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Afghanistans universiteter er kun 
skygger af sig selv. Før Taleban-
styret overtog magten i 1996 var 
omkring 60 procent af de ansatte og studerende kvinder. I dag er det forbudt 
kvinder at undervise og studere. – Vi har problemer nok med at uddanne vores 
mænd, siger talebansk minister for højere uddannelse. LÆS REPORTAGE SIDE 6-7

Kabuls 
Universitet 
græder

Hård kappestrid 
Kampen om hvem der skal bære kæden og kapperne på Køben-
havns Universitet fra næste år er i fuld gang. Kjeld Møllgård har
fundet en ny prorektorkandidat, men det gør ham absolut ikke
til favorit, mener hans to modkandidater. LÆS SIDE 4-5

De løse lærere
Københavns Universitet har ingen personalepolitik for de godt
1000 løstansatte undervisere, men nu har de fået nok. De er
trætte af at være billig arbejdskraft uden rettigheder og kræver
øjeblikkelige forbedringer. LÆS SIDE 3
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KUMMENTAR

Ny KUmmentator
Kummentaren vil under rektorvalget blive skrevet af Planlæg-

ningsudvalget (PLU). PLU er nedsat af Konsistorium og medlem-

merne er rektor, prorektor, de seks dekaner, universitetsdirek-

tøren, chef for ledelsessekretariatet, samt en repræsentant for

det videnskabelige personale, en fra det teknisk-administrative

personale og en studerende. 

Skal ledelsen bestemme 
fagligheden – eller omvendt?

Konsistorium  havde den 19. september
en indgående drøftelse af den plan for
universitetets udvikling der blev omtalt i

sidste nummer af Universitetsavisen og som
findes i dette nummer i en justeret udgave. Der
var en markant tilslutning til at hæve ambiti-
onsniveauet betragteligt, og planen er siden
mødet blevet bearbejdet med henblik på hurtig
implementering.  

Som grundlag for planen havde et lille ud-
valg gennemgået alle de kritikpunkter der

er blevet fremsat det sidste halve års tid. I pla-
nen er alle de faglige og substantielle punkter
inkorporeret. Som det fremgår af teksten, ta-
ges der udgangspunkt i rammerne for den in-
ternationale udvikling på uddannelses- og
forskningssiden. Der opridses konturerne af
den konkurrencesituation der forestår med ud-
dannelsesudbud fra såvel nært- som fjerntlig-
gende universiteter, herunder den situation at
studenterne stiller krav om at kunne bevæge
sig mere frit mellem institutionerne og få god-
skrevet deres eksaminer uanset hvorfra de
stammer. Nøgleordene er her mobilitet og flek-
sibilitet. På forskningssiden forholder planen
sig til den store opmærksomhed der i disse år
er på hvorledes de europæiske universiteter
klarer sig i konkurrencen med andre kontinen-
ters universiteter. Overalt fremføres det igen og
igen at vejen til velfærd går over viden. Univer-
sitetet påtager sig med planen sin del af opga-
ven med at sikre udviklingen.  

Iden eksterne debat er det imidlertid ikke disse
ting der primært har optaget sindene, men

tværtimod spørgsmålet om ledelse. I Konsisto-
rium lagde vi ud med at skitsere udfordringer-
ne, og det gjorde vi netop for at markere at
nok er ledelsesspørgsmålet vigtigt, men det
skal dog ses i lyset af den virksomhed der skal
ledes, og de udfordringer vi står overfor. Altså
at markere at ledelsen på universitetet ikke er
en abstrakt størrelse løsrevet fra fagligheden,
men skal være meget tæt forbundet med den-
ne. Universiteterne er unikke i den forstand at
der forudsættes integritet og faglighed, viden-
skabelig og undervisningsmæssig erfaring og
anseelse for at man kan fungere som leder. 

Konsistorium var enig i at udfordringerne
skal tages op så markant som muligt og

også i at det vil være betingelserne i den stadig
hårdere konkurrence. Universitetets uddannel-
ser skal derfor hele tiden justeres i forhold til
samfundsudviklingen og aftagernes ønsker, li-
gesom fakulteternes og institutternes forsk-
ningsplaner skal justeres i lyset af den internati-
onale udvikling. Samtidig skal vi sikre os at der
til stadighed bevares den tættest mulige for-

bindelse mellem uddannelser og forskning, for
i det hastigt accelererende samfund er det om
muligt endnu vigtigere end tidligere at der alle-
rede på grunduddannelserne indpodes viden-
skabelige holdninger til teori og metode. Den-
ne forståelse af universitetsuddannelse er i vir-
keligheden et af de fortrin vi har i en internati-
onal konkurrence.

