget, de som sådan kan 
forholde sig til. Frygten for ar-
bejdsløshed er mere til stede i 
de ældre generationer.« 

For Sven Mørch kommer ge-
nerationsforskellene mellem 
68’erne og de unge i 2009 pri-
mært til udtryk i forskellige fa-
miliemodeller. Hvor hans egen 
68-generation voksede op i en 
såkaldt borgerlig familiemo-

lige hvad de vil, og så på den 
anden side kalder dem forkæ-
lede.«

Kompleksiteten i uddannel-
sessystemet gør det også svæ-
rere for unge som i forvejen 
har svært ved at tage en ud-
dannelse at komme ind i syste-
met, siger Sven Mørch, som 
mener, at det er en af grunde-
ne til, at antallet af folk, der 
tager en ungdomsuddannelse, 
er faldende. 

Unge uden krisebevidst-
hed
Det er ikke ligefrem originalt 
at kalde ungdommen forkælet, 
og Johannes Andersen fra Aal-
borg Universitet indrømmer 
gerne, at han også selv blev 
kaldt forkælet af de ældre ge-
nerationer.

»Men det var en anden form 
for forkælelse. Jeg var forkælet 
fordi jeg fik muligheden for at 
tage en uddannelse og et lån. 
De unges økonomiske ressour-
cer og tid der er frigjort fra ar-
bejde begyndte i 60’erne, men 
er i dag accelereret til at om-
fatte flere og flere ting.« 

»De unge er blevet bedre til 
at definere deres eget rum, og 
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baggrund, stadigvæk har be-
tydning for en del studerende. 
Også i dagens post-industrielle 
Danmark,« fortæller Memed 
Demirtas.

Den indre motivation
Men kan det virkelig være rig-
tigt, at fagligheden og det so-
ciale liv ikke har betydning for 
frafaldet? 

Nej, ikke helt. Selv om disse 
faktorer ikke har selvstændig 
betydning for frafaldet, virker 
de alligevel igennem den fak-
tor, forfatterne har kaldt indre 
motivation.

 »Den indre motivati-
on måles gennem, hvor til-
freds man er med sin egen for-
beredelse og deltagelse i un-
dervisningen og de eksamens-
resultater, man har fået. Det er 
det, der er udslagsgivende for, 
om man falder fra eller ej, og 
altså ikke direkte gode sociale 

sempelvis en treværelseslejlig-
hed til seks-syv personer. Men 
man har brug for ro og gode 
fysiske rammer for at koncen-
trere sig om studierne, og det 
er blandt andet derfor, boligen 
har enorm stor betydning for 
deres studiepraksis generelt,« 
forklarer Memed Demirtas.

»Det er omstændigheder, 
som ligner dem for en dansk 
studerende med arbejderklas-
sebaggrund,« tilføjer Jens 
Hoff.

»Det er med andre ord de 
samme forhold, som gør sig 
gældende for personer uden 
tradition i familien for en lang 
videregående uddannelse,« 
fortsætter han.

»Det er noget, som vi slet ik-
ke forestillede os skulle udgø-
re et problem i hverdagen. 
Men det viser sig, at de klassi-
ske uddannelsespolitiske pro-
blemstillinger, altså social 

for frafaldet. Måske kunne det 
ligefrem være afgørende for, 
om folk faldt fra eller ej.

»Det var det, vores undersø-
gelse var ’designet’ til at finde 
ud af, men så viste det sig i ste-
det, at noget af det, vi bare 
havde set som baggrundsfak-
torer, spillede en ret stor rol-
le,« forklarer Jens Hoff. 

Deres rapport viste nemlig, 
at boligforhold og økonomiske 
forhold har noget større betyd-
ning for studerende med et-
nisk minoritetsbaggrund end 
for danske studerende. For ek-
sempel er risikoen for frafald, 
hvis den studerende bor hjem-
me, 2,6 gange større, end hvis 
han/hun er flyttet hjemmefra.

Social baggrund stadig  
relevant
»Mange kommer fra familier 
med flere børn og bor i meget 
begrænsede boligarealer, ek-

med rapportens medforfatter, 
forskningsassistent Memed 
Demirtas.

Overraskende resultater
Nogle af rapportens resultater 
kan se overraskende ud ved 
første øjekast. For eksempel 
viste det sig, at studerende 
med dansk statsborgerskab 
havde 1,9 gange større risiko 
for at falde fra end studerende 
uden dansk statsborgerskab.

»Dem der har dansk stats-
borgerskab, er typisk født og 
opvokset i Danmark. De ’opfø-
rer’ sig meget som andre stu-
derende, hvilket betyder at de 
’zapper’ lidt mellem studierne. 
Gruppen, der ikke har dansk 
statsborgerskab, er typisk nog-
le, der er kommet til som flygt-
ninge i en lidt højere alder. 
Når de kommer ind på studiet, 
er det for nogle måske sidste 
chance for at få taget en ud-
dannelse. Derfor hænger de i 
og holder fast i studiet, selv 
om der måtte være en del be-
sværligheder,« forklarer Jens 
Hoff.

Bolig og økonomi
Men der var også andre over-
raskelser. De to kolleger havde 
før undersøgelsen forventet at 
sociale og studiefaglige for-
hold havde en stor betydning 

FRAFALD

Af Magnus Brandt Tingstrøm

Ingen forringelser i SU’en, fle-
re billige kollegieboliger og 
bedre information om studiet 
før studiestart. 

Det er nogle af anbefalin-
gerne til politikerne og univer-
siteterne i en ny rapport om 
etniske minoriteters frafalds-
mønstre. Ifølge Integrations-
ministeriet er frafaldet for stu-
derende med etnisk minori-
tetsbaggrund dobbelt så højt 
som for ’danske’ studerende, 
og rapporten forsøger derfor 
at finde ud af, hvad der egent-
lig har betydning for denne 
gruppe af studerende, så uni-
versiteterne mere målrettet 
kan forsøge at modarbejde 
tendensen.

»Når de studerende angiver 
årsager til frafald, ligner årsa-
gerne for studerende med an-
den etnisk baggrund og dan-
ske studerende ved første øje-
kast hinanden ret meget. Men 
når man så graver en lille smu-
le dybere i det, viser forskelle-
ne sig,« fortæller professor 
Jens Hoff fra Institut for Stats-
kundskab på Københavns Uni-
versitet. 

Universitetsavisen møder 
ham på sit kontor sammen 

Den indre 
motivation 
afgør om du 
falder fra  
Flere studerende med etnisk  
minoritetsbaggrund dropper  
ud fra universiteterne end deres  
’danske’ studiekammerater.  
ny rapport sætter fokus på  
problemet

HJEMMETS FARER – Risiko-

en for at droppe ud fra studiet 

er større for hjemmeboende 

unge end for deres fritlevende 

kammerater.
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Fakta om frafald

•  Hvis den studerende bor hos forældrene, 

er risikoen for at falde fra 2,6 gange stør-

re, end hvis han/hun er flyttet hjemme-

fra.

•  Hvis den studerende er under 21 år eller 

over 30 år, er risikoen for at falde fra 2,7 

gange større, end hvis han/hun er mellem 

21 og 29 år.

•  Hvis den studerende har dansk statsbor-

gerskab, er risikoen for at falde fra 1,9 

gange større, end hvis han/hun ikke har.

•  Hvis den studerende ikke støttes af den 

nærmeste familie og venner, er risikoen 

for at falde fra 2,4 gange større, end hvis 

han/hun bliver støttet.

•  For hvert trin (på en skala fra 0-6), foræl-

drenes uddannelsesniveau stiger, øges 

den studerendes chancer for fortsat at 

være studerende (ikke falde fra) 1,2 gan-

ge.

•  For hvert trin, den studerendes indre mo-

tivation øges (på en skala fra 0-9), øges 

vedkommendes chancer for fortsat at 

være studerende (ikke falde fra) 1,3 gan-

ge.

Kilde: Jens Hoff & Memed Demirtas: Fra-

fald blandt etniske minoritetsstuderende 

på universitetsuddannelserne i Danmark, 

2009. Forlaget Politiske Studier. 

Fingrene væk fra SU’en
Ud over anbefalingerne til uni-
versiteterne får også politiker-
ne et par råd med på vejen. De 
kommer i direkte forlængelse 
af nogle af rapportens vigtig-
ste resultater og tager ud-
gangspunkt i økonomiens og 
boligens afgørende betydning.

»Først og fremmest bør der 
ikke røres ved SU’en. Dernæst 
skal der være mulighed for 
denne gruppe for at komme 
hjemmefra og få nogle ordent-
lige fysiske rammer at studere 
i. Det handler om at skaffe bil-
lige og tilstrækkeligt mange 
kollegieværelser – også i de 
større byer. Og så er der det 
med arbejdsmarkedet,« siger 
Jens Hoff og henviser til vig-
tigheden af fremtidsudsigter-
ne for en studerende, ikke 
mindst en med etnisk minori-
tetsbaggrund.

»Hvis man har en ide om, at 
det bliver svært at få job på det 
danske arbejdsmarked, selv 
om man har en akademisk ud-
dannelse, har det en negativ 
virkning på studiet. Hvorfor 
skulle man bruge en masse år 
på at tage en lang videregåen-
de uddannelse og måske lide 
økonomiske afsavn, hvis man 
ikke kan få et job bagefter alli-
gevel,« spørger Jens Hoff reto-
risk. 

anbefalinger, som både hen-
vender sig til universiteterne 
og politikerne. 

Universiteter kan gøre 
mere
Jens Hoff har selv oplevet, at 
medarbejdere på universitetet 
efter at have læst rapporten ik-
ke mente, at universiteterne 
reelt kunne gøre noget, fordi 
de mest afgørende tiltag skal 
komme fra politikerne.

»Det er rigtigt nok, at det, 
der virkelig slår igennem, er 
de faktorer, der ligger uden for 
universitetets rammer. Men 
det betyder jo ikke, at man 
skal læne sig tilbage og trille 
tommelfingre. Der, hvor man 
kan gøre noget, bør man gøre 
noget,« mener Jens Hoff. 

Han peger på flere områder 
hvor universiteterne kan gå di-
rekte ind og forbedre situatio-
nen.

»Information før studiestart 
har meget stor betydning, og 
det gælder i øvrigt også dan-
ske studerende. Jo bedre man 
er informeret om, hvad studiet 
indeholder og hvordan studie-
miljøet er, jo bedre klarer man 
sig på studiet, og jo mindre er 
risikoen for frafald.«

»Universiteterne kunne også 
sørge for, at der er læsegrup-
per eller arbejdsgrupper, hvor 
etniske studerende er integre-
rede,« siger Jens Hoff.

eller studiefaglige forhold,« 
forklarer Jens Hoff. 

Dertil kommer, påpeger 
han, den ubekendte faktor: 
diskrimination.

»Man kan ikke komme 
udenom, at der for nogle også 
er en følelse af at blive diskri-
mineret. Der er omkring 16 
procent i vores undersøgelse, 
der angiver diskrimination på 
studiet som en af årsagerne til 
at være faldet fra,« fortæller 
Jens Hoff.

Risiko for at stigmatisere
Måske af samme grund er det 
ikke uden problemer at lave en 
undersøgelse af studerende 
med etnisk minoritetsbag-
grund. Det måtte de to forfat-
tere sande, da de oplevede 
overraskende voldsomme re-
aktioner i forbindelse med ud-
sendelsen af spørgeskemaer-
ne.

»Vi har begge haft meget 
vrede studerende i telefonen, 
fordi mange, der deltog i un-
dersøgelsen, var forargede 
over at blive stigmatiseret, da 
de først og fremmest opfattede 
sig som studerende og absolut 
ikke ville betragtes som noget 
andet,« fortæller Jens Hoff.
 Ikke desto mindre lykkedes 
det at gennemføre undersøgel-
sen, og forfatterne har med 
udgangspunkt i rapportens re-
sultater inkluderet en række 

FAKTA»Denne rap-
port bør i sin 
helhed være 
pligtlæsning 
for alle, der 
påtænker at 
undersøge 
universite-
ternes fra-
fald blandt 
de studeren-
de og studie-
forløb i det 
hele taget.«
Jakob Lange, studiechef, 

Københavns Universitet
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exchange students con-
verge on copenhagen
NEWS – More than 2000 students from abroad 

enrolled.

Quest for a home
NEWS – Proyuth is from Cambodia and one of many 

struggling to find a place to live in Copenhagen.

Liquid fears
RELAY – Medieval Iceland can teach us how not to 

react to global warming.

NEWS IN ENGLISH
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No place to 
call home in 
copenhagen    
see p 2 >
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Kirsten Hastrup
Professor in Anthropology at the University 

of Copenhagen. Known for her research on 

Icelandic history and society and her cur-

rent work on Greenland.

Waterworlds
Waterworlds is a project funded by the 

European Research Council with a grant of 

DKK 23 million.

 
Who’s next?
In the research relay, each researcher sug-

gests who should be profiled next. There is 

only one rule: It must be passed on to so-

meone of a different faculty. Kirsten Ha-

strup passes on the baton to Kim Ryholt, an 

Egyptologist from the Faculty of the Huma-

nities working on the canon of the earliest 

literate societies. 

»This is classic learning with a modern mes-

sage, and I would be fascinated to hear 

more about it,« she says.

ternal threats, whether it was 
plague, climate, volcano erup-
tions or even Danish mer-
chants: It was the perception 
of them, rather than the actual 
threat that was decisive for 
their response,« she says. Ha-
strup adds that it was the Ice-
landers themselves that lifted 
themselves out of the mire. 
Icelandic educators successful-
ly returned from Copenhagen 
in the 18th century with manu-
als to re-invent the fishing 
technologies that had been 
suppressed in the interest of 
keeping the scarce labour  
force on the farms.

Not about doomsday
Some may remember Water-
world as a science fiction film 
starring a gilled Kevin Cost-
ner: In the film, global war-
ming causes the ice caps to 
melt, flooding everything with 
people stranded on big floa-
ting life rafts.

But this doomsday scenario 
is not what the new project, 
Waterworlds, is all about. Kir-
sten Hastrup takes pains to 
point this out:

»This is not about setting off 
another alarm siren on global 
warming. This is not about the 
end of the world. It is about 
studying the complexity of the 
human situation, and the dif-
ferent ways in which local so-
cieties and people take climate 
change into account when 
they make plans for the futu-
re.«

research. But it clearly  
alerted me to the complex link 
between environmental and  
social changes,« she says.

After flourishing in the 
Middle Ages during the time 
of the sagas, Iceland faced an 
adverse change in prevailing 
winds and temperatures in the 
1500s and 1600s with the on-
set of what we now call the 
little ice age.

»The climate change was 
correlated with what you 
could call the absolute nadir of 
Icelandic society - and this in 
terms of variables like demo-
graphy, social cohesion and 
marriage frequency,« Kirsten 
Hastrup explains.

»But the Icelanders themsel-
ves could not see the long du-
ration of this, and lived from 
year to year. They did not have 
the ‘global consciousness’ of 
people today. Each time they 
had a bad harvest or some 
other calamity, they thought: 
‘We must protect the core. We 
must protect our farming ba-
se’ – the agriculture established 
by the settlers during the 
warm Middle Ages. And each 
time, they isolated themselves 
more and more from alternati-
ve ways of living – like fishing 
and trade. They turned their 
backs on the world. In the me-
antime, the climatic changes 
undermined the possibilities 
for farming«.

Perception is everything
According to Kirsten Hastrup, 
there are lessons to be learnt 
from Iceland. 

»The way they reacted to ex-

The local field studies and 
projects of Waterworlds are on 
what you could call the frontli-
ne of climate change: Places  
like Northern Greenland,  
where ‘liquid’ fears also have a 
clear and literal meaning.

The ice is melting beneath 
their feet.

With the break-up of sea ice, 
villagers find it harder to gain 
access to seals, walruses and 
polar bears. And in the interim 
period, before the area be-
comes open sea, there are few 
alternative opportunities.

But like humans anywhere, 
they will plan for, live with, 
and exploit the changes.

Call it the human factor.
»It is important for us to 

show, that among all the poli-
tical and economic solutions 
to climate change, there are an 
incredible amount of human 
resources and an ingenuity 
which we can see in our studi-
es of local societies,« she says.

Turned their backs on  
the world
For Professor Kirsten Hastrup, 
the climate-change project has 
had her reaching back to the 
shelf for a dusty, now nearly 
twenty-year old, monograph 
from her research on Icelandic 
history from 1400-1800.