Som et middel til at holde sig ajour med de
markante udviklingstendenser indgår der i

planen en oprettelse af rådgivningsorganer i
form af hjemlige og internationale ekspertpa-
neler. Vi etablerer ligeledes et rådgivende or-
gan bestående af de eksterne medlemmer af
Konsistorium og fakultetsråd. At samle disse
kræfter på tværs af fakulteterne og få et mere
overordnet udbytte af deres arbejde vil være en
stor fordel for universitetet.

På ledelsessiden er der brug for både styrkel-
se og større koordinering på tværs af fag-

grænser. Vi vil nu afprøve en model hvor deka-
ner tildeles tværgående ledelsesopgaver såle-
des at de sammen med rektor danner et ledel-
sesteam med præcise ansvarsfordelinger. På
denne måde får vi de bedste forudsætninger
for en egentlig udviklings- og forandringsledel-
se. Denne ses som en naturlig pendant til den
generelle ledelse. Nedad i organisationen skal
delegationerne og ansvarsfordelingen tydelig-
gøres, og det skal sikres at beslutningskompe-
tencen placeres så tæt som muligt på dem der
er omfattet af beslutningerne. Lederudvikling
har i nogen tid været et vigtigt emne. Også her
sættes der fornyede kræfter ind således at
denne sammen med den forstærkede præcise-
ring af delegation og ansvar kan bidrage til at
fremme lederrekrutteringen.

Dette ligger alt sammen inden for rammerne
af den nuværende universitetslovs mulig-

heder og er som sådan måske ikke så revoluti-
onerende. Man kan endda sige at planens om-
hyggelige udredning af udfordringer, mål og
midler har noget kendt over sig: mange af or-
dene findes i tidligere dokumenter.  Det er
imidlertid Konsistoriums engagerede tilslutning
der tæller, en tilslutning der er baseret på den
grundsætning at det på universitetet skal være
fagligheden der bestemmer ledelsen, ikke en
løsrevet og abstrakt ledelse der skal bestemme
fagligheden. Var det anderledes, ville mange
konkurrencefordele gå tabt. Der er ingen an-
den rød bundlinie der kan gøre det samlede
virksomhedsresultat på universitetet op end
spørgsmålet om der uddannes og forskes så
det giver genlyd. ■

Læs også side 12-13

Universitetsavisen

KU NOTER ▼  

KU by night

KULTURNATTEN: Fredag den 12. oktober holder både Det Juridiske og Naturvi-
denskabelige Fakultet åbent om aftenen. Det sker som led i den årlige kulturnat. På
Det Juridiske Fakultet på Frue Plads kan man høre om både fangekældre og parla-
mentarisme. På Naturvidenskab er der mulighed for at få et kig ind i astronomernes
verden. Det sker i Observatoriet som ligger mellem Botanisk Have og Rosenborg
Slot.
Læs programmet for kulturnatten 2001 på www.kulturnatten.dk.

Find ud af filosofikum

V I D E N S K A B ST E O R I : Evitek-gruppen på Naturvidenskab er netop færdig med
en hjemmeside der har til formål at hjælpe med at give Fagets Videnskabsteori den
hurtigste og bedste start på landets universiteter. Her kan alle interesserede hente
information om kurser, litteratur og andres erfaringer eller deltage i debatten om
det nye filosofikum. Evitek-gruppen arbejder med etik og didaktik i naturvidenska-
berne og har fået hjemmesiden op at stå med ressourcer fra Dansk Center for Natur-
videnskabsdidaktik.
Læs mere på www.fagets-videnskabsteori.dk

Fra gråt til flot

K U N ST: Geologisk Institut i Øster Voldgade har fået en tiltrængt ansigtsløftning.
Den tidligere triste og grå fremtoning er blevet forskønnet. Den interne gård er ble-
vet udsmykket af den grønlandske kunstner Aka Høegh. At det netop er en grøn-
landsk kunstner der har stået for udsmykningen af Geologisk Institut, er ikke tilfæl-
digt. Instituttet har i mange år samarbejdet med Grønland, og hvert år drager stude-
rende fra forskellige studieretninger til Grønland for at udforske landet og dets hi-
storie, skriver Hovedområdet – studenterblad på Det Naturvidenskabelige Fakultet. 

Stem om undervisning

A F ST E M N I NG : Knap en tredjedel af de studerende på Humaniora synes at un-
dervisningen er “dårlig”. Hver tiende studerende synes undervisningen er “super”
mens halvdelen mener at undervisningen er “ok”. 10 procent ved ikke hvad de synes
om undervisningen. Det viser en Quick Poll-undersøgelse på Nethumanists hjem-
meside. Humanist er Det Humanistiske Fakultets blad. 
Læs mere på www.humanist.ku.dk/humweb/tema/undervisning.htm.

Nyt auditorium 

GAV E : Det kommende BioCenter på Tagensvej får nu også et auditorium. BioCen-
tret havde ellers ikke penge til at bygge et auditorium, men en gave fra Lundbeck-
fonden løser nu det problem. Uden et auditorium ville BioCentret ikke have haft
plads til store konferencer, men det skulle der nu blive mulighed for i det nye Lund-
beck-auditorium med plads til 300-500 mennesker. BioCentret omfatter fire selv-
stændige enheder der skal samarbejde inden for det bioteknologiske område. Cen-
teret skal styrke den bioteknologiske forskning i Øresundsregionen.
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Af Planlægningsudvalget



en hjertesag, siger Vibeke Bool-
sen.

Leif Søndergaard, fællestil-
lidsmand for VIP’erne (det vi-
denskabelige personale, red.)
på Københavns Universitet, gi-
ver Vibeke Boolsen ret i at det
er så som så med de deltidsan-

sattes rettigheder på universite-
tet. Han peger dog også på at
gruppen med problemer ikke
kan være så stor.

– Vi har ikke noget imod at
man tager folk ind udefra for at
de studerende skal få et indblik
i arbejdet på et hospital eller
ved en domstol, og dem har vi
en god del af. Men vi har også
løstansatte undervisere der
fungerer i de samme jobs år ud
og år ind, men stadig forbliver
løstansatte. Det er umoralsk,
men både Samfundsvidenskab
og Humaniora gør det i alt for
høj grad, siger Leif Sønderga-
ard.

Han mener også at Sam-
fundsvidenskab og Humaniora
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Af Lise K. Lauridsen

En stor del af underviserne
på Københavns Universitet
bliver ikke betalt fuldt ud

for deres arbejde. Det drejer sig
om de løstansatte undervisere
der ifølge Netværket for Univer-
sitetslærere på Deltid i Dan-
mark (NUDD) leverer gratis
forskning til universitetet. 

De løstansatte er uundværlig
arbejdskraft på universitetet
fordi de er langt billigere i drift
end en almindelig ansat, men
de har ikke meget at skulle ha-
ve sagt på deres ellers så demo-
kratiske arbejdsplads.

– I Udviklingskontrakten står
der at samtlige medarbejder-
grupper skal have optimale ud-
viklingsmuligheder, men der
står ikke en lyd om en stor
gruppe af universitetets mange-
årige medarbejdere – de del-
tidsansatte – i personalepolitik-
ken, siger Vibeke Boolsen der er
bestyrelsesformand i NUDD og
repræsentant for de løstansatte
på Det Samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet.

Hun vurderer at der er godt
1.000 løstansatte deltidslærere
tilknyttet Københavns Universi-
tet. Samlet set arbejder godt
3.000 som deltidsansatte un-
dervisere på universiteterne i
Danmark.

Vibeke Boolsen kalder Kø-
benhavns Universitets forbrug
af deltidslærere for virkeligt
penibelt. Det er nemlig meget
billigere for fakulteterne at
nøjes med en løstansat fordi de

hverken har ret til pension, løn
under ferie, barsel eller syg-
dom. Heller ikke forskning får
de deltidsansatte penge for.

Ingen medindflydelse
Især Humaniora, Samfundsvi-
denskab, Sundhedsvidenskab
og Jura har mange løstansatte
undervisere, eller eksterne lek-
torer som de officielt hedder.
På Jura og Sundhedsvidenskab
har de deltidsansatte oftest fast
job et andet sted. På Samfunds-
videnskab og Humaniora er der
en del løstansatte undervisere
der har været tilknyttet det
samme institut i mange år, og
en del af dem har ikke fast job
nogen steder, men ernærer sig
udelukkende ved at undervise
på forskellige uddannelsesinsti-
tutioner. 