As a piece of historical 
anthropology, the scope of this 
work was comprehensive, and 
climate change featured pro-
minently in the analysis of hi-
storical developments along 
with social changes.

»At the time I did not think 
of my work in terms of climate 

LocaL LessoNs

By Mike Young

While scientists debate the ef-
fects of global warming, politi-
cians and economists fret over 
the costs and consequences. 
But how are the people that 
are directly affected by climate 
change actually coping with 
it?

This is the question that Pro-
fessor Kirsten Hastrup, is 
studying with a team of nine 
researchers in the EU-funded 
project Waterworlds. How are 
humans adapting to and ex-
ploiting natural environmental 
disasters such as melting ice, 
rising seas and drying lands in 
places like Greenland, the An-
des, the Pacific and the Sahel 
in Africa? 

»What interests us, is how 
people perceive the risks, how 
they navigate in this uncer-
tainty about the future in their 
day-to-day life, and how they 
respond,« she explains.

Liquid fears
Kirsten Hastrup uses the con-
cept of ‘liquid fears’ from so-
ciologist Zygmunt Bauman, to 
explain our present climate 
predicament.

Modern man is beset by  
fears that are ‘liquid’ – the  
fears have no easily identifia-
ble referent, yet they seem to 
seep into everyday life. Take 
climate change: We do not 
know what the dangers are, 
nor are we empowered to 
tackle those threats once they 
surface.

As the ice melts under your feet
With anthropologist Kirsten Hastrup, we find a surprising link between 
modern climate change and medieval Iceland

FACTS

No FeaR – No 

water worries  

here. Kirsten in 

front of one of 

Copenhagen’s  

inner-city lakes.
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NOTES

Why did you choose the University of Copenhagen?

International café at studenterhuset

Studenterhuset is the jaunt of students from abroad, especially international café 

evenings every Wednesday from 19.00. The music schedule for September looks 

promising with two release parties, beatbox nights, and a music festival. 

Thursday 3 september, 21.00 Hautullin. Entrance fee.

Friday 4 september 15.30 The October Country, unplugged. 

saturday 5 september, 11.00 Kilroy LIVE. Free entry. 

@ 22.00 Queen Anne Chair and Papa Stereo. Entrace fee

Friday 11 september, 15:30 Rufus Spencer and the Better Looking Band, un-

plugged. Free entry.

@ 22:00 Orkidéerna and Under the Sherry Moon presented by Club Tone. En-

trance fee.

saturday 12 september, 20.00 The Righteous, release party and concert; You Go 

First Mindy and The Risktaker: Bob Le Flambeur. Entrance fee 30 DKK.

 

Thursday 17 september, 21.00 Altmodisch, Lisa Alma and Graf: Klub 2.0, Studen-

terhustet’s monthly electronic live club. Entrance fee 20 DKK.

Friday 18 september, 21.00 Kandy Kolored Tangerine, The Foreign Resort, and 

Cat Caught Lark. Entrance fee. 

saturday 19 september, 21.00 The Untamed, release party; David Peter and the 

Wilde Sect. Entrance fee.

Thursday 24 september, 21.00 Let’s Go Live. Concerts from up and coming bands 

from the greater Copenhagen area. Entrance fee 30 DKK./ 20 DKK. for members 

of Studenterhuset’s Union.

Friday 25 september, 15.30 Maja Gry, unplugged. Free entry.

saturday 26 september, 15.00 Rusk Festival 2009. Entrance fee. 

Program:

17.20: Felicia Engstrøm 

18.05: Kniv Fisk 

18.50: Captain Clutch & Crew 

19.35: The Telenovelas 

20.20: Juno Bell 

21.05: Circular Condition 

21.50: Mollys White Mirror 

22.35: Radiator 

23.20: G-A-T-E 

00.05: Thought Police Brutality 

00.50: By the Patient 

01.35: Necrosis 

Don’t forget!

every sunday Sunday Swing. Free swing lessons 14.30 – 15.00. Bar opens 15.00 – 

18.00. Entrance fee 20 DKK. 

every Tuesday, 19.00 Gay Night. Free entrance.

every Wednesday, 19.00 International Café. Copenhagens largest Wednesday 

night party with people from all over the world. Entrance fee 10 kr.

eat pancakes with  
the Lord Mayor
Just started a career in Denmark? Lord Mayor of 

Copenhagen Ritt Bjerregaard wants to have you 

over for pancakes at the City Hall.

 At the reception you can meet other foreign 

professionals like yourself and find out more 

about Expat in Denmark, an official foreign pro-

fessionals network that hopes to make Denmark 

an attractive place to work, live and stay.

 Claus Steiner, General Manager at Hilton Co-

penhagen Airport, was once a newcomer in Co-

penhagen. After a welcoming speech by Lord Ma-

jor Ritt Bjerregaard you can hear about his expe-

riences.

 The reception is on Monday 28 September 

2009 at 5.00 pm. Register beforehand at www.

kk.dk/thinkincph.

New researchers  
start here
Just started your research in Copenhagen? The In-

ternational Staff Mobility office would like to in-

vite you to an information meeting. They will in-

form you about the university and topics related 

to living and working in Denmark, such as the tax 

system, the pension system, the health system, in-

surances, Danish society, the school system and 

leisure activities etc. The next scheduled meeting 

is on Thursday, 24 September, at 15.00 It takes 

place in room 3 (udvalgsværelse 3), Nørregade 

10, 1165 København K.  Please note that the loca-

tion has been changed from room 1 to room 3. If 

you wish to participate, please send an e-mail to 

interstaff@adm.ku.dk

Who do you appreciate? 
The University of Copenhagen has introduced a new prize to be awarded to a teacher, student or 

board of studies/department/faculty that has done something extraordinary to improve the internati-

onal study environment. The winner will be announced at the annual Commemoration Ceremony on 

Thursday 12 November, 2009. Besides the honour of winning, the winner will receive DKK 100,000 

that must be used for further improvements of the international study environment. Visit www.stu-

diemiljoe.ku.dk for more information on the prize and how to recommend people/departments for 

the award. Do you know of somebody or something that has improved the international study  

environment at the University? Deadline for sending in a reasoned proposal is Monday, 7 September, 

2009.

From matriculation event in 2005. 
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»I heard Copenhagen is a beautiful city,«

Anna Supel, Poland, mathematics

»I speak Norwegian so I just decided to come  

here to learn Danish too.«

Joanna Maria Czarnocka, Poland, art history.

»I heard a lot of good things about it from other 

people who have studied here,«

Johannes Dunker, Finland, medicine 

»The subjects were perfect for what I want to stu-

dy and the COP 15 climate meeting at the end of 

the year is also perfect for my studies,« 

Kate Cranney, Australia, environmental law

VOXPOP
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about the country from her 
Danish grandmother.

Aurele says that she hopes 
to learn Danish while she is 
here but that her opportunities 
to speak Danish have been li-
mited so far.

»It’s really hard,« she said. 
»You don’t really get the op-
portunity to practice it because 
everyone speaks English right 
away.«

Repeat that
For Kimberly Cannady, an 
American from the University 
of Washington in the United 
States, understanding Danish 
has been about repetition.

»There’s a big difference 
between how it’s written and 
how it’s pronounced. You just 
have to know how to ask 
people to repeat themselves,« 
she says.

cRasH couRse

By Stephanie Bergeron Kinch

It is a hot Wednesday after-
noon, and over 100 students 
have filled the ‘Dansk Kantine’ 
in the Faculty of Humanities 
building. But while the cante-
en’s name connotes Danishn-
ess, the language of choice is 
English.

The students are part of a 
three-week crash course in Da-
nish language and culture, de-
signed to introduce them to 
Denmark before they branch 
off to their own departments 
at the university. They are just 
a few of the more than 2000 
international students who 
will study at the University of 
Copenhagen this year. 

Danes switch to english
Growing up in France, Aurele 
Tabuchi heard many stories 

not include full degree stu-
dents. 

The upsurge comes on the 
back of several years of in-
creases. Since 2005, the num-
ber of international admissi-
ons has gone up by 40 per 
cent. 

an alternative to the uK 
or usa
A possible explanation for the 
increase in overseas admissi-
ons is the number of courses 

aDMIssIoNs

By Luci Ellis

More overseas students than 
ever can now call the Universi-
ty of Copenhagen (U of C) 
their university. The U of C 
now has more than 2000 stu-
dents from abroad enrolled, a 
5.5 per cent increase over last 
semester. This is according to 
preliminary data from the In-
ternational Office, which does 

HaRD TIMes

By Luci Ellis

 
L. Y. Proyuth studied for his Masters in Copenhagen 
and is now struggling to find a room before he starts 
his Ph.D.

Although he won’t arrive from Cambodia until 2 
October, Proyuth began searching for accommodati-
on in Copenhagen a month ago, as he knows just 
how hard pressed the housing situation in Copenha-
gen is. 

»It is really difficult to find accommodation in Co-
penhagen, especially to find a room with cheap ren-
tal. I am not so confident that I can find a room with 
a rental fee of less than DKK 3300,« explains Pro-
yuth, who will be starting a PhD at Life’s  Depart-
ment of Agriculture and Ecology.

So far Proyuth has tried to find a room through 
friends and on university message boards. However, 
his only offer of accommodation is a room located in 
Rødovre, which he considers to be too far outside of 
the city centre.

Housing office may help
In 2006, when Proyuth came to Copenhagen to do 
his Masters degree, he was allocated housing by the 
University of Copenhagen, and he is hoping that 
they will be able to help him again this time.

»I sent my application to the housing office a 
month ago. They sent a receipt for the application 
and they promised to get back to me sometime in 
August. So far I haven’t got any response,« says Pro-
yuth.

Proyuth, like many other incoming international 
students, is concerned by the prospect of arriving 
without a place to stay in Copenhagen.

»The big question I ask myself is: What happens if 
I can’t find accommodation before I arrive in Copen-
hagen?«

NEWS NEWS

Where do they come from? 

Top 10 countries last semester

France 98

Germany 80

Spain 66

Italy 64

Norway 60

Poland 55

England 50

USA 49

Australia 48

Canada 45

(Source: International Office)

overseas admissions up

Academic year  Number of international students

2005-2006 1450

2006-2007 1750

2007-2008 1915

2008-2009 (estimate) 2021

(Source: International Office)

The figures include students who stay at the University for up 

to two semesters as exchange or guest students. Full degree 

students from overseas do not show in the International Of-

fice’s statistics, as they are enrolled directly into a Faculty.

FACTS

Housing hunt intensifies 
for cambodian Proyuth

Cheap, centrally located housing is  

like gold dust. Proyuth, 29, is one of  

the many overseas students who is 

struggling to find a place to live

Surge in international students  
to Copenhagen continues in 2009
Students lured to University of Copenhagen by free tuition for  
EU-citizens, and by around 500 courses offered in English

offered in English. 
This attracts students who 

would otherwise choose to go 
to Britain or the US, according 
to Daria Irena Markov, Head 
of Section at Copenhagen Uni-
versity’s International Office. 
The University of Copenhagen 
currently offers more than 500 
courses in English every seme-
ster. 

»Copenhagen’s reputation 
as a safe and ‘hyggelig’ (Da-
nish for ‘cosy’) city also at-

tracts many students,« she 
adds. 

Free tuition in Denmark 
makes the University of Co-
penhagen an economically at-
tractive option compared to 
other EU countries such as the 
UK or Germany, although this 
is more relevant for full degree 
students, as exchange students 
still pay tuition fee at their 
home university, she explains.

Say it again please
The language sounds like gibberish.  

but other than that, denmark should be  

a nice place to spend a year

International exchange students from the Danish language course line up for lunch 

at the Faculty of Humanities

 Books for Danish classes
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»We need housing, and the 
demand for housing is just 
much bigger than the supply,« 
he says.

His message to students is 
that they should not give up 
hope altogether, as the market 
always cools down during the 
course of the semester.

Watch out for the rip off
Students who have not imme-
diately found success on the 
waiting list, may find themsel-
ves hunting for a private room 
or apartment on the open mar-
ket, and have to accept a hig-
her price for rent.

Normal private leases of 
rooms or apartments in Den-
mark include a three month 
deposit, and several months 
rent up front. This can be a big 
obstacle to cash-strapped stu-
dents. Also, students from 
abroad will have little know-
ledge of what is a fair Copen-
hagen rent.

Lasse Harder at the CIU 
warns against private apart-
ment owners who seek to 
cheat the non-wary.

»Over the weekend I saw 
two rooms in the outer suburb 
of Herlev for DKK 10,000 
(EUR 1400) a month. This is a 
rip off,« he says.

town’. But I don’t think they 
realize that it is only a half an 
hour from Roskilde train stati-
on to central Copenhagen, and 
that many Danish students do 
not get to live in the inner city 
either,« Eva Petersen says.

Most students coming to Co-
penhagen from abroad have 
been able to apply for, and are 
offered, housing by the Inter-
national Office. Students from 
the Nordic countries are not so 
lucky. Given that they are con-
sidered to be geographically 
and culturally closer to home, 
Nordic students receive the 
Office’s alternative housing 
list, where they may contact 
any offers on it which they are 
interested in.

Demand outstrips supply
All students, international, 
Nordic, and Danes, can pin 
their hopes on two other pa-
rallel lists, the Central Nomi-
nation Committee (CIU) and 
the KIIK for student housing, 
which are independent of the 
University of Copenhagen.

In August, students who live 
more than an hour away from 
the university and who are in 
acute need of housing (such as 
international students) can  
apply to a special priority list 
in the CIU.

At time of writing, the list 
had 800 applicants on it, com-
prising both Danes and inter-
national students. According 
to Lasse Harder, consultant at 
CIU, this is a 50 per cent incre-
ase over last year’s figure.

1170 applications. The Inter-
national Office will not make 
any guarantees of housing, but 
she assures that she and her 
colleagues are determined to 
get to the bottom of the pile.

»We still have about 110 
students who have not yet re-
ceived an offer, but we will 
keep going until everyone who 
has the right to an offer, has 
got one,« she says.

Just like Danes, most inter-
national students would, if gi-
ven the choice, prefer to live in 
central Copenhagen or the 
trendy, central Vesterbro and 
Nørrebro districts. Most would 
also prefer a residence hall. 
But in Copenhagen four out of 
five student room offers are 
privately leased. And most of 
the Copenhagen dorms are in 
the outer suburbs. This can 
surprise students from abroad, 
says Eva Petersen.

»Just like Danes, our inter-
national students are very 
picky when it comes to where 
they will accept housing.« 

Why not Roskilde?
In spite of the housing squeeze, 
rooms are still available in re-
sidence halls in Roskilde just 
outside Copenhagen, and stu-
dents who are here for two se-
mesters or more can even get a 
two room apartment with 
another student in Copenha-
gen N, NV or SV for DKK 5000 
plus utilities. 

»Some students have decli-
ned these saying that they 
don’t want to live in ‘another 

HousING sQueeZe

By Mike Young

A lack of cheap housing has 
left both Danish and internati-
onal students in limbo – sig-
ned up on waiting lists – hop-
ing for a redemptive e-mail 
with a room offer.

Finding a room or flat in late 
summer is always tough: The 
wave of incoming internatio-
nal students comes on top of a 
larger wave of incoming Da-
nish students who move to the 
capital city from the provinces.

But this summer in particu-
lar has been a hot one in the 
housing market, as the price to 
rent a room or private apart-
ment reaches new record 
highs.

Prefer central copen-
hagen
Most international students at 
the University of Copenhagen 
are offered rooms to rent by 
the university’s International 
Office, provided they meet the 
1 June deadline. The Interna-
tional Office matches up stu-
dents with a limited number of 
rooms in residence halls and a 
larger number of privately lea-
sed rooms and apartments.

The success of the Universi-
ty of Copenhagen in attracting 
students from abroad in recent 
years has had the Internatio-
nal Office working overtime.

Eva Petersen of the Interna-
tional Office says that she has 
been at the receiving end of 

NEWS

Found a flat right away
LUCKY – Dominic O’ Riordan, from Scotland, will be in Co-

penhagen for a year studying political science. At the mo-

ment, he is taking a course in Danish language and culture 

for international students. »I applied to share a flat with a 

Dane, as I reckoned that this would let me learn the lan-

guage faster. The International Office offered me a room, 

literally within hours,« he says.