Manglen på fast tilknytning
til en arbejdsplads betyder at
de deltidsansatte, selv om de
oftest har stemmeret, ikke er
demokratisk repræsenteret. 

– Hvordan skulle vi få tid til
det med flere jobs ved siden af,
spørger Vibeke Boolsen.

Før Universitetsloven blev
indført i 1993, havde deltids-
lærerne en fast plads i Konsisto-
rium, men i dag har de deltids-
ansatte altså kun fagforeninger-
nes tillidsfolk at falde tilbage
på.

– Men også i fagforeningerne
står de deltidsansattes vilkår
meget langt nede på listen. Selv
i Magisterforeningen hvor pro-
blemet med løstansatte lærere
er udbredt, er vi ikke ligefrem

optager alt for mange studeren-
de i forhold til antallet af fast-
ansatte der bliver betalt for at
forske. 

– Det klinger jo lidt hult når
man hylder den forskningsba-
serede undervisning og så sam-
tidig ikke ønsker at give under-

viserne en fast stilling hvor de
får penge for at forske, siger 
Leif Søndergaard.

Ikke færre deltidsansatte
De deltidsansatte er dog ikke
blevet helt glemt. Både i den
nye ansættelsesbekendtgørelse
og et nyt direktiv fra EU er der
lagt vægt på at forbedre de del-
tidsansattes forhold. 

Bekendtgørelsen åbner for at
universiteterne kan ansætte
folk der har været tilknyttet det
samme institut i en længere
årrække som undervisningsad-
junkter. Den nye stillingskate-
gori skulle give de ældre del-
tidslærere tryggere ansættelses-
forhold.

Samtidig skulle en del af ar-
bejdstiden bruges til faglig ud-
vikling eller forskning. Det vil
sige at de deltidsansatte ville få
tid til og løn for at forske. I
modsætning til nu. At ansætte
en undervisningsadjunkt ville
dog stadig være billigere end en
lektor. 

Den stillingskategori skulle
derfor forvandle nogle af de
mange deltidsstillinger til rigti-
ge faste jobs. Men kun få instit-
tuter har slået stillinger op de-
dikeret de deltidsansatte. Og
antallet af deltidsansatte er ik-
ke faldet siden sidste år hvor lo-
ven trådte i kraft, vurderer Leif
Søndergaard der sammen med
en følgegruppe under ministe-
riet er i færd med at udrede ef-
fekten af den nye stillingsstruk-
tur.

Undervisningssergenter
De færreste fakulteter har altså
benyttet muligheden for at
ansætte folk som undervis-
ningsadjunkter. Studieleder på
Statskundskab, Jens Hoff, for-
klarer det med at stillingen som
undervisningsadjunkt er en
mislykket hybrid der ikke laver
om på at der ikke er råd til at
fastansætte de løse undervisere.

– Vi har simpelthen ikke råd
til at fastansætte folk fordi vi
sammenlignet med andre fag-
områder på universitetet får et
meget lavt taxametertilskud
per studerende, siger Jens Hoff.

Hvis det skulle løbe rundt at
ansætte de løst tilknyttede
lærere i den nye stillingskatego-

ri, så skulle undervisningsad-
junkterne have mindst 10-12
konfrontationstimer om ugen.

– Det synes vi ikke vi kan by-
de en underviser på Statskund-
skab hvor der er høje krav til
undervisningens kvalitet, hvor
pensum og kurser ofte ændrer
sig, og hvor der er meget hold-
undervisning, siger Jens Hoff.

Men mange løstansatte un-
derviser faktisk allerede 10 ti-
mer eller mere om ugen bare
fordelt på flere forskellige ar-
bejdspladser og uden fast kon-
tor. 

Det skyldes en regel om at
løstansatte lærere højst må un-
dervise 100 timer per semester.
Reglen er ment som et hensyn
for at undgå det VIP’erne kal-
der undervisningssergenter –
det vil sige universitetslærere
der udelukkende underviser.
Men i realiteten betyder reglen
bare at de løstansatte undervi-
sere faktisk ender med at løbe
mellem to halve stillinger og la-
ve forskning i deres fritid. 