Private rooms and  
apartments – some advice
•  Find out what the price level is in general 

in Copenhagen before agreeing to a high 

rent

•  Make sure you get a written contract for 

the lease and that you understand the 

terms

•  Never take a room where the person of-

fering it makes an excuse as to why he/

she does not have the time to show it to 

you

•  Never pay large amounts in cash or via 

untraceable transfers such as Western 

Union. Always make sure that you can 

prove that you have transferred the 

amount

•  When you have succeeded in finding a 

room, fill in an inspection report upon ar-

rival with the person renting it out, and 

take pictures to show the condition upon 

arrival 

Why not Roskilde?
There are still rooms available for interna-

tional students in several residence halls in 

Roskilde. The beautiful historical town of 

Roskilde is half an hour from the centre of 

Copenhagen.

student housing available 
from KKIK and cIu 
(as University Post went to press)

For students who are staying more than 2 

semesters:

•  Through KKIK 

Link: kollegierneskontor.dk

•  Through CIU 

Link: ciu.dk 

•  Various apartments  

(mostly 2 rooms, If you need someone to 

share with, write to int-housing@adm.

ku.dk. They will assist you in making con-

tact with students who are looking for a 

roommate)

For both 1 and 2 semester-plus students:

•  Through the CIU 

Residence halls in towns of Hillerød, Hel-

singør, Roskilde and Kokkedal

See the International office’s housing site 

here. http://bolig.ku.dk/

Trouble with landlady
UNLUCKY – Malgorzata, from Poland, had an unpleasant experi-

ence with the landlady. »After I signed and sent her the contract, 

she rented the room meant for me to another student, so I had to 

search for accommodation on my own. After two months of sear-

ching I have finally found a room in a hall of residence, which 

wasn’t so simple, because websites of housing agencies are rarely 

translated into English.«

A tough market has some international students struggling to  
find a home. but there are rooms in the nearby town of Roskilde,  
says International Office

No place to call home 
in copenhagen
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Where do they come from? 

Top 10 countries last semester

France 98

Germany 80

Spain 66

Italy 64

Norway 60

Poland 55

England 50

USA 49

Australia 48

Canada 45

(Source: International Office)
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Kvindelig forsker fra Kø-
benhavns Universitet ta-
ger kampen op mod tunge 
drenge. Partikelfysik og 
universets uløste gåder er 
hverdagskost for Stefania 
Xella. Hun vil være med 
hvor det sker – CERN i 
Schweiz

PARTIKELFYSIK  

Af Anita Hvonbech Pedersen

Det Frie Forskningsråd har ud-
nævnt dig til kvindelig forsk-
ningsleder og bevilget dig seks 
millioner kroner. Hvad skal de 
bruges på?

»De skal bruges på mit 
forskningsprojekt i CERN hvor 
vi inden for de næste tre år hå-
ber at bevise eksistensen af en 

Kvinde, kend din partikel
ny elementarpartikel kaldet 
Higgs-partiklen. Takket være 
bevillingen har jeg samlet et 
mindre forskningshold bestå-
ende af en ph.d.-studerende 
og en post.doc som skal hjæl-
pe mig med at analysere data 
fra den store partikelaccelera-
tor Large Hadron Collider.« 

»Vores nuværende teori om 
elementarpartikler peger på at 
eksistensen af Higgs-partiklen 
kan give os svarene på flere af 
de spørgsmål som vores hidti-
dige forskning ikke har kun-
net løse. Vigtige spørgsmål om 
partiklers masse og mørkt stof 
der tilsammen vil give os en 
bedre forståelse af hvordan 
naturen er sammensat på det 
mest fundamentale niveau. 
Som forsker er det en enestå-
ende mulighed at komme ned 

til CERN. Her har vi mulighed 
for at gøre helt nye opdagelser 
inden for naturen.«

 
Men hvilken betydning får alt 
det her for os almindelige men-
nesker?

»Selve vores forskning er 
selvfølgelig en mindre del af et 
større projekt som først vil få 
en effekt på dagliglivet på lang 
sigt. For os som forskere er det 
interessant nu og her for at op-
nå en større indsigt i univer-
sets opståen, men hvad den 
næste store konsekvens bliver 
inden for eksempelvis fem år, 
er svært at sige. For alle andre 
vil effekten af vores forskning 
ikke være synlig før om mange 
år.« 

»Til gengæld er en vigtig del 
af vores arbejde også de værk-

tøjer som vi benytter i forbin-
delse med vores forskning. 
Den tidlige udvikling af World 
Wide Web begyndte faktisk i 
CERN fordi forskerne mangle-
de en måde at dele informa- 
tion om deres projekter med 
kolleger. Så der kan man i 
hvert fald snakke om et forsk-
ningsprojekt der har fået en 
betydning for de fleste menne-
skers hverdag.« 

CERN er en lukket verden for de 
fleste af os. Hvordan er der på 
indersiden? 

»Det er jo det mest spæn-
dende sted at være lige i øje-
blikket. Faktisk prøver jeg at 
komme af sted så ofte som 
muligt. I fremtiden vil alle de 
bedste og klogeste fysikere i 
verden samles i CERN, så det 

er en helt fantastisk mulighed. 
Til gengæld skaber det også en 
del konkurrence.« 

»Det er en rivende atmosfæ-
re at komme ind i. Der er om-
kring 2.000 forskere involvere-
de i mit eksperiment, så det 
gælder om ikke at vente for 
længe på resultaterne. Så er 
der måske en anden inden for 
samme område der kommer 
før dig med de nye opdagel-
ser.« 

NUMMER 9 ·  27.  AUGUST 2009 ·  www.univers itetsavisen.ku.dk

Forskning i bevægelse
I anledning af Idræts 100-års-jubilæum gør Claus  

Emmeche status over faget som en herlig hybrid i 

stadig udvikling. Se Kronik 

Go’nat på museet
Geologisk Museum vil ikke investere i energisparende 

belysning – for museet betaler ikke selv sin elregning. 

Se Debat

Find Harald
Hvem skal have 25.000 kroner og en ugle af 

porcelæn som Årets underviser? 

Se Kort nyt

KULTUR, DEBAT OG MEDDELELSER2. SEKTION

»Man kan ikke bare sætte sig 
ind på kontoret og lave ingen-
ting. Det er et meget intensivt 
arbejdsmiljø. Hårdt, men også 
utroligt inspirerende at være 
en del af. Når den store parti-
kelaccelerator bliver fuldt 
funktionsdygtig i november i 
år, bliver der for alvor travlt. 
Derfor er jeg glad for at have 
fået de ekstra penge som gør 
det muligt at tilbringe mere tid 
dernede så vi kan give Dan-

Det Frie Forskningsråd 
I foråret 2009 indkaldte Det Frie Forskningsråd ansøgninger 

til tiltaget ’Kvindelige forskningsledere’. De modtog 197 an-

søgninger hvoraf 15 kvindelige forskere blev udvalgt. Tilsam-

men har de modtaget 70 millioner kroner til deres forsknings-

projekter

FAKTA

>

CERN – Forskerne venter spændt på at den store 

partikelaccelerator bliver klar igen

4 6 14
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Håbets Universitet?

KUMMENTAR

TURISTER OG ANDRE tilrejsende til Wonderful Co-
penhagen skulle hen over sommeren vænne sig til en 
udskiftning i konsonanterne. Med lidt hjælp fra en uma-
ge konstellation – den afdæmpede diplomat Ban Ki 
Moon og en flok entusiastiske reklamefolk – blev Co-
penhagen til Hopenhagen. En håbets by som skal gøre 
klimatopmødet i december til et lyspunkt i strømmen af 
dystre forudsigelser om oversvømmelser, tørke og kli-
maflygtninge. 

Men også en anden nyhed af samfundsmæssig inte-
resse nåede ud i ferielandet: Antallet af unge der har 
søgt om at blive optaget på KU, har i år slået alle rekor-
der, og omkring 1.000 flere end sidste år fik i juli brev 
om at de var sluppet gennem KU’s nåleøje. Flotte tal bå-
de i forhold til optagelsestallenes Annus Horribilis, 
2008, og i forhold til 2007 som hidtil har været rekord-
året for optag. 

ALT ER DOG IKKE FRYD og gammen. Det er næsten 
blevet en naturlov at de naturvidenskabelige fag kan 
have svært ved at trække fulde huse, og selv 2009 har 
ikke kunnet ophæve den. Samtidig er ansøgertallet nok 
steget – men ikke i samme takt som ungdomsårgangen, 
og derfor er andelen af unge der søger ind på universi-
tetet rent faktisk faldet. 

Til gengæld er det glædeligt at uddannelser der har 
haft det svært, for eksempel Folkesundhedsvidenskab, 
igen har fuldt optag. KU’s nye uddannelse, Kommunika-
tion & IT på Det Humanistiske Fakultet, kan starte med 
fuldt hold. Og de store uddannelser Historie, Dansk og 
Engelsk er igen adgangsbegrænsede. 

TIL DIG DER HAR VALGT KU, vil vi sige et stort og 
varmt velkommen! Det giver endnu mere næring til 
navnet Hopenhagen at I har valgt at læse her i byen. 
Tendensen til at en universitetsuddannelse nærmest 
blev betragtet som krybesporet på motorvejen mod  
lette, højtlønnede job, har tilsyneladende her i krisen  
mistet lidt af farten. 

Det er glædeligt at spådommene om videnssamfun-
dets snarlige sammenbrud åbenbart er aflyst. Når alt 
kommer til alt, er en længerevarende uddannelse da og-
så den bedste garanti for stigning i både markedsværdi 
og kulturel kapital – samtidig med at friværdien bliver 
større på den øverste etage. 

SÅ KÆRE STUDERENDE, selvom aviserne – også i 
udlandet – er fulde af artikler om at der selv til et recep-

tionistjob er 1.000 ansøgere, har I valgt rigtigt. Ikke 
desto mindre kan vejen fra studie til det første job til ti-
der forekomme både lang og kringlet. 

Derfor vil vi fra Universitetets side gøre mere for at 
forhindre dig i at fare vild i blindgyderne mellem uni-
versitet og arbejde og blive endnu bedre til at skabe 
kontakt med private og offentlige virksomheder. 

ALUMNEFORENINGEN KUBULUS arbejder intensivt 
med at skabe mentorordninger der matcher studerende 
fra alle fag – også de ’skæve’ – med virksomheder som 
IBM, Forbrugerrådet og Mærsk. Det er en yderst effektiv 
måde at nedbryde muren mellem studie og job. 

Hvad enten du er ny studerende eller på vej til at læg-
ge sidste hånd på specialet, kan du også få stor gavn af 
at deltage i Kubulus’ karrierebørser hvor du både kan få 
CV-tjek og en snak med en lang række af landets største 
virksomheder. Det kan føre til både studiejob, praktik-
ophold og karriere. Har du en opfinder eller iværksætter 
i maven, kan du udfolde dig i væksthusene Katalyst og 
Katapult. 

DERUDOVER VIL VI allerede nu opfordre jer til at 
holde øje med alle de muligheder for studieophold i ud-
landet som Københavns Universitet som et internatio-
nalt universitet tilbyder. Krise eller ej, så er globaliserin-
gen kommet for at blive, og derfor er internationale 
kompetencer en vigtig døråbner til jobmarkedet. 

Til efteråret vil du for øvrigt kunne opleve hvordan 
mange studerende fra KU’s diverse samarbejdsuniversi-
teter vil deltage i vores arrangementer i forbindelse 
med klima-topmødet. Så duk op dér og få en uformel 
snak med dem. For de kender naturligvis deres universi-
tet endnu bedre end vi gør. 

KÆRE STUDERENDE, I USA er jeres generation alle-
rede blev kaldt Generation R – R for recession. Men hel-
digvis er der også en chance for at I bliver generation H 
– H for håb. 

Men det afhænger naturligvis i høj grad af hvordan I 
selv udnytter de forskellige muligheder som studielivet 
på KU giver jer - lige fra læsegrupper og medlemskab af 
foreninger til udlandsophold.

VELKOMMMEN til et nyt semester!
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mark en ledende rolle in-
den for vores forskningsområ-
de.«

Partikelfysik lyder ikke umid-
delbart som et feminint interes-
sefelt. Er der mange kvindelige 
forskere i CERN?

»Det er desværre et mands-
domineret område inden for 
videnskaben, men der er fak-
tisk rigtig mange kvinder i 
CERN. Også i vigtige roller. På 
grund af det høje konkurren-
ceniveau kan det være et lidt 
skræmmende miljø for unge, 
kvindelige forskere. Det kræ-
ver ambitioner at holde sig 
med fremme inden for vores 
felt.« 

»Det er måske derfor at der 
stadig er en overvægt af 
mænd. Kvinder har en tilbøje-
lighed til at vælge familielivet 
frem for karrieren. Det er en 
ærgerlig tendens. Jeg er meget 
glad for mine kvindelige kolle-
ger i CERN. Vi arbejder på en 
anden måde end mænd. Eller 
måske er vi bare lidt mere 
praktisk anlagt. Det virker i 
hvert fald til at det er nemme-
re for os at overholde dead- 
lines.« 

Hvad synes du om Forsknings-
rådets initiativ?

»Det er en god ide. Der er 
brug for rollemodeller for un-
ge studerende så de kan se at 
det er muligt at være kvindelig 
forsker på flere forskellige ni-
veauer. Der er også kommet 
flere og flere dygtige, kvindeli-
ge studerende, så jeg tror på at 
de forskellige initiativer vir-
ker. Det kan jeg jo se i mit un-
dervisningslokale.« 

»Desværre er det mit ind-
tryk at de fleste stopper efter 
at være blevet kandidater. Det 
er ærgerligt fordi de går glip af 
muligheden for at arbejde 
med spændende, ny forskning 
i et internationalt miljø. Der-
for tror jeg at det er vigtigt at 
give et skub til dem som kun-
ne overveje en karriere som 
forsker. Hjælp os med at finde 
den Higgs-partikel.« 

anip@adm.ku.dk

Stefania Xella 

er 38 år og 

oprindeligt 

fra Italien. 

Hun har væ-

ret ansat ved 

Niels Bohr Institutet siden 2008 

hvor hun forsker i eksperimen-

tel højenergifysik

>
» Kære studerende, i USA er jeres generation  

allerede blev kaldt Generation R – R for recession. 
Men heldigvis er der også en chance for at I bliver  
generation H – H for håb«

Ralf Hemmingsen og Lykke Friis
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DEBAT

»De beslut-
ninger ledel-
sen tager, har 
slet ikke sam-
me opbak-
ning som før, 
fordi de an-
satte ikke har 
været inddra-
get, og derfor 
heller ikke 
forstår bag-
grunden for 
beslutninger-
ne.  

Leif Søndergaard, fælles- 

tillidsmand for Dansk Magi-

sterforening. Om universite-

ternes ledelsesstruktur.  

Dagbladet Information.

Er KU blevet for stort?
KVALITETSSIKRING
Bo Fritzbøger og Niels Grotum Sørensen, formand 

og næstformand for Studienævnet ved SAXO-In-

stituttet

KØBENHAVNS UNIVERSITET er efter fusio-
nerne blevet et rigtig stort hus. Der er langt fra 
kælder til kvist, og det er ikke blevet bedre af de 
efterhånden talrige mellemdæk, som med stør-
re eller mindre arkitektonisk snilde er skudt ind 
imellem eksisterende etager. 

Det følgende er en opfordring til at mindske 
den mentale afstand mellem universitetsledel-
sen og os på gulvet.

Det er nemlig påkrævet, at vi sammen udvik-
ler metoder, som kan sikre, at repræsentanter 
for alle grene og alle lag i organisationen for 
fremtiden tages med på råd, før ledelsen tager 
strategiske initiativer på alles vegne. 

Der har inden for de seneste år været for 
mange eksempler på, at det såkaldte ledelses-
team og dets rådgivere ikke har tilstrækkelig 
indsigt i universitetets praktiske hverdag. 

Man kunne pege på det Indre Marked, der 
trods gode intentioner mest af alt ligner en tro-
jansk hest hevet direkte ud af sygestaldene i Tå-
strup. 

Men vi vil her især rette opmærksomheden 
mod den i praksis uanvendelige kvalitetssik-
ringspolitk, vedtaget dette forår.

POLITIKKEN FORUDSÆTTER, at det er fag-
elementer, der skal evalueres – og det i en form, 
så det samlede evalueringsresultat kan udtryk-
kes som en smiley (A, B eller C). 

På mange fag er der imidlertid ikke et 
1:1-forhold mellem kursus og fagelement. Fak-
tisk udbydes der mange kurser, der i studieord-
nings- (og eksamens-) sammenhæng fungerer 
som en hel række af forskellige fagelementer. 

Og lige så almindeligt er det på større fag at 
udbyde flere parallelle kurser med forskelligt 
(valgfrit) indhold inden for samme fagelement.

Dernæst bestemmes det, at evalueringsresul-
tater skal offentliggøres (igen på fagelementni-
veau) i en sådan form, at underviserens identi-
tet ikke afsløres. 

I sig selv en fornuftig og lovmedholdelig be-
stemmelse, men vanskelig at efterleve på min-
dre fag, hvor den samme underviser år efter år 
(som den eneste) underviser i det samme kur-
sus (hvilket enhver kan forvisse sig om i SIS).

Endelig synes politikken at forudsætte, at un-
dervisningskvalitet lader sig rangordne på en 
simpel skala fra A til C. 

HVIS EVALUERINGERNE skal kunne bruges 
konstruktivt, bliver vi i studienævnene nødt til 
at skelne mellem vurdering af underviserens di-
daktiske kompetencer, den praktiske skemalæg-
ning, de studerendes engagement og forhånds-
kundskaber, lærebogsmaterialets beskaffenhed, 
det fysiske studiemiljø og så videre og så videre. 

I den forbindelse forekommer smiley-ordnin-
gen os at være en hån mod alle implicerede par-
ter. Eksemplerne er legio. Ledelsen ved ikke – 
og kan umuligt i detaljen vide – hvordan uni-
versitetsvirkeligheden udfolder sig i al sin bro-
gede mangfoldighed. 

Men hvorfor så ikke spørge os på gulvet – stu-
dienævn og masser af engagerede og kyndige 
studieadministrative medarbejdere? Vi bidrager 
hellere end gerne. For det er (også) vores uni-
versitet.

Studenteroprøret  
og Mogens Fog
KRITIK
C.C.Tscherning, professor ved Niels Bohr Insti-

tutet, formand for Studenterrådet 1966-67.

I sin anmeldelse af Morten Møllers værk om Fog 
kommer anmelderen, Ditlev Tamm, med en 
række postulater blandt andet om studenterop-
røret, som jeg vil bede ham om at dokumentere. 

(1) »(…)at det slet ikke handlede om univer-
sitetet, faglighed, eller om kreativitet og nye 
kræfter der gerne ville nå resultater.« 

(2) «Det handlede om magt og var båret frem 
af en lille gruppe studenterledere der havde lyst 
til at få del i magten.»

Sådanne postulater er injurierende over for 
os, der samarbejdede med Fog for at skabe et 
bedre universitet, herunder afskaffelse af pro-
fessorvældet. Jeg vil bede om dokumentation 
eller en undskyldning.

SVAR
Ditlev Tamm

Anmeldelser fremkalder undertiden reaktioner 
fra forfatteren til det anmeldte værk, men 
sjældnere fra andre. Det er nu sket, og nogle be-
mærkninger om studenteroprøret, som bygger 

på mine erfaringer, samtaler og møder med stu-
denterledere dengang og på min almindelige 
opfattelse af, hvad magt nu en gang er, har gi-
vet anledning til en reaktion fra en af aktørerne 
dengang. 

Jeg har naturligvis ikke talt med alle studen-
terledere og har intet grundlag for at bestride, 
at prof. Tscherning som formand for Studenter-
rådet ønskede at samarbejde med Mogens Fog 
om et »bedre universitet«. Jeg kan naturligvis 
ikke i dag dokumentere, hvad jeg betragter som 
et generelt indtryk, der kan dække over, at der 
er undtagelser, og jeg kan slet ikke give en und-
skyldning, da jeg mener at være i min gode ret 
til at have en kritisk holdning til en bevægelse, 
der førte til en uhørt ideologisering af store dele 
af universitetet. 

Men jeg respekterer fuldt ud, at prof. Tscher-
ning har en anden opfattelse, og at han har øn-
sket at gøre opmærksom på, at en måske en 
anelse for unuanceret tilkendegivelse kan give 
anledning til modsigelse. Næppe mange vil i 
dag bestride, at reformer dengang var nødven-
dige, men hele forløbet, og herunder Studen-
terrådets måde at optræde på i en række situa-
tioner, var i hvert fald ikke i overensstemmelse 
med min opfattelse af, hvordan man agerer i et 
demokratisk samfund, og det er det, som jeg 
har forsøgt at give udtryk for i min anmeldelse 
af bogen om Fog. 

DELTAG I DEbATTEN
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 en-

heder med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum 

eller 600 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: Se kolofonen på side 2 i sektion 2.

Semester Kickoff med Lisbeth Knudsen og Jes Stein Pedersen

Breaking News? 
    Medier i en krisetid

Tilmelding: www.ku.dk/semesterkickoff

Arrangører: Rektoratet, Studenterrådet, KUBULUS

Sponsoreret af:

Vi er midt i en finanskrise og skal samtidig håndtere en 
klimakrise. Hvordan behandler medierne kriserne i en 
tid, hvor de selv er i økonomisk krise?
Hvordan formidles komplekse, afgørende emner og til 
hvem og med hvilke formål? Har medierne et medan-
svar for samfundets løsninger eller afspejler de bare 
impulser fra det omgivende samfund?
 
Mød chefredaktør Lisbeth Knudsen, Berlingske Tidende 
og journalist og vært på DR2’s Deadline 2. sektion Jes 
Stein Pedersen til en debat om medierne rolle i en kri-
setid. Ordstyrer er prorektor Lykke Friis.
 
Sted: Festsalen på Frue Plads, 1017 København K

7. september 2009 
kl.15.00 - 16.30  
med efterfølgende reception
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DEBAT

Biologi kan bruges
bIOLOGI
Marianne Johansson, biolog, ph.d. og gymnasie-

lærer

I dag hørte jeg endnu en af mine naturviden-
skabeligt interesserede gymnasieelever udtale: 

»Jeg kan ikke bruge biologi i min senere ud-
dannelse.« 

Han hentydede til den helt vanvittigt grote-
ske situation, at politikere i Danmark af helt 
uforståelige og uforklarlige grunde har valgt, at 
faget biologi ikke skal være et adgangsgivende 
fag på naturvidenskabelige uddannelser med 
biologisk indhold. 

Det gjorde mig i så dårligt humør! Hvor er re-
spekten og den rimelige prioritering af et så 
grundlæggende fag som biologi? Jeg kommer 
aldrig til at forstå det – hverken som naturvi-
denskabeligt uddannet eller som menneske. 

Jeg kommer aldrig til at forstå, at vores Un-
dervisnings- og Videnskabsministerium og dele 
af vores uddannelsessystem har valgt en sådan 
prioritering af biologien. I min verden giver det 
på ingen måde mening. 

Tænk at ’læren om det levende’ – de levende 
organismer og tilknyttede processer, som er så 
vigtig en del af den verden, vi omgiver os med, 
der brødføder os, giver sygdomme, et væld af 
nye muligheder og udfordringer – den verden 
magter det officielle Danmark ikke at prioritere 
i ungdomsuddannelserne og adgangen til de vi-
dere studier. 

Dundertaler, der lyder for at få de unge til at 
være naturvidenskabeligt interesserede, klinger 
hult set i dette lys! 

Vi vil have, at de unge skal kunne tage stilling 
til og forholde sig til sundhed, gensplejsede or-
ganismer, fedme, hygiejne, livsstilssygdomme 
og miljø samt ikke mindst bidrage til det inno-
vative Danmark. Det kræver alt sammen en 
form for biologisk viden og erkendelse! 

Jeg synes, der er noget helt galt i Danmark, 
når elever kan finde på at udtale: 

»Jeg kan ikke bruge biologi i min uddannel-
se.«

Jeg må så leve højt på solstrålehistorien om 
en af mine elever, der bestod optagelsesprøven 
til dyrlægestudiet udelukkende på baggrund af 
biologisk viden! 

Go’nat på museet 
GRØN CAMPUS?
Frank  Lindbo og  Bjarne Bisballe, 

de fossile TAP’er på Geologisk Museum

Selv på Geologisk Museum har vi set lyset og vil 
gerne være med på bølgen med at spare på de 
begrænsede reserver af fossile brændstoffer. 

Belejligt var det derfor, at vores leverandør af 
lampepærer til udstillingerne en dag kom og 
meddelte os, at vi bruger for meget strøm: Skift 
dog ud til de moderne, langtidsholdbare LED-
pærer, som andre museer allerede bruger. Lys-
kvaliteten er god - lad det komme an på en prø-
ve.

Vi lånte nogle pærer hjem. Lyskvaliteten blev 
godkendt af vores egne udstillingssagkyndige 
uden forbehold, og vi talte op og lavede en be-
regning. 

Fra det tidspunkt, der investeres cirka 
100.000 kroner i anskaffelse af nye moderne 
pærer, der blot skal skrues i de fatninger, der al-
lerede eksisterer, vil der hvert år være sparet 
cirka 25.000 kWh i strømforbrug. 

Investeringen vil således have tjent sig ind på 
to til tre år med dagens strømpriser. Pærerne 
holder i mindst ti år, så det ganske omfattende, 
dagligt tilbagevendende arbejde med at skifte 
pærer, slipper vi også for.

Hvorfor så ikke straks gå i gang? Nej, for vo-
res fattige museum har ikke noget incitament 
til at investere 100.000 kroner i LED-pærer, for 
strømforbruget betales af Bygningsdriftens 
budget – og det er en anden kasse. Besparelsen 
vil komme Bygningsdriften, ikke museet, til go-
de. 

Derfor henvendte vi os til Bygningsdriften, 
der loyalt søgte videre op i systemet til Grøn 
Campus. Grøn Campus skulle nemlig have mid-
ler til netop den slags. Projektet har ligget til 
vurdering siden sidst i maj, men det selvfølgeli-
ge ja til en bevilling lader vente på sig, og vi un-
drer os. 

Så mens KU brander sig som grønt universi-
tet, og Statens Naturhistoriske Museum snart 
åbner en klimaudstilling, er det paradoksalt, at 
Grøn Campus tilsyneladende ikke har spor 
travlt med at investere i denne oplagte vinder-
sag. 

KU’s ansatte udvikler 
deres kompetencer!

KOMPETENCEUDVIKLING
Jørn Vestergaard & Ingrid Kryhlmand, 

formand og næstformand for PersonaleKompe-

tenceUdvalget, PKU

AKTIVITETEN ER KLART stigende blandt en 
betragtelig del af Københavns Universitets 
8.000 ansatte, når det gælder udvikling af egne 
kompetencer. I 2008 var der således 1.265 
medarbejdere, der deltog i de 110 kurser, som 
PUMA – kursussektionen i HR&O – afholdt. 
Året før var der 815 deltagere på i alt 74 kurser.

Og i første halvår af 2009 er stigningen fort-
sat: 812 kursister har allerede deltaget i for-
årets 72 kurser. Kursusudbuddet spænder bredt 
– fra kurser i administrative systemer til kurser i 
personlig udvikling, kommunikation og ledelse. 

Lysten til kompetenceudvikling ses også på 
antallet af ansøgninger til Kompetencefonden, 
som gives til kurser og videreuddannelse af 
længere varighed, for eksempel merkonom el-
ler diplom. KU får for tiden cirka 1,7 millioner 
kroner årligt fra den statslige kompetencefond. 
166 medarbejdere søgte i maj årets pulje, som 
blev fordelt i juni. For få år siden var der midler 
til at dække stort set alle ansøgninger. Nu mod-
tages der ansøgninger for tre gange det beløb, 
som KU råder over.

DEN STÆRKT ØGEDE aktivitet hænger 
blandt andet sammen med, at praksis omkring 
medarbejderudviklingssamtaler er kommet i fo-
kus. Hovedsamarbejdsudvalget har vedtaget, at 
MUS er obligatorisk, og der satses målrettet på 
at gøre samtalerne meningsfulde og fremadret-
tede. 

Mange udviklingssamtaler resulterer i en 
gensidigt forpligtende udviklingsplan for den 
enkelte medarbejders fortsatte kompetenceud-
vikling. Denne kan have form af kursusdelta-
gelse, men kan også ske i form af sidemandsop-
læring, medvirken i fælles temadage, netværks-
møder m.v.

Projektledelseskurser er et af de områder, 
mange søger støtte til via Kompetencefonden. 
PUMA har derfor også løbende udviklet forskel-
lige projektlederkurser – senest ’Projektledelse 
for ph.d.-studerende’. 

INTERESSEN FOR KURSER inden for blandt 
andet formidling og projektledelse viser, at 
KU’s ansatte i stor udstrækning er aktive, når 
det gælder om at styrke deres tværfaglige kom-
petencer. Dette er særdeles glædeligt. Det er 
samtidig udtryk for, at PUMA’s kursusudbud 
opleves som relevant og kvalitetsbetonet, hvil-
ket også bekræftes ud fra deltagernes evalue-
ringer.

Personalekompetenceudvalget, PKU, er ned-
sat af HSU blandt andet for at sikre relevante 
tilbud om kompetenceudvikling for alle medar-
bejdere ved KU. Udvalget arbejder tæt sammen 
med konsulenterne i PUMA. Vi modtager gerne 
både ros og ris så vel som konstruktive syns-
punkter på den videre indsats.

»Ja, det synes jeg.«
Svar fra kunsthistoriker ph.d. Mikkel Bolt, 

Københavns Universitet, i DR2 Deadline på 

spørgsmålet om, hvorvidt avantgardekun-

sten for at lykkes slet og ret skal ’skide på 

lands lov og ret’. 

LYS I PÆREN – På Geologisk 

Museum vil de gerne være med 

til at spare på strømmen, men 

Grøn Campus sylter sagen
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SYNSPUNKT

STIPENDIER
Fonden yder økonomisk støtte til studerende og yngre kandidater inden for fa-

gene forhistorisk arkæologi, klassisk arkæologi, middelalderarkæologi og historie 

(fortrinsvis ældre historie). Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr., 

fortrinsvist som dækning af udgifter i forbindelse med:

  •	 forskning (speciale- og ph.d.-studier i ovennævnte fag) 

  •	 publicering af forskningsresultater, herunder doktordisputatser 

  •	 studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre  

 udgifter i forbindelse med forskning. 

Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projektet i øvrigt er fuldfi-

nansieret. Der skal i ansøgningen vedlægges budget. Ansøgninger uden budget vil 

ikke blive behandlet. Søges publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller 

tilsagn om optagelse i tidsskrift eller serie.

Ansøgninger sendes inden 1. oktober til: 

Museumsdirektøren, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. 

Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december. 

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

30 01, eller ved opslag på Nationalmuseets hjemmeside, www.natmus.dk (Om 

Nationalmuseet, Bevillinger og fonde). Håndskrevne ansøgninger modtages ikke.

ElisAbEth MunksgAArd FondEn

UDDANNELSESKRISE

Mattias Friis Jørgensen og Jan Nejdl Rasmussen,

formand og uddannelsespolitisk sekretær ved 

Studenterrådet ved KU.

I DET SIDSTE HALVE ÅRS TID har man kunnet 
se politikere forsøge at overgå hinanden med 
forslag til, hvordan man løser den aktuelle fi-
nanskrise. 

Som universitetsstuderende har det været 
lidt pudsigt at se viljen til at være ansvarlig og 
reagere hurtigt for at redde samfundet fra en 
pludseligt opstået krise. Nedskæringer og for-
ringelser af vores uddannelser har skabt krise-
stemning i de sidste mange år.

Der er masser af eksempler på uddannelses-
krisen. Laboratorierne på de naturvidenskabeli-
ge uddannelser er mange steder så nedslidte, at 
de ikke er egnede til undervisning. 

På de tørre fag har de studerende ned til fire 
undervisningstimer om ugen – resten af deres 
såkaldte forskningsbaserede uddannelse skal 
de selv læse sig til. 

I foråret blev krisen på universiteterne synlig 
for alle: På Det Naturvidenskabelige Fakultet 
sparede man 70 stillinger væk. På Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet blev der skåret i 
både vejledning og undervisning.

KRISEN PÅ VORES område er lidt anderledes, 
end den er ude i samfundet. Hos os er det nemt 
at forklare, hvor problemerne kommer fra. 