De fleste institutter går ud
fra at løstansatte ikke leverer
forskningsbaseret undervisning
fordi de ikke får betaling for
det, men ifølge Vibeke Boolsen
er det ikke rigtigt.

– Vi ville simpelthen ikke
være ansat hvis ikke vi kunne
levere forskningsbaseret under-
visning. Derfor er det egentlig
et mirakel at universitetet får
noget som der åbenbart ikke er
råd til, siger Vibeke Boolsen. ■

ARBEJDSFORHOLD ▼  

Københavns Universitet har ingen
personalepolitik for de godt 
1000 løstansatte undervisere der er
trætte af at være billig arbejdskraft

De løse lærere

F
O

T
O

S
:

H
E

IN
E

P
E

D
E

R
S

E
N

UDENFOR – De løstansatte

undervisere på Københavns

Universitet vil have bedre for-

hold på universitetet. Her er

det ekstern lektor Lene Waag-

stein der underviser spansk-

studiets førsteårsstuderende.

Opråb til deltidslærere
Alle deltidslærere på KUA er inviteret til stiftende generalforsamling den 25. oktober i en

ny forening for deltidsVIP’er. Foreningen skal være en afdeling under Dansk Magisterfore-

ning og har til formål at sikre de løstansatte underviseres rettigheder på universitetet. 

For mere information kontakt Torben Hansen og Lene Waagstein 

på Romansk Institut, tlf. 3532 8409  eller send en mail til gurreskov@adr.dk
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Af Lise K. Lauridsen 

Universiteterne skal lave om på de-
res styreform efter det kommende
folketingsvalg. Det mener et fler-

tal af Folketingets politikere. Om det bli-
ver en ren DTU-model eller en variation
over temaet er dog stadig et åbent
spørgsmål. 

Den længe ventede beretning fra
Forskningskommissionen bakkede ellers
op om det et politisk flertal i Folketinget
efterspørger: ansatte ledere og en besty-
relse med et flertal af eksterne medlem-
mer. Men de fleste af de uddannelsespo-
litiske ordførere i Folketinget mener sta-
dig at der er brug for mere debat om
universiteterne styreform før der for ek-
sempel bliver lavet om på universitetslo-
ven der fastlægger universiteternes sty-
reform.

Brug for mere debat
Formand for Folketingets uddannelses-
udvalg, Hans Peter Baadsgaard(S), kal-
der kommissionens forslag til en ny sty-
reform på universitetet for opsigtsvæk-
kende. Men selv om socialdemokraterne
i et debatoplæg før sommerferien bragte
de samme ideer på banen, er det stadig
uvist hvornår og hvordan universiteter-
nes styreform skal laves om.

– Vi er ikke klar til at drage konklusio-
ner endnu. På et tidspunkt skal der for-
mentlig ske en revision af universitetslo-
ven. Det er klart at vi ser muligheder i
den ledelsesmodel som også Forsknings-
kommissionen foreslår (en ansat leder
og en bestyrelse med eksternt flertal,
red.), men vi har ikke planer om at uni-
versitetet skal styres på en bestemt må-
de, siger Hans Peter Baadsgaard.

Hvis ikke der inden næste rektorvalg
på universitetet er sket væsentlige æn-
dringer af styreformen, så kommer der
nok ikke nogle ændringer, mener Baads-
gaard.

Venstre vil gerne gøre op med den
form for demokrati universiteterne
udøver nu, men det behøver ikke være i
morgen og efter nøjagtig samme skabe-
lon.

– Vi går efter at universiteterne skal
være selvejende, og vi er også interesse-
rede i at aftagerne får mere indflydelse
på universitetet, men derfor er det ikke
sikkert at valgte ledere helt og aldeles
skal afskaffes, siger Gitte Lillelund Bech
(V).

Ændringer nu
De konservatives uddannelsesordfører,
Brian Mikkelsen, har mere travlt. Han er
overbevist om at der vil ske radikale æn-
dringer af universiteternes styreform
under den kommende regering.

– Når de tre største politiske partier
mener at universiteternes ledelse skal
fornyes, så vil der også ske politiske æn-
dringer af styreformen uanset hvilken
regering vi får, siger Brian Mikkelsen.