Problemerne på universiteterne er ganske en-
kelt opstået, fordi Folketinget ikke prioriterer 
uddannelse på finansloven og ikke har gjort det 
de sidste mange år. 

Over de sidste 15 år er der blevet skåret mere 
end ti procent på taxametrene – de penge uni-
versiteterne får per studerende. Oven i det har 
videnskabsministeren så sidste år valgt at skære 
yderligere ti procent fra de allerede udsultede 
taxametre – for at lave det såkaldte færdiggø-
relsestaxameter. 

De penge kan universiteterne nu kun få ad-
gang til, i det omfang de jager de studerende 
hurtigt igennem deres uddannelser. 

I praksis fjerner man altså penge fra de uni-
versiteter og uddannelser, der netop har brug 
for ekstra midler til at forhindre frafald og øge 
andelen af studerende, der består deres eksa-
mener. 

Det virker i det hele taget som om viden-
skabsminister Helge Sander er bedre til at tale 
om gode uddannelser end til faktisk at skabe 
dem. 

I STUDENTERRÅDET har vi svært ved at se, 
hvorfor de 6.000 nye studerende, der netop er 
startet på Københavns Universitet, skal have 
dårligere faciliteter og færre resurser end tidli-
gere studerende. 

Og vi har svært ved at se, hvordan et udsultet 
uddannelsessystem kan være en langsigtet løs-
ning på de udfordringer, som vores økonomi, 
vores kultur og alle de andre aspekter af vores 
videnssamfund står over for. 

Ordentlige uddannelser er det absolut vigtig-
ste, hvis samfundet skal kunne klare sig økono-
misk. Uddannelseskrisen kan løses ganske en-
kelt, hvis politikerne ellers har fornuften og an-
svarligheden til at investere i fremtiden.

I Studenterrådet og den samlede elev- og stu-
denterbevægelse mener vi, at investeringerne 
skal ske allerede med finansloven 2010, som 
der snart skal forhandles om. Vores konkrete 
bud på tal og indsatsområder kan læses i vores 
uddannelsesfinanslov på www.kvalitetkoster.
dk.

Kvalitet koster – også  
på universiteterne
Hvorfor skal de 6.000 nye studerende, der netop er startet på  

Københavns Universitet, have dårligere faciliteter og færre resurser 

end tidligere studerende?

Vil du udleje din sofa eller dit værelse?
I forbindelsen med FN’s klimakonference (COP15), som afholdes i 
København fra d. 7. til 18. december i år, har du nu muligheden for at 
udleje dit værelse eller din sofa (gratis eller imod betaling) til en af de 
mange delegerede, der rejser til København fra hele verden.

Hvis du har lyst til at udleje din sofa eller dit værelse, er her to gode 
muligheder:

Læs mere om COP15 og alle forberedelserne på www.cop15.dk

COP15 Housing

COP15 Housing er en webportal, der er etableret af 
Udenrigsministeriet, her kan du udleje dit værelse 
eller din sofa.

Webadresse: www.housing.cop15.dk

New Life Copenhagen

NEW LIFE COPENHAGEN er organiseret af 
kunst-communitiet Wooloo.org sammen med et 
hold af frivillige der gerne vil stille et værelse eller 
en sofa gratis til rådighed under COP15. Portalen 
er støttet af bl.a. Danmarks Naturfrednings- 
forening, Klimaforum09 m.fl.

Webadresse: www.newlifecopenhagen.com
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» Problemerne på universiteterne er ganske enkelt 
opstået, fordi Folketinget ikke prioriterer uddan-
nelse på finansloven og ikke har gjort det de  
sidste mange år.« 

Mattias Jørgensen og Jan Nejdl Rasmussen
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terrådets rusarrangement blev 

de nye studerende spist af med 

billige burgere. Universiteterne 

mangler penge for at højne 

kvaliteten
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VIDENSKABET

Og på et split-
sekund mistede du 
4 års arbejde…  
Mange års tanker og timer med sved på panden forsvinder plud-
selig ud af dit liv fra det ene øjeblik til det andet på computerens 
evige jagtmarker. Og kan ikke hentes frem igen. Nogensinde. Dét 
er frygteligt. 

Når computeren bryder sammen, eller harddisken dør, forsvinder 
alle de ting, du har liggende på den. Det er det mareridt, som vi alle 
sammen krydser fingre for aldrig sker.

Det MÅ ikke ske. Og det er rent faktisk muligt at sikre sig mod det. 
Sørg for at få taget automatisk serverbackup, tag sikkerhedskopier 
på eksterne drev og sørg i det hele taget for at lagre dine data flere 
steder. 

Universitetets it-afdelinger hjælper dig med at lagre dine ting, 
så du aldrig kommer til at opleve mareridtet. 

Informationssikkerhed på KU

ALMINDELIG 
SUND 

FORNUFT

IDRæT 100 åR

Af Claus Emmeche

 

Lad os starte med at gå en omvej, det skulle væ-
re så sundt. Lad os se på den måde universite-
terne i København (KU) og Roskilde (RUC) 
brander sig på i deres logo, seglet.

KU’s segl, som ses forrest her på avisen, ud-
stråler autoritet, magt og en vis ubevægelighed. 
Kongen med sine regalier, et stort hoved med 
hvidt skæg, manden uden underkrop, dog med 
endnu et magtfuldt symbol fra mellemgulvet og 
ned. Intet slogan, blot årstal for grundlæggel-
sen og KU’s latinske navn. 

RUC’s segl er modsætningen og udstråler det 
lidt amorft animalske. Det ligner en fårelort, 
men er en koral. Ren krop. Hverken hoved eller 
hale. Men bevægelse, og bevægende: med de 
latinske ord ’In tranquillo mors – in fluctu vita’, 
på dansk ’I stilheden døden, i strømmen livet’. 

Godt sagt, og det gælder ikke bare koraller.

En herlig hybrid
KU’s segl trues af fysisk inaktivitet og et forstør-
ret overjeg, af loven, den autoritære fader. I 
RUC’s segl finder man end ikke spor af menne-
skelig psykologi, det er ren vitalisme og ligner 
mangel på orden (hvad en del ministre da også 
har ment). 

Koraller er simple dyr, faktisk hele små sam-
fund, kolonier! Et symbol på distribueret tænk-
ning og sværm-intelligens? Tanketyranni og 
flokmentalitet?

Klonede man nu de to segl, ville en herlig hy-
brid dukke op. Forhåbentlig mere end en sø-
anemone med regalier. Mere graciøs end konge 
og koral. En sfinks, måske. 

Sfinksens gåde lyder: Hvad er et menneske? 
Og videnskaben svarer ofte enten krop eller 
sjæl, struktur eller dynamik, frihed eller nød-
vendighed. 

Når den abstrakte tankes discipliner skærer 
mennesket - eller Regine Olsen - i skiver, er der 
behov for nye metode-nåle og idé-tråde til at 

ribbe hende sammen igen. Måske nye tværdis-
ciplinære værtøjer, så vi bedre kan se menne-
skets egen blandede natur. 

Et sådant segl kunne passende være logo for 
dagens fødselar - en endnu voksende hybrid, 
kun 100 år gammel, Institut for Idrætsforskning 
ved Københavns Universitet. 

Idræt var forud for sin tid
Københavns Universitet begyndte i 1909 at ud-
danne studerende i gymnastik, som det hed 
dengang.

De første 100 år på den institution, der i dag 
hedder Institut for Idræt, har været præget af 
både dialog og kampe om uddannelse og forsk-
ning. 

Instituttets idrætsforskning foregår ikke ale-
ne på et universitet. Den er med sine mange til-
gange til idræt ligesom et helt universitet, der 
jo spænder over humaniora, samfundsfag og 
natur- og sundhedsvidenskab. Men Institut for 
Idræt har ikke altid lignet et flerfakultært uni-
versitet, for universitetet har selv forandret sig. 

Vi kan jo tænke et universitet som blot et 
konglomerat, hvor de enkelte fag på de enkelte 
fakulteter bare passer sig selv. Naturvidenskab 
og Samfundsvidenskab lever deres eget liv. Der 
er intet andet vekselspil mellem fakulteterne 
end den sædvanlige strid om at få en så stor del 
af den økonomiske kage som muligt. 

På et sådant universitet starter tværfaglighe-
den først, når de uddannede kandidater siger 
tak for nu, og i erhvervsliv, organisationer eller 
på gymnasier skal samarbejde med personer 
med en anden faglig baggrund.

Sådan var universitetet i 1950’erne. Men så-
dan er hverken universitetet eller Institut for 
Idræt i dag. I dag kan vi tænke universitetet 
som et økosystem for viden med mange tanke-
forbindelser på kryds og tværs. 

Dels har en række tværfaglige satsninger, 
blandt andet bestemt af politiske prioriteringer 
af påtrængende samfundsproblemer (klima, 
sundhed m.v.) set dagens lys, og også inden for 
de enkelte fakulteter har forskningsområder 
vundet frem, som lader fag, teorier og discipli-
ner konkurrere og samarbejde i netværk.

Forskning
i bevægelse
Med stræk og vrid har uddannelsen i idræt  
redet på ryggen af – og selv skubbet til – den  
udvikling der har skabt vor tids universitet.
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SKRIV TIL VIDENSKAbET
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

Dels søger universitetet, blandt andet på 
grund af et stigende pres på den frie forskning 
og opprioriteringen af den strategiske forsk-
ning, nu at nytolke og aktualisere en mere klas-
sisk ide om universitetet som en uafhængig 
forsknings- og lærdomsinstitution, der repræ-
senterer noget mere end summen af enkeltfag 
og enkeltfakulteter.
  Idrætsforskning kan godt se ud som et kon-
glomerat, men er tættere på vor tids komplekse 
universitet – forstået som et sammenhængende 
mentalt økosystem – end på 1950’ernes enkelt-
reservater i et videnskabeligt øhav. 

Institut som elitesportsudøver
Verden af i dag synes mere kompleks end ver-
den af i går, og flere og flere dimensioner griber 
ind i hinanden. Det gælder også for idrætten, 
som på én gang rummer elementer fra det glo-
bale og lokale, det politiske og apolitiske, det 
naturlige og kunstige, det spontane og kalkule-
rede, det organiske og teknovidenskabelige. 
Her rækker enkeltvidenskabelige tilgange ikke 
langt nok. 

Desuden bliver forskning ofte bedre af at bli-
ve konfronteret med konkurrerende teorier og 
fagtraditioner. Så kan det videnskabelige land-
skab ikke længere forblive en isoleret samling 
skoler, der hver især hæger om deres egen ynd-
lingsteori eller -metode og har indgået stille 
borgfred med de andre skoler: De styrkes af at 
krydse klinger i det, som Karl Popper kaldte 
»det venligt-fjendtlige samarbejde mellem for-
skere«.
  Idrætsforskningen ikke alene foregår på et 
universitet af i dag, den ligner også et senmo-

derne, tværdisciplinært orienteret og strategisk 
fokuseret universitet og deler på godt og ondt 
dets vilkår. Det betyder, at nogle af de udfor-
dringer, som idrætsforskningen står over for i 
dette århundrede, også ligner sportens: At fin-
de sponsorer, at overleve økonomisk, at brande 
sig godt nok, at tænke strategisk på et hurtigt 
skiftende marked, hvor usikkerhed om holdbar-
heden af ens performance på den lange bane er 
et vilkår på samme måde som de ufravigelige 
krav om at leve op til de stadigt skærpede per-
formancemål. 

En sfinks til tiden
Spørgsmålet er så, i hvor høj grad idrætsforsk-
ningen er fanget i samme dilemma som univer-
sitetet generelt, eller om fagområdet som tvær-
videnskabeligt anvendelsesnært forskningsfelt 
snarere er født med eller rider på ryggen af den 
selvsamme transformationsproces, som omdan-
nede et rent akademisk og relativt lukket uni-
versitet til vore dages mere management-orien-
terede institution for uddannelse, forskning, 
formidling, erhvervssamarbejde og myndig-
hedsbetjening. 

Med i billedet skal også, at faget idræt på lin-
je med fag som jura, teologi og medicin fra star-
ten var legitimeret ikke mindst som undervis-
ningsfag med det essentielle sigte at uddanne 
kandidater med en bestemt kompetenceprofil 
til bestemte erhverv, og at forskningen i sådan-
ne fag måske lidt kynisk-funktionalistisk kunne 
anskues som noget, der fulgte med som et nød-
vendigt frynsegode for fagets lærere.

Det er nok lidt for sort/hvid at modstille de 
‘gamle dage’, forstået som et lukket, akademisk 

professorvælde, buret inde i selvskabte elfen-
benstårne, og så de ‘senmoderne vilkår’, forstå-
et som entydigt erhvervs- og markedsrettede 
forskningsinstitutioner, der på konsulent-lig-
nende vilkår finansierer deres forskningsbase-
rede myndighedsbetjening (eller betjening af 
sportens organisationer). 

Der er, for at sige det pænt, tale om komplek-
se og modsigelsesfyldte processer, og nutidens 
universitet rummer – som det fremgår af frem-
tidsscenarierne i 100-årets jubilæumsbog (se 
boksen) – andet end et kortsigtet finansielt fo-
kus på partnerskab og myndighedsbetjening. 

Det rummer nemlig også projekter med po-
tentialer for konstruktiv myndighedskritik, for 
eksempel kritik af tendenser til at viden om 
sundhed forfalder eller misbruges til sundheds-
ideologi, til mulig glæde mere generelt for et 
åbent, demokratisk samfund. 

Her legemliggør idrætsforskningen den vær-
di i det klassiske universitet, at det som en fem-
te statsmagt bidrager til at kortlægge og korri-
gere ideologiske, politiske og sociale skævheder 
i statens, samfundets og kulturernes liv.

Hvordan idrætsforskningens hybride natur 
vil udfolde sig de næste 100 år er svært at sige. 
Er idrætsforskningen en nysgerrig sfinks, som 
ikke kender det rigtige svar på forhånd, spørger 
den også hvad det betyder for et væsen at be-
væge sig på fire ben om morgenen, på to om 
dagen og på tre om aftenen. 

Den aktuelle besættelse af sundhed zoomer 
ind på den perfekt tobenede midterste abstrak-
tion. Men mennesket, som et altid allerede 
skævt, kravlende, og halvvejs hinkende væsen, 
er måske den største udfordring. 

100 års jubilæum på 
Københavns Universitet

Institut for Idræt markerer 100-års-jubilæet 

med en række aktiviteter: Et seminar om 

idræt og fysisk aktivitet som led i kommu-

nernes velfærdspolitik, et forskningssym-

posium i samarbejde med Det Kongelige 

Danske Videnskabernes Selskab, en kon-

sensuskonference om elitesport, samt en 

særlig testnings- og idrætsdag den 11. sep-

tember for ansatte og studerende på Det 

Naturvidenskabelige Fakultet. 

Endelig bliver jubilæet markeret med udgi-

velsen af antologien ’Forskning i Bevægel-

se. Et nyt forskningsfelt i et 100-årigt per-

spektiv’, som diskuterer den forsknings- og 

uddannelseshistorie, der knytter sig til 

idrætsfaget i dansk sammenhæng. Bogens 

forskellige bidrag belyser skabelsen af 

idrætsuddannelsen som fag og videnskab 

og giver nogle bud på de muligheder og 

udfordringer, der vil præge de kommende 

års forskning i idræt og fysisk aktivitet.

FOTO: MIKAl SCHlOSSER
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INSTITUTRAPPORT

Inspirerende, lærerigt 

og i verdensklasse! 

Såvel studerende som 

undervisere lovpriser 

Københavns Universi-

tets første sommer-

skole i alliancen af eli-

teuniversiteter

IARU

Af Per Farsund,  Presse- og  

kommunikationskonsulent,  

Skov & Landskab

Fra Australian National Uni-
versity, National University of 
Singapore, Peking University, 
University of Tokyo, Berkeley 
og Yale var de mødt op. 23 
studerende i alt.

Unge forsker-spirer med 
vidt forskellige baggrunde. 
Men alle med stor interesse for 
landskabsplanlægning og bæ-
redygtig udvikling – og for en 

god dels vedkommende spe-
cielt udpeget af deres hjemlige 
universitet med et scholarship 
i ryggen.

I perioden fra 3.- 15. august 
har Skovskolen i Nødebo væ-
ret de internationale studeren-
des arbejdsplads og hjem med 
Sustainability in rural-urban 
regions in a globalised world på 
dagsordenen. 

Det har været et intensivt 
forløb med forelæsninger om 
formiddagen og ekskursioner 
om eftermiddagen. Forelæs-
ninger af danske fagfolk, 
blandt andre professor Anette 
Reenberg fra Geografi & Geo-
logi, KU, professor Jørgen 
Primdahl fra Skov & Landskab, 
KU, og professor Jesper Brandt 
fra Geografi, RUC – samt inter-
nationale forelæsere fra Uni-
versity of Tokyo, Berkeley og 
Cambridge. Og ekskursioner 
til alt fra et deltidslandbrug 
med heste og ture i Gribskov 
til besøg i Hillerød by, Søborg 
sø og havnen i Gilleleje.

 
Første sommerskole
Det er første gang, Køben-
havns Universitet holder som-
merskole i regi af IARU (Inter-

national Alliance of Research 
Universities). Et samarbejde 
som KU har været med i siden 
2006. Men at dømme efter de 
begejstrede tilbagemeldinger 
fra såvel studerende som un-
dervisere bliver det ikke en en-
gangsforestilling. 

Ole Caspersen, seniorfor-
sker ved Skov & Landskab, 
som har været arrangør og 
tovholder på sommerskolen, 
kunne i hvert fald godt fore-
stille sig, at man gjorde det 
igen. Og han glæder sig over 
de flotte ratings, som KU 
 netop har modtaget fra de in-
ternationale studerende.

»Jeg tror, det er lykkedes at 
lave et forløb, som har samlet 
teori og praksis på en fornuftig 
måde. Forelæsningerne om 
formiddagen er fulgt op med 
besøg i virkeligheden om ef-
termiddagen. Og selv om vo-
res ekskursioner har været i 
Danmark, har det hele været 
relateret til globale problem-
stillinger.« 

»Endelig har der været rig 
lejlighed til at diskutere direk-
te med landmænd, skovfolk, 
planlæggere og naturbeskyt-
telsesfolk, så ekskursionerne 

ikke kun blev besøg, men også 
dialog,« fortæller Ole Casper-
sen. 

Elitestuderende med  
socialt gehør
Professor Jørgen Primdahl fra 
Skov & Landskab, KU, som har 
været en af de bærende fore-
læsere på sommerskolen, er 
imponeret over det akademi-
ske niveau blandt sommersko-
lens elever. 

Men han glæder sig også 
over, at der har været tid og 
overskud blandt de studeren-
de til, at de har kunnet hygge 
sig og danne nye venskaber. 

»Når man laver en sommer-
skole på det her ret høje fagli-
ge niveau, kunne man godt 
frygte, at det er nogle lidt eli-
tære egoister, der møder op. 
Det har heldigvis ikke været 
tilfældet,« konstaterer profes-
soren. 

På elevsiden er amerikanske 
Nicole, der er kommet til KU’s 
sommerskole som bachelor i 
landskabsarkitektur på Berke-
ley i Californien, ligeså begej-
stret.  

Hun har i den grad fået en 
oplevelse i lille Danmark, og 
ikke mindst et helt anderledes 
globalt udsyn. Hun hæfter sig 
specielt ved, hvor spændende 
det har været at møde stude-
rende fra andre kulturer og 
derigennem få en indsigt i, 
hvordan man arbejder med 
landskabsarkitektur, planlæg-
ning og bæredygtighed i såvel 
Europa som Asien. 

Nicole giver dog også fore-
læsningerne topkarakter, men 
det er nu »the field visit on the 
local pigfarm«, hun nævner 
først som en rigtig stor ople-
velse.

Internationale forskerspirer  
på sommerskole i Nødebo

bæREDYGTIG SOMMER-
SKOLE – Studerende fra nogle 

af verdens førende universiteter 

har i den seneste tid haft deres 

dagligdag på Skovskolen i Nø-

debo. Med Københavns Univer-

sitet som vært har de tilbragt to 

uger i Danmark med fokus på 

’Sustainability in rural-urban  

regions in a globalised wold’.
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4. september 11. september

Poesi på Panum 
DIGTE – Christian Kronman reciterer Oehlen-

schläger-digte på en rundtur til forskellige ste-

der på Panum Instituttet

Tid: 4/9 kl. 16 

Sted: Hovedindgangen til Panum  

Arr.: Studentermenigheden i København, 

www.studenterpraesterne.ku.dk  

 
Koncert med Vildnis 
KONCERT – Det danske band Vildnis giver se-

mesterstartskoncert. Salg af billetter på www.

billetnet.dk el. hos Annette Davidsen på e-

mail: davidsen@hum.ku.dk. Pris 65 kr. 

Tid: 4/9 kl. 21-23 – dørene åbnes kl. 20 

Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 

kld. 

Arr.: Studentermenigheden i København, 

www.studenterpraesterne.ku.dk  

Konditest og fodboldturnering
IDRÆTSDAG – I anledningen af Idræts jubilæum 

på KU inviteres alle ansatte og studerende på Det 

Naturvidenskabelige Fakultet til idræts- og test-

ningsdag. Arrangementet byder bl.a. på fælles 

opvarmning, sundhedstests og 5-mands fodbold-

turnering

Tid: 11/9 kl. 12.30-16.30 

Sted: Naturvidenskabeligt Fakultet

Arr.: Institut for Idræt & Science. Yderligere info 

og tilmelding på www.ifi.ku.dk/formidling/jubi-

laeum/nat_idr_dag. Tilmeldingsfrist d. 28/8 

BOLIGER STILLINGER

bolig søges

Amager
Periode: 1/9-09 – 31/8-10.

Størrelse: Værelse. Adgang til 

køkken & bad.

Udstyr: Møbleret. Inkl. internet.

Lejer: KU-forsker. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: hbd@hum.

ku.dk, tlf. 3532 8671. 

Copenhagen 
Period: From late August/early 

September. 

Size: Apartment or room in 

shared apartment. 

Tenant: Post-doc (USA), male, 

non-smoker.

Rent: Approx. 6.000 kr. per 

month. 

Contact E-mail: Todw@geo.ku.

dk or reno@geol.umd.edu. 

bolig udlejes

Copenhagen V 
Period: 22/9-09 - 1/12-09. 

Size: Apartment, 5 rooms, 150 

sqm. Situated close to LIFE,  

metro and city centre. 

Equipment: Fully furnished, dish 

washer, laundry, Internet. 

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 8.500 kr. per month. 

Deposit: 5.000 kr.

Contact: E-mail: mail@mariearn-

dal.dk. 

Østerbro 
Period: 1/11-09 - 31/8-10. 

Size: 2 bedroom apartment, 100 

sqm. 

Equipment: Furnished, laundry, 

cable TV, Internet.

Tenant: Non-smoker, no pets. 

Rent: 5.500 kr. per month excl. 

utilities. 

VIP-stillinger

Teologi

Professorship in Church  
History
A position as professor is availa-

ble from 15/12-09. It is part of 

the programme “Women in Re-

search and Management at the 

University of Copenhagen” and 

is limited to a 5-year period. 

The professorship comprises re-

search and teaching. Applicants 

must have documented broad 

academic experience within the 

fields of administration, confe-

rence organization, assessment 

committees, editorial works and 

collective and individual re-

search projects as well as com-

prehensive interdisciplinary ex-

perience and strong interna-

tional network.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stil-

linger/vip.

Application deadline: 1/9-09, at 

12 noon. 

Jura

Professor i Forfatningsret
Et professorat med særligt hen-

blik på menneskerettigheder er 

ledigt. Ved ansættelse lægges 

der vægt på dokumenteret høj 

grad af original videnskabelig 

produktion på internationalt ni-

veau; herunder at ansøgeren 

har evner og mulighed for at vi-

dereudvikle fagområdet, evne 

til forskningsledelse og vareta-

gelse af andre ledelsesfunktio-

ner og undervisningsmæssige 

kvalifikationer. Ved besættelsen 

af stillingen lægges der vægt 

på en særlig indsats og nyudvik-

KORT NYT

Eksamenstilmelding på Nat
HUSK – Tilmelding til eksamen på bachelor- og kandidatuddannel-

sen i blok 1. Der er automatisk eksamenstilmelding for studerende 

der er tilmeldt undervisningen. Er du ikke tilmeldt undervisningen, 

foregår eksamenstilmeldingen i uge 36. Det sker via selvbetjenings-

systemet på www.punkt.ku.dk eller direkte til Studenterservice en-

ten pr. brev, e-mail eller ved personlig henvendelse. Tilmeldingen 

kan ikke finde sted på institutterne, og eftertilmelding er ikke mu-

lig. 

Alle afmeldinger til eksamen skal ske skriftligt til Uddannelsesservice 

eller via selvbetjeningen senest en uge før eksamen. Ved mundtlige 

eksaminer der strækker sig over flere dage, regnes fristen fra en uge 

før første eksamensdag. For kurser med løbende evaluering er af-

meldingsfristen senest ved udgangen af fjerde undervisningsuge. 

Yderligere oplysninger findes under www.science.ku.dk/studerende 

eller hos Studenterservice ved KUB-Nord, tlf. 3532 4260, e-mail: Stu-

denterservice@science.ku.dk. 

Mentorprogram for kvindelige forskere

KARRIERE – Københavns Universitets mentorprogram for kvindelige 

forskere er et tilbud til kvindelige post.docs og adjunkter om 

1:1-sparring med erfarne kolleger. Mentorprogrammet har til formål 

at støtte kvindelige forskeres kompetence- og karriereudvikling, så 

kvindelige forskere får lyst til en forskerkarriere på KU og forbedrer 

deres muligheder for at få ansættelse som lektorer og professorer. 

Programmet gennemføres for anden gang i perioden oktober 2009 

– oktober 2010. Interesserede kan få yderligere information ved 

henvendelse til HR-konsulent Pearl Boberg Henriksen på e-

mail: pbhe@adm.ku.dk.  

Engelsk- og danskkurser for ansatte 

SPROGKURSUS – Center for Internationalisering og Parallelsprog-

lighed udbyder kurser i engelsk for VIP- og TAP-ansatte på Køben-

havns Universitet der ønsker at styrke deres mundtlige eller skriftlige 

engelsk. Vi udbyder også kurser i begynderdansk eller akademisk 

dansk for internationale ansatte der ønsker at lære eller blive bedre 

til dansk. Der er tilmeldingsfrist for efterårets kurser i slutningen af 

august. Læs mere og tilmeld dig på http://cip.ku.dk/kursuskatalog. 

Courses in Danish for international employees at the university. 

Learn more: http://cip.ku.dk/english/course_catalogue. 

KALENDER

100-ÅRS-JUBILÆUM – Det er 100 år siden at idræt blev oprettet som fag på Københavns Universitet og dermed fik status som en videnskab. Det bliver 

fejret med et stort jubilæumsarrangement på Det Naturvidenskabelige Fakultet hvor de ca. 6.000 studerende og 2.000 ansatte har fået et gratis tilbud 

om at blive sundhedstestet, deltage i forskellige sportsaktiviteter eller overvære forskellige foredrag i anledning af jubilæet. Det store arrangement med 

lektor og viceinstitutleder på Idræt, Peter Krustrup, som tovholder byder bl.a. på en fodboldturnering i August Kroghs stjernerække og Johannes Lind-

hards mixrække med blandede kvinde- og mandehold og et campus-stafetløb. Derudover har alle mulighed for at få et sundhedstjek af blodtryk og 

fedtprocent eller blive konditestet på cykel, stepbænk eller ved at løbe Yo-Yo test. Som afslutning på arrangementet spiller Science Student Allstars og 

Science Staff Allstars en opvisningskamp med Kim Milton Nielsen som dommer og Peter Piil og Birger Peitersen som kommentatorer. 
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Deposit: Required. 

Contact: E-mail: Julia@diku.dk. 

København
Periode: Fra 1/9-09. Et eller to 

semestre frem.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Møbleret, adgang til 

køkken & bad.

Lejer: International studerende.

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md. 

inkl. forbrug.

Kontakt: E-mail: int-housing@

adm.ku.dk.

Mere info: www.bolig.ku.dk.
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Spherical Crystallography 
NIELS BOHR LECTURE – Professor David R. 

Nelson taler om “Virus Buckling and the Fol-

ding of Pollen Grains”

Tid: 16/9 kl. 13.15

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Aud. 3

Arr.: Kollokvieudvalget v. Niels Bohr Institutet, 

www.nbi.ku.dk

Soft Power Impact of Asia
KONFERENCE – Fire Asien-eksperter taler om 

Asiens soft power. Deltagere kan glæde sig til 

at høre om anime og manga, hinduisme, di-

plomati og finanskrise

Tid: 17/9 kl. 13.30-17.30

Sted: Festsalen, KU

Arr.: Asian Dynamics Initiative. Info og tilmel-

ding på asiandynamics.ku.dk

Physics in Transition 
SEMINAR – The 1932 Meeting at Niels Bohr’s 

Institute for Theoretical Physics presents pro-

fessor in physics Gino Segrè from University of 

Pennsylvania  

Tid: 11/9 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institutet, Auditorium A 

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www.nba.nbi.dk 

Metropolis Konference 2009
KONFERENCE – Om migration og migrations-

relaterede emner med indlæg fra højt profile-

rede talere; desuden plenarer og workshops

Tid: 14-18/9

Sted: Bella Centeret 

Arr.: Saxo-Instituttet. Tilmelding & info på: 

www.metropolis2009.org

11.-14. september   16.-17. september

Stipendier

Teologi

Post.doc scholarship
At the Centre for European Isla-

mic Thought a post.doc scholar-

ship is available. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger/vip.

Ansøgningsfrist: 1/9-09, kl. 12.

Naturvidenskab

PhD scholarships within  
Image Analysis 
The eScience Center invites ap-

plications for three PhD scholar-

ships for a period of 3 years 

that should lead to a disserta-

tion. Candidates should have an 

MSc degree in mathematics, 

physics, statistics, computer sci-

ence, engineering, or similar, 

with a solid mathematical back-

ground and motivation for ap-

plying this in clinical context. 

Experience with image analysis 

techniques and good program-

ming skills are an advantage. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.diku.dk/omin-

stituttet/ledige_stillinger. 

Application deadline: 4/9-09, at 

12 noon. 

 

Adjunktur i Medieviden-
skab
Ved Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab er en stil-

ling som adjunkt ledig pr. 1/12-

09 eller snarest muligt herefter. 

Stillingen er som udgangspunkt 

knyttet til faget Dansk. Den, 

der ansættes, skal varetage 

forskning samt undervisning og 

vejledning på BA- og KA-ni-

veau.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 7/9-09, kl. 12.

biovidenskab

Professor of Laboratory  
Animal Pathology
The Department of Veterinary 

Disease Biology wishes to ap-

point a professor from 1/2-10 or 

as soon as possible thereafter. 

The professorship comprises re-

search and teaching. The ap-

pointee should have qualifica-

tions within one or more of the 

following areas: anatomical pa-

thology, clinical laboratory ani-

mal medicine, clinical pathology 

and toxicopathology. Employ-

ment and remuneration will be 

according to the Agreement be-

tween the Danish Ministry of  

Finance and the Danish Con-

federation of Professional Asso-

ciations.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 1/9-09, at 

12 noon.

Lektor i Dansk Sprog
Ved Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab er et lek-

torat ledigt pr. 1/12-09 eller 

snarest derefter. Stillingen er 

knyttet til faget Dansk. Den, 

der ansættes, skal kunne vare-

tage forskning samt undervis-

ning og vejledning inden for 

dansk sprog på BA-, KA - og 

ph.d.-niveau. Der er særlig inte-

resse for ansøgere, som har kva-

lifikationer inden for børne-

sprog og sproglig socialisation i 

bredeste forstand.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 8/9-09, kl. 12.

Lektor i Nordisk Litteratur
Ved Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab er et lek-

torat ledigt pr. 1/12-09 eller 

snarest derefter. Stillingen er 

knyttet til faget Dansk. Den, 

som ansættes, skal kunne vare-

tage forskning samt undervis-

ning og vejledning i de litteræ-

re fag på BA-, KA- og ph.d.-ni-

veau. Den pågældende skal og-

så deltage i administrative op-

gaver på instituttet.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 9/9-09, kl. 12.

Post.doc i Indoeuropæistik
En 3-årig stilling som post.doc 

er ledig snarest muligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/9-09, kl. 12.