I de konservatives forslag til ny fi-
nanslov er der faktisk allerede sat en
pulje på 25 millioner af til ledelsesud-
vikling på universiteterne.  

Brian Mikkelsen så gerne at universi-
teterne allerede nu går over til at ansæt-
te mellemledere på institut- og fakul-
tetsniveau.

– Københavns Universitet er et strå-
lende eksempel på at nogle universiteter
i Danmark er gået i stå og slider sig op
på interne magtkampe, siger Brian Mik-
kelsen.

Han nævner behovet for at satse mere
på naturvidenskab og på at få bedre un-
dervisere som eksempler på områder
hvor Københavns Universitet i dag ikke
evner at prioritere, men hvor ledelsen er
fanget i forskellige interessers magtkam-
pe.

Effektiviser demokratiet
Socialistisk Folkeparti er sammen med
Enhedslisten decideret imod eksterne
bestyrelser. Uddannelsespolitisk ord-
fører Aage Frandsen(SF) mener ikke det
er nødvendigt at afskaffe demokratiet. I
stedet skal universiteternes styreform
gøres mere smidig og handlekraftig,
men det kan sagtens ske inden for den
nuværende universitetslov.

– Universiteterne er allerede i gang
med at effektivisere demokratiet. Århus
Universitet nedlægger for eksempel i
øjeblikket små institutter og lægger dem
sammen til større enheder. Også forbin-
delsen til verden udenfor skal være bed-
re, for eksempel er der allerede eksterne
forskergrupper der evaluerer institutter-
ne. Og det er den slags nytænkning vi
skal have mere af, siger Aage Frandsen.

Det lille radikale regeringsparti er ik-
ke for en hovedløs afskaffelse af demo-
kratiet på universiteterne, men er åben
over for en debat om ændringer af styre-
formen. ■

Af Richard Bisgaard

Så er kampen om hvem der
skal bære kæden og kap-
perne på Københavns Uni-

versitet i de kommende år i fuld
gang. Valget til de styrende or-
ganer blev udskrevet mandag
den 1. oktober og rektor Kjeld
Møllgård har efter flere måne-
ders overvejelser - eller lurepas-
seri som nogle kalder det – en-
delig meldt klart ud: 

– Jeg genopstiller.
At han har været så lang tid

om at tage beslutningen, be-
grunder han med at han først
har villet være sikker på at han
faktisk har tilstrækkelig stor op-
bakning blandt studerende og
ansatte til at søge genvalg for
tredje gang i træk. 

– Jeg har forhørt mig vidt og
bredt og har efterhånden fået
så mange opfordringer til at
genopstille – både i form af un-
derskriftslister, e-mails og per-
sonlige henvendelser – at jeg ik-
ke kan sige nej, siger han.

Til gengæld bliver det uden
Joan Conrad ved sin side. Hun
skrev historie da hun i 1997
stillede op og blev valgt til pro-
rektor som den første kvinde
nogensinde. Nu trækker hun sig
imidlertid efter fire år til fordel
for en mand, nemlig 52-årige
John E. Andersen  der i dag er
leder af Det Internationale Kon-
tor på Københavns Universitet. 

Hemmelig stemme-
afgivning
Før sommerferien sagde Joan
Conrad til Universitetsavisen at
“hvis Kjeld genopstiller, så gør
jeg også”. Nu siger hun:

– Jeg har efter samråd med
min familie besluttet mig til ik-
ke at genopstille som prorektor.
At jeg overvejede det før som-
merferien skyldes at der på det
tidspunkt var megen diskussion
om ansat ledelse og rygter om
at ministeriet måske kunne fin-
de på at forlænge valgperioden
med to år. Men det ligger ikke i
luften længere. Når man snart
fylder 65 år, signalerer man jo
ikke de store muligheder for
fornyelse. Og det vil jeg godt
selv tage konsekvensen af frem
for at andre gør det for mig. 

Så Kjeld Møllgård har ikke ta-
get beslutningen for dig?

– Nej, det er der ikke rimelig-
hed i at antage. Vi har haft et
udmærket samarbejde, og jeg
vil gerne understrege at jeg har
oplevet de seneste fire år som
prorektor som de bedste i hele
min universitetskarriere. Og jeg
håber da også at jeg har gjort
noget godt.

Så du anbefaler stadig Kjeld
Møllgård som rektor?