Ansøgningsfrist: 15/10-09, kl. 

12.

Professorat i Kunsthistorie 
og Visuel Kultur
Ved Institut for Kunst – og Kul-

turvidenskab er et professorat 

ledigt til besættelse pr. 1/2-10 

eller snarest derefter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/10-09, kl. 

12.

Full professorship in Glo-
balisation and Transnatio-
nal Studies 
The Department of English, 

Germanic and Romance Studies 

wishes to appoint a professor 

from 1/2-10 or as soon as possi-

ble thereafter. The professor-

ship focuses on transnational 

studies within the English-

speaking world with emphasis 

on the development of transna-

tional European identities.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/10-09, kl. 

12.

Lektor i Kunsthistorie og  
Visuel Kultur 
Ved Institut for Kunst- og Kul-

turvidenskab er et lektorat le-

digt til besættelse pr. 1/1-10 el-

ler snarest derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 4/9-09, kl. 12.

Humaniora

Professorat i Sprogtekno- 
logi
Ved Center for Sprogteknologi 

er et professorat ledigt til be-

sættelse pr. 1/2-10 eller snarest 

derefter. Stillingen opslås som 

led i implementeringen af cen-

trets forsknings- og uddannel-

sesstrategi. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/10-09, kl. 

12.

Professorat i Sociolingvistik
Ved Nordisk Forskningsinstitut 

er et professorat ledigt til be-

sættelse pr. 1/2-10 eller snarest 

derefter. Ansøgere skal være 

solidt lingvistisk funderede og 

have et godt kendskab til socio-

lingvistik i bred forstand (både 

klassisk kvantitativ sociolingvi-

stik og mere etnografisk socio-

lingvistik samt sprogholdnings-

forskning). 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/10-09, kl. 

12.

Professorat i Græsk og/eller 
Latin
Ved SAXO-Instituttet er et pro-

fessorat i græsk (ekskl. ny-

græsk) og/eller latin ledigt til 

besættelse pr. 1/2-10 eller sna-

rest derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

ling af det undervisningsmæssi-

ge område. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.jur.ku.dk/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 1/9-09, kl. 12.

Professor i European Law 
and Integration
Et professorat ved Juridisk Fa-

kultet er ledigt. Ved ansættelse 

lægges der vægt på dokumen-

teret høj grad af original viden-

skabelig produktion på interna-

tionalt niveau; herunder at an-

søgeren har evner og mulighed 

for at videreudvikle fagområ-

det, evne til forskningsledelse 

og varetagelse af andre ledel-

sesfunktioner og undervisnings-

mæssige kvalifikationer. Ved 

besættelsen af stillingen lægges 

der vægt på en særlig indsats 

og nyudvikling af det undervis-

ningsmæssige område. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.jur.ku.dk/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 14/9-09, kl. 12.

Sundhedsvidenskab

Senior Advisor in Forensic 
Genetics
The Department of Forensic 

Medicine wishes to appoint a 

senior advisor to commence as 

soon as possible. Salary and em-

ployment terms are subject to 

the collective agreement made 

between the Danish Ministry of 

Finance and the Danish Confe-

deration of Professional Associ-

ations on the employment of  

academics in state service. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stil-

linger.

Application deadline: 24/9-09, 

at 14 noon.

METROPOLIS – København er vært for den 

store, internationale konference, ’Metro-

polis’, om integration og immigration i 

Danmark og andre vestlige lande. Det 

overordnede tema er ”Migration og mobi-

litet: Nationale svar på kulturel forskellig-

hed”. Konferencen stiller skarpt på natio-

nalstaters meget forskellige håndtering af 

integrationen af etniske minoriteter og al-

le de væsentlige politiske, økonomiske og 

kulturelle problematikker den kan medfø-

re. Emner til debat inkluderer unge util-

passede indvandrere, betydningen af fi-

nanskrisen for indvandring og udvan-

dring, illegal arbejdskraft, vandringen in-

den for transnationale regioner, og demo-

krati, globalisering og diversitet. Konfe-

rencen henvender sig til forskere, politike-

re, NGO’ere, studerende, integrationsmed-

arbejdere og den alment interesserede of-

fentlighed. Det forventes at konferencen 

vil samle op mod 1.000 deltagere fra hele 

verden.
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CPH Campus Race 2009 
CYKELLØB – Dan et hold på fem og deltag i 

årets hold- og cykelløb for alle studerende og 

ansatte på KU. Ruten bringer jer rundt til alle 

campusområder og fakulteter. Målfest og 

præmieoverrækkelse i Cafe Væksthuset 

Tid: 18/9 kl. 12

Sted: Frederiksberg Campus

Arr.: Det Biovidenskabelige Fakultet. Info og 

tilmelding på www.campusrace.ku.dk 

Climate and Ancient Societies 
CONFERENCE – Climate and human responses 

to it play an integral part in the formation of  

society. When climate change occurs, societies 

should react and adapt – but do they? Keynote 

speakers are Abdulla Al-Shorman, Mira Bar- 

Matthews, Fiona Marshall & Harvey Weiss

Tid: 21-23/10 

Sted: Nye KUA, bygn. 22

Arr.: Carsten Niebuhr Instituttet, ToRS. Mere  

info og tilmelding på www.climate.ku.dk/CAS. 

Tilmeldingsfrist d. 15/9 

European Employment  
Relations 
KONGRES – Den niende, europæiske kongres 

om arbejdsmarkedsregulering. Call for papers  

er i gang. Deadline for abstracts er d. 1/10-09 

Tid: 28/6-10 – 1/7-10 

Sted: Center for Sundhed og Samfund

Arr.: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og 

Organisationsstudier, Sociologisk Institut. Læs 

mere på www.iiraeurope2010.com. 

Tid: 15/9-09, kl. 14.15.

Sted: CSS, lok. 1.1.18.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: mgerster@ 

health.sdu.dk.  

Martin Roursgaard  
Titel: Inflammatory effects of 

nanoparticles in lungs of mice.

Tid: 17/9-09, kl. 13.

Sted: Det Nationale Forsknings-

center for Arbejdsmiljø, audito-

riet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: mro@arbejds-

miljoforskning.dk.    

Naturvidenskab

Cand. scient. Michael bryld 
Wessel Fyhn
Titel: Aspects of the Cenozoic 

structural and stratigraphic evo-

lution of the continental mar-

gin offshore Vietnam seen in a 

regional perspective.

Tid: 3/9-09, kl. 13.15.

Sted: Institut for Geografi og 

Geologi, Aud. C, dør L. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på GeoBiblioteket.

cognitive loads, a H215O PET 

study.

Tid: 4/9-09, kl. 14.

Sted: Hillerød Hospital, Audito-

riet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: ligri@noh.regi-

onh.dk.

Jacob Steinmetz  
Titel: Aetiology, Identification, 

and Consequences of Cognitive 

Dysfunction after Non-cardiac 

Surgery.

Tid: 4/9-09, kl. 14. 

Sted: Rigshospitalet, Auditori-

um 1.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: jacobstein-

metz@dadlnet.dk.  

Gunnar Sørensen
Titel: Role of neuropeptide Y in 

cocaine addiction - Focus on the 

neuropeptide Y Y5 receptor.

Tid: 4/9-09, kl. 14.

Sted: Rigshospitalet, Audito-

rium O. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: gs@nplab.dk.

Laust Hvas Mortensen
Titel: Social inquality in fetal 

growth in Denmark 1981-2003. 

Nordic comparisons, time 

trends, and mechanisms.

Tid: 10/9-09, kl. 14.

Sted: Statens Institut for Folke-

sundhed, Store Mødelokale, 

1.1.02.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: lmortensen@

health.sdu.dk.

Lars Holten-Andersen
Titel: Investigating salivary 

TIMP-1 as a potential molecular 

marker in colorectal cancer.

Tid: 11/9-09, kl. 13.

Sted: Life, Auditorium 1-01. 

Mette Gerster
Titel: Socioeconomic determi-

nants for fertility.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Lene Sørensen Schmidt
Titel: Role of the M4 and M5 

Muscarinic Acetylcholine Recep-

tors in Modulation of the Meso-

striatal Dopamine System – 

Studies in Knockout Mouse.

Tid: 28/8-09, kl. 14.

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk 

Centers auditorium, opg. 61A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: lene.s.schmidt@

gmail.com.  

Kirsten Svenstrup
Titel: Clinical and Molecular Ge-

netic Aspects of Hereditary 

Spastic Paraplegia.

Tid: 28/8-09, kl. 14.

Sted: Rigshospitalet, Auditori-

um 2.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: ksvenstrup@

sund.ku.dk.

Marianne Rudbeck
Titel: Legionella Epidemiology 

in Denmark – Seroprevalence 

and Geographical Distribution.

Tid: 31/8-09, kl. 13.

Sted: Statens Serum Institut, 

Foredragssalen, bygn. 43.

Katrine bay  
Titel: Human Testicular Insulin-

Like 3: In relation to develop-

ment, reproductive hormones, 

and andrological disorders.

Tid: 3/9-09, kl. 13.

Sted: Rigshospitalet, Auditori-

um 1.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: katrine.bay@

rh.regionh.dk.  

Lise Grimmeshave bie-Olsen
Titel: Influence of hypoglycae-

mia and basal renin angiotensin 

system activity on regional cere-

bral blood flow during different 

Schaffalitzsky de Muckadell

og prof. Jacob Rosenberg.

Opponenter ex auditorio: Til-

melding til Peter Bytzer, e-mail: 

peter.bytzer@dadlnet.dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail: 

stjr@glo.regionh.dk.

Ruth Frikke-Schmidt
Titel: Genetic variation in the 

ABCA1 gene, HDL cholesterol, 

and risk of ischemic heart di-

sease in the general population.

Tid: 3/9-09, kl. 15.

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet.

Officielle opponenter: Prof. 

Christian Torp-Pedersen og

prof. Lars Køber.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til prof. Lars Bo Niel-

sen, e-mail: larsbo@rh.regionh.

dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail: 

ruth.frikke-schmidt@rh.regionh.

dk.

Marianne Frederiksen
Titel: Kvinder og iskæmisk hjer-

tesygdom. Et prospektivt lang-

tidsfollow-up studie af kvinder 

indlagt på mistanke om akut 

myokardieinfarkt i København.

Tid: 11/9-09, kl. 14.

Sted: Bispebjerg Hospital, Syge-

plejeskolen, Auditoriet.

Officielle opponenter: Klinik-

chef Jan Kyst Madsen & prof.

Torsten Toftegaard Nielsen.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Jens 

Kastrup på e-mail: jens.ka-

strup@rh.regionh.dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Marianne

Frederiksen, på e-mail: Marian-

ne@hjertecafeen.dk.

Disputatsforsvar

Jura

Henrik Udsen
Titel: De informationsretlige 

grundsætninger - studier i in-

formationsretten.

Tid: 28/8-09, kl. 13.

Sted: Anneks A, Studiegården, 

Studiestræde 6.

Officielle opponenter: Prof. 

Mads Bryde Andersen og prof. 

Jon Bing

Opponenter ex auditorio: Til-

melding til dekan Henrik Dam.

Afhandlingen: Købes via www.

djoef-forlag.dk eller boghand-

lere.

Samfundsvidenskab

John Liep
Titel: A Papuan Plutocracy. A 

Ranked Exchange on Rossel Is-

land.

Tid: 11/9-09, kl. 13.

Sted: Studiegården, bygning 

719, Anneks A.

Officielle opponenter: Prof. Joel 

Robbins og prof. Chris Gregory.

Opponenter ex auditorio: Prof. 

Ton Otto. Øvrige opponenter 

kan melde sig til dekan Troels 

Østergaard Sørensen.

Afhandlingen: Købes via www.

unipress.dk eller boghandlere.

Sundhedsvidenskab

Steffen Jais Rosenstock
Titel: Peptic ulcer disease and 

helicobacter pylori infections in 

a general population - a pro-

spective cohort study.

Tid: 28/8-09, kl. 14.

Sted: Auditorium A, Teilumbyg-

ningen, indgang 54.

Officielle opponenter: Prof. Ove 

Forskningsstøtte

Helle Lindes Kulturfond 
Fonden uddeler støtte til pro-

jekter vedrørende Københavns 

historie. Både enkeltpersoner 

og grupper, foreninger og insti-

tutioner kan søge. Fonden, der 

blev stiftet af afdøde stadsarki-

var i København, Helle Linde, i 

2001, har til formål at støtte ud-

forskningen og formidlingen af 

Københavns historie. Der kan 

ikke søges støtte af offentlige 

institutioner til normale drifts-

udgifter, ligesom der kun i me-

get begrænset omfang ydes 

støtte til lønninger. Begrundede 

og veldokumenterede ansøg-

ninger med fyldige budgetover-

sigter sendes til Helle Lindes 

Kulturfond, SAXO-Instituttet, 

Københavns Universitet, Njals-

gade 80, 2300 København S. 

Ansøgningsfrist: 15/9-09.

Novo Nordisk Fonden
Læge- og Naturvidenskabelig 

Komite indkalder ansøgninger 

til læge- og naturvidenskabeli-

ge forskningsprojekter. Der kan 

søges om forskningsmidler til 

projekter i Danmark, fortrinsvis 

inden for biomedicinsk forsk-

ning, klinisk forskning og biolo-

gisk grundforskning. Ansøgere, 

der har dansk som modersmål 

skal udarbejde ansøgninger på 

dansk. Kun ansøgere, der ikke 

har dansk som modersmål, må 

udarbejde ansøgninger på en-

gelsk. Ansøgninger under 

200.000 kr. behandles ikke. Der 

henvises til opslagets fulde ord-

lyd på fondens hjemmeside 

www.novonordiskfonden.dk 

hvor ansøgningsskema findes 

fra den 17/8-09.

Ansøgningsfrist: 30/9-09, kl. 16.

KALENDER

18. september                                         21.-28. oktober

FORSVAR

CAMPUS RACE – Her er det vigtigere at tænke 

hurtigt end at køre stærkt. Derfor er der stør-

re chance for at få en præmie for at være det 

sjoveste, skæveste, grønneste eller sødeste 

hold end der er for at vinde noget ved at 

komme først over målstregen. Der dystes 

blandt andet om et gavekort til en middag for 

hele holdet på Café Væksthuset til en samlet 

værdi á 1.000 kr. samt fem 3-liters Campus Øl 

fra Indslev Bryggeri.  

FO
T

O
: 

A
N

D
E

R
S

 F
JE

lD
B

E
R

G

STØTTE



18. september                                         21.-28. oktober



14  UNIVERSITETSAVISEN 9 ·  2009

KORT NYT

Tiltrædelser

Alexander Schulz 
LIFE – Alexander Schulz er fra d. 23/3-09 blevet fastansat som 

professor i Cellebiologi og Bioimaging ved Institut for Plantebi-

ologi og Bioteknologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Hans 

forskning drejer sig om plantecellers kommunikation og stof-

transport mellem hinanden. Planter er meget følsomme for ind-

greb. Derfor benytter Alexander Schulz non-invasiv bioimaging 

og avancerede mikroskoper, som muliggør studier af intakte le-

vende celler. Hans gruppe har for nylig udviklet en metode til 

observation af reaktive iltmolekyler, som dannes i planter, der 

udsættes for såring eller andre stresspåvirkninger. Alexander 

Schulz har været leder af Lifes Bioimaging Center siden 2002, 

og fra 2004 har han været faggruppeleder for Plantefysiologisk/

Anatomisk Laboratorium.

Poul Erik Jensen 
LIFE – Poul Erik Jensen er blevet ansat som professor med særli-

ge opgaver ved Institut for Plantebiologi og Bioteknologi, Det 

Biovidenskabelige Fakultet, KU fra d. 15/5-09. Det primære fo-

kus for professoratet bliver molekylærbiologien bag planters fo-

tosyntese. Som professor vil han fortsat udforske molekylære og 

biokemiske aspekter af fotosyntesen i samarbejde med andre 

danske og udenlandske forskere, ligesom han vil kombinere 

den grundlæggende viden om fotosyntese med anvendt forsk-

ning. Det er målet at koble de lysdrevne processer fra fotosynte-

sen med produktion af eksempelvis hydrogen til energiformål 

eller andre stoffer med industrielt potentiale.

Helle S. Waagepetersen
NEUROBIOLOGI – Helle S. Waagepetersen tiltrådte d. 1/6-09 

som MSO-professor i Cellular Neuropharmacology ved Det Far-

maceutiske Fakultet, KU. Hun er leder af forskningsgruppen 

Neurometabolisme, som har fokus på de cellulære processer 

bag hjernens opretholdelse af balance i glutamat- og GABA-

stofskiftet. Fejlfunktioner heri er involverede i psykiatriske og 

neurologiske lidelser – bl.a. Alzheimers, skizofreni og skader ef-

ter blodpropper eller hjerneblødninger. Helle S. Waagepetersen 

er desuden daglig leder af kandidatuddannelsen i Lægemiddel-

videnskab som hun har været med til at give en mere interna-

tional og konkurrencedygtig uddannelsesprofil. 

barbara Ann Halkier 
LIFE – D. 1/7-09 tiltrådte Barbara Ann Halkier som professor 

med særlige opgaver i Molecular Plant Biology and Bioenginee-

ring ved Institut for Plantebiologi og Bioteknologi, Det Biovi-

denskabelige Fakultet, KU. Hendes forskning drejer sig især om 

glucosinolater, en gruppe naturstoffer som findes i korsblom-

strede planter, f.eks. broccoli. Kendskabet til de mange enkelt-

dele i biosyntesen af glucosinolater gør det muligt at designe 

planter, der producerer specifikke glucosinolater med medicinsk 

anvendelsespotentiale. Barbara Ann Halkier har sammen med 

sine medarbejdere udviklet en teknologiplatform til at identifi-

cere og analysere transportører, som flytter lavmolekylære stof-

fer så som glucosinolater og hormoner rundt i planten. 

Henrik Udsen
JURA – Henrik Udsen er pr. 1/7-09 tiltrådt som professor i it-ret 

ved Det Juridiske Fakultet, KU. Henrik Udsen har gennem man-

ge år beskæftiget sig med it-ret både som forsker og som prak-

tiserende advokat. I sin nuværende forskning arbejder han bl.a. 

med et større projekt om it-kontrakter og deres betydning for 

komplekse it-projekters gennemførelse. Henrik Udsen er leder 

af Forskningsgruppen for Informations- og Innovationsret ved 

Det Juridiske Fakultet, formand for Dansk Forum for IT-ret og 

næstformand i Dansk IT.   

NAVNE

Specialepladser i Fiolstræde 
LÆSEPLADSER – Bogsalen i Fiolstræde 1 åbner den 1. oktober 2009 og danner ram-

men om en læse- og arbejdssal, fortrinsvis for specialeskrivere. I stueetagen og på 

første sal af bogsalen finder man i alt 140 tidssvarende studiearbejdspladser med 

personligt, aflåseligt skab, reolplads, adgang til trådløst net samt print-/kopiservice. 

Åbningstider for specialelaboratoriet er alle dage fra kl. 8-24. Man kan tidligst ansø-

ge om en plads tre måneder inden man har brug for pladsen. For at komme i be-

tragtning til en plads skal man være studerende ved Københavns Universitet og til-

knyttet en vejleder her. Ansøgning om plads sker via www.studiemiljoe.ku.dk/fiol-

straede.

Find Harald
ÅRETS UNDERVISER – Er din underviser eller kollega klog som en ugle og en ørn til 

undervisning? Københavns Universitets undervisningspris Årets Harald uddeles af 

rektor en gang om året til en af universitetets fast- eller deltidsansatte undervisere 

for god og inspirerende undervisning. Årets underviser modtager en porcelænsugle 

og 25.000 kr. ved universitetets årsfest d. 12. november 2009. Med undervisningspri-

sen ønsker Københavns Universitet at fremhæve og påskønne undervisning af den 

højeste kvalitet.Er du studerende eller ansat ved Københavns Universitet, og kender 

du årets bedste underviser? Indsend senest mandag den 14. september 2009 dit mo-

tiverede forslag på maks. 1 side til Københavns Universitet, Kommunikation, Att.: 

Helle Thaysen, Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 Kbh. K. Forslag indsendes i lukket 

kuvert, mærket Årets Harald.
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Facitliste:
A) Charlotte: Dansk. De Sataniske Vers. Delicious. Synger i sin fritid. Den sorte Haglöf.
b)  Nadja: Biologi og Formidling. Ud og stjæle heste. Touch of pink. Syet legetæppet til veninde. 

Grøn rygsæk.
 C)  Mette: Digital design og kommunikation. Den lukkede bog. Mania.  Elsker at gå i genbrugsbu-

tikker. Brun lædertaske.
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Tildelinger

Andreas Noack Jensen
TUBORGFONDET – Andreas Noack Jensen, ph.d.-studerende 

ved Økonomisk Institut, KU, modtog d. 18/6-09 Tuborgfondets 

Erhvervsøkonomiske Pris, sammen med seks andre ph.d.-stude- 

rende fra hele landet. Hver modtager blev overrakt 150.000 kr. 

til videreuddannelse på et valgfrit internationalt anerkendt uni-

versitet. Andreas Noack Jensen forsker i forbrugeres og virksom-

heders forventningsdannelse og indflydelsen af dette på udvik-

lingen i makro-økonomien over tid. Han forventes at bruge 

Tuborgfondets pris til et ophold ved Department of Economics, 

New York University, USA. Prisen gives som en påskønnelse af 

de studerendes særlige interesse for erhvervsøkonomi og kandi-

daterne er indstillet af universiteter og handelshøjskoler.

Jens Juul Holst
FORSKERPRIS – Diabetesforskeren, professor, dr.med., Jens Ju-

ul Holst modtog d. 19/6-09 Kirsten og Freddy Johansens Lægevi-

denskabelige Forskerpris. Prisen er på i alt 1,5 mio. kr. og består 

af en forskningspris på 1,25 mio. kr. og en personlig pris på 

250.000 kr. Jens Juul Holst har bidraget med væsentlig sund-

hedsvidenskabelig erkendelse ved at afkode dele af det kompli-

cerede menneskelige stofskifte. Forskning der har dannet bag-

grund for udviklingen af en helt ny generation af diabetesme-

dicin. Han undersøger aktuelt hvorfor fedmeoperationer er så 

effektive over for diabetes-2 og samtidig giver varige vægttab.

Michael Grey
IDRÆT – Lundbeckfonden har bevilget 1 mio. kr. til projektet 

”Forbedret genoptræning efter slagtilfælde med Terapeutisk 

Funktionel Elektrisk Stimulation”. Målet med projektet er at un-

dersøge hvordan rehabilitering kan være med til at fremme 

hjernebarkens omstillingsparathed og fastslå om den kan for-

bedres med medicinsk behandling. Projektet kan føre til en 

bedre forståelse af den mekanisme som ligger bag vellykket 

genoptræning og er afgørende for udviklingen af nye metoder 

som kan forbedre gendannelsen af de sensoriske og motoriske 

funktioner hos mennesker med handicap som følge af slagtil-

fælde.

Ph.d.-tildelinger
LIFE – Det Akademiske Råd ved Det Biovidenskabelige Fakultet, 

KU, har den 29/6-09 tildelt ph.d.-graden til følgende; Thomas 

Hedemark Lundhede i Miljøøkonomi ved Center for Skov og 

Landskab; Line Nielsen i Veterinær Virologi ved Institut for Ve-

terinær Sygdomsbiologi; Mogens Larsen i Ernæring og Fysiologi 

ved Institut for Produktionsdyr og Heste; Zhi Duan i Fødevare-

mikrobiologi ved Institut for Fødevarevidenskab; Rasmus Høi-

berg-Nielsen i Biofysisk Kemi ved Institut for Grundvidenskab 

og Miljø; Malene Hessellund Dinesen i Plantebiologi og Plante-

molekylær Biologi ved Institut for Plantebiologi og Bioteknolo-

gi; Mette Sif Hansen i Veterinær Patologi ved Institut for Veteri-

nær Sygdomsbiologi; og Thomas Hamann i Plantemolekylær-

biologi og Plantebiokemi ved Institut for Plantebiologi og Bio-

teknologi.

Lene Juel Rasmussen
NY DIREKTØR – Professor Lene Juel Rasmussen er pr. 1/8-09 til-

trådt som direktør for Center for Sund Aldring på Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet, KU. Centret fokuserer på bedre sundhed og 

mindre skrøbelighed i aldringsprocessen. Dets mission er at skaffe 

ny viden om hvordan biomedicinske, sociale og psykologiske fakto-

rer påvirker aldringsprocessen i løbet af et helt liv for at skaffe nye 

metoder til at forebygge og behandle. Lene Juel Rasmussen har 

mange års erfaring med at lede stærke grupper i molekylær al-

dringsforskning, og hun deltager i adskillige nationale og interna-

tionale netværk.

Jørgen S. Agerholm 
LIFE – D. 1/9-09 tiltræder Jørgen S. Agerholm som professor i vete-

rinær reproduktion og obstetrik ved Det Biovidenskabelige Fakul-

tet, KU. Som en af landets førende eksperter i kvægsygdomme vil 

han styrke erhvervssamarbejdet med dansk landbrug og bidrage 

med ny viden om reproduktion, infektionssygdomme hos fostre og 

genetiske effekter. Hans forskning i infektioner hos dyr kan skabe 

ny viden om sygdomme hos mennesker ved brug af dyremodeller – 

særligt infektionssygdomme i kønsorganerne. Dermed kan hans 

forskning få stor økonomisk betydning for husdyrproduktionen og 

samtidig skabe ny viden om ufrugtbarhed og infektionssygdomme 

i kønsorganerne hos mennesker. 

Fratrædelser

Hanne Munck
PSYKOLOGI – Hanne Munck, lektor, cand.psych., er trådt tilbage 

fra sin stilling som leder af Center for Spædbørn på Institut for Psy-

kologi efter et langt liv indenfor forskning og terapi i spædbørn og 

moder- og faderskab. Hanne Munck har især fokuseret på tidlig in-

tervention i spædbørnsfamilier hvor forældrene får psykiske van-

skeligheder i perioden omkring deres barnefødsler og tiden deref-

ter. Hun har været med til at sætte samfundsmæssigt fokus på 

spædbørnsområdet. 

Udnævnelser

Albert Gjedde
SUND – Albert Gjedde bliver fra september 2009 optaget i forsker-

netværket Academia Europaea. Akademiet, der blev grundlagt i 

1988, dækker en række discipliner, herunder fysik, medicin, mate-

matik, litteratur, økonomi, biovidenskab, teknologi og jura. Albert 

Gjedde er professor i Neurobiologi og Farmakologi ved Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet, KU, og formand for Gordon Research 

Conference on Brain Energy Metabolism and Blood Flow. Han har 

forsket i hjernens stofskifte, neurologiske sygdomme og bevidst-

hed. 
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Institut for Idræt har i forbindelse med deres 100-

års jubilæum indstillet Eskild Ebbesen til ære-

salumnetitlen. Som eliteidrætsudøver har han 

haft en særdeles succesrig karriere som fast mand 

på ”Guldfireren”. Han har 3 OL-guldmedaljer,  

1 OL-bronzemedalje og intet mindre end 6 VM-

guldmedaljer hængende hjemme i skabet – den 

sidste fra OL i Beijing 2008. Eskild Ebbesen er 

cand.scient. i Idrætsfysiologi og har siden 2001 ar-

bejdet med motivation af virksomhedsmedarbej-

dere gennem sundhedsfremmende projekter på 

arbejdspladsen. Gennem sit arbejde for blandt 

Eskild Ebbesen udnævnt  
til æresalumne
Den succesfulde eliteidrætsudøver hædres af Københavns Universitets 

alumneforening Kubulus for sit arbejde med sundhed og motion

andet Hjerteforeningen har han været med til at 

sætte fokus på motion og sundhed. Det har gjort 

ham til en efterspurgt foredragsholder. 

I begrundelsen for indstillingen af Eskild Ebbesen 

skriver Institut for Idræt »Han favner meget bredt 

som kommunikator og formår at få sit budskab ud. 

Med sit eksempel er Eskild Ebbesen en fornem am-

bassadør for såvel eliteidræt som motion og sund 

livsstil.« Eskild Ebbesen får æresalumnebeviset over-

rakt d. 1. september 2009 af prorektor og formand 

for alumneforeningens bestyrelse Lykke Friis.
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Hvad studerer du? 

»Biologi og formidling. Biologi, fordi jeg havde 
en god biologilærer i gymnasiet, der inspirere-
de mig. Formidling, fordi jeg aldrig helt kom-
mer til at slippe en forsmået minihumanist, der 
sidder og råber nede i maven.« 

»Digital design og kommunikation. Fordi ud-
dannelsen (og forhåbentlig senere job) giver 
mig mulighed for at beskæftige mig med kom-
munikation fra flere vinkler. For eksempel sy-
nes jeg, det er rigtig fedt at kunne kombinere 
min interesse for det sproglige med min interes-
se for det visuelle.«

»Dansk. I sin tid valgte jeg det, fordi jeg godt 
kunne lide litteratur, men er endt med at foku-
sere på sprogdelen i stedet. Samtidig var det 
også et lidt tilfældigt valg mellem flere huma-
nistiske fag – det var bestemt et godt valg!« 

Hvilken bog har du lige læst?

»Ud og stjæle heste af Per Petterson. Den var helt 
fantastisk, sørgelig på en smuk måde. Og så 
handlede den heldigvis ikke om heste.« 

Kender 
du 
typen?
– spot 
en studie-
retning

SPOT

A: Charlotte B: Nadja C: Mette

QUIZ

Af Maria Purtoft

En danskstuderende skriver da digte i sin fri-
tid, og dem, der læser biologi, møder op til 
undervisningen i gummistøvler. Datamati-
kerne bruger al deres fritid på Wold of War-
craft, og gulvet hos de jurastuderende er 
hullet som en schweizerost af alle stilethæle-
ne. 

Stereotype opfattelser er der masser af, 
men hvordan er det nu liiige, virkeligheden 
ser ud?  

Få afprøvet nogle af dine fordomme, og se 
om du for eksempel kan gætte, hvem af de 
tre studiner, der ynder at lede efter loppe-
guld i genbrugsbutikker, og hvem der netop 
har læst den forkætrede roman De Sataniske 
Vers. 

Kanske du ikke lige kan gennemskue, 
hvem der studerer hvad, men så kan du må-
ske kæde studieretningen sammen med ’sko-
letasken’ eller gætte, hvordan en Per Petter-
son-læser dufter.

»Den lukkede bog af Jette A. Kaarsbøl. Jeg 
trængte til at læse noget, jeg ikke behøvede at 
tænke så meget over. Det opfyldte den, og den 
var helt sikkert udmærket ferieunderholdning.«

»De Sataniske Vers af Salman Rushdie. Den er 
velskrevet, spændende og sjov – men også lidt 
tung.«

Hvilken duft bruger du? 

»Touch of pink fra Lacoste. Den er lige tilpas 
useriøs og frisk.« 

»Armanis Mania. Den er forholdsvis neutral, sy-
nes jeg, og – meget vigtigt – ikke tung og 
momset.«

»Jeg bruger Delicious fra DKNY – fordi den duf-
ter af frugt og sommer.«

Hvad laver du i din fritid?

»Jeg læser mange bøger. Jeg kan også godt lide 
at lave noget kreativt, når jeg ikke sidder med 
næsen i faglitteraturen. Jeg har for nylig desig-
net og syet et legetæppe til min venindes nyfød-
te datter med en kæmpemæssig gekko på.« 

»Jeg elsker at gå i genbrugsbutikker og på 
loppemarkeder og bruge lang tid på at grave 
guld frem.«

»Synger – fordi man bliver så glad af det!«

Hvad transporterer du dine bøger i?

»Min elskede grønne skoletaske. Den kan 
rumme både computer, bøger og indkøb – 
og altid mere af det, end man tror.«
 
»En brun lædertaske, som er et genbrugs-
fund. Mine nakkespændinger ville klart have 
bedre af en praktisk rygsæk, men jeg synes, 
den er så pæn.«

»En sort Haglöfs rygsæk. Den er utrolig prak-
tisk til computer, når man skal have den 
med på læsesal.«

• Hvem studerer hvad?
• Hvem læser hvilken bog?
• Hvem bruger hvilken duft?
• Hvem laver hvad i fritiden?
• Hvem slæber bøger i hvad?

Svarene findes nederst på side 14.

biologi og
formidling

Synger

Læser bøger

Dansk

Genbrugsguld
Digital design
og kommunikation

Hvis er hvis? A, b eller C?