– Altså, jeg har drøftet med
Kjeld om han skulle stille op –
og hvem der i givet fald kunne
være prorektoremne. Og det
har vi fundet i John E. Ander-
sen. Jeg forstår godt at folk ger-
ne vil være rektorer og prorek-
torer, for det er virkelig et
spændende job. Men i den nu-
værende situation er det så
utrolig vigtig med kontinuitet,
og det er det afgørende for mig.
Jeg ved så godt som nogen at
kontinuitet kan ødelægges med
en brosten i hovedet, men når
nu muligheden for kontinuitet
er der, skal man nok benytte sig
af den.

Hvem stemmer du på til rek-
torvalget?

– Altså, det synes jeg faktisk
ikke man kan tillade sig at spør-
ge om. Vi har jo trods alt hem-
melig stemmeafgivning, og det
synes jeg man bør respektere,
siger Joan Conrad. 

Hvad vælgerne siger, vil stå
klart den 14. december når

valgresultatet offentliggøres. I
mellemtiden er der lagt op til
en hård valgdyst mellem den
siddende rektor og hans to
modkandidater, professor i so-
ciologi Peter Gundelach og pro-
fessor i antropologi Kirsten Ha-
strup.

Dekanmeldinger
På forhånd er de to modkandi-
dater svækket af at de begge
kommer fra Det Samfundsvi-
denskabelig Fakultet hvilket be-
tyder at de ikke kan undgå at
hugge stemmer fra hinanden
og dermed utilsigtet styrke
Møllgård.

Hertil kommer at kun nogle
af de nuværende dekaner har
taget stilling til hvem de vil
bakke op.

Den samfundsvidenskabelige
dekan, Tage Bild, som sidste
gang støttede økonomiprofes-
sor Christian Hjorth-Andersen,
vil denne gang forholde sig
neutral:

– Jeg synes ikke det er pas-
sende for en dekan at pege på
den ene kandidat frem for den
anden – og da slet ikke når man
endnu ikke har set deres valg-
programmer. Det kan let opfat-
tes som en slags valgtryk. Folk
skal stemme ud fra hvem de sy-
nes er bedst – og ikke efter
hvad en dekan anbefaler, siger
Tage Bild.

Samme melding kommer fra
den naturvidenskabelige de-

POLIT IK ▼  

Intet hastværk 
med ny styreform
Universiteterne skal formentlig have ny styre-
form – men først efter folketingsvalget, lyder
meldingen fra et flertal af de uddannelses-
politiske ordførere 

REKTORVALG ▼  

Kjeld Møllgård Kirsten Hastrup Peter Gundelach

John E. Andersen, 

prorektorkandidat for Kjeld Møllgård:

– Jeg er både overrasket og beæret over at få

tilbuddet om at stille op sammen med Kjeld,

men opgaven er mig absolut ikke fremmed, si-

ger John E. Andersen.

Den 52-årige lektor i dansk har været medlem

af studienævn og fakultetsråd. Som tidligere

fællestillidsmand for VIP’erne på Humaniora,

AC-fællestillidsrepræsentant for hele KU og

som leder af Det Internationale Kontor i Studieadministrationen siden

1999 har han erfaringer med at sidde på begge sider af forhandlings-

bordet. I de seneste par år har han fungeret både som rådgiver for rek-

tor og arbejdet snævert sammen med Joan Conrad om internationale

spørgsmål. 

– Jeg har en klar fornemmelse af hvilke trusler og udfordringer univer-

sitetet står over for – og hvordan det nuværende rektorat har forsøgt

at tackle dem. Og som amerikanerne siger: If it aint broken, why fix it? 
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kan, Henrik Jeppesen. Selv om
Naturvidenskab har tradition
for at støtte rektorkandidater
fra Sundhedsvidenskab og om-
vendt, anbefalede Jeppesen ved
sidste rektorvalg Christian
Hjorth-Andersen fra Samfunds-
videnskab frem for Møllgård fra
Sundhedsvidenskab. Denne
gang melder Jeppesen imidler-
tid pas:

– Jeg er inhabil da min tidli-
gere kone er blandt de opstille-
de kandidater, siger han med
henvisning til docent dr.scient
på Geologisk Institut Nanna
Noe-Nygaard der opstiller som
prorektorkandidat sammen
med Peter Gundelach.

Dekan på Humaniora, John
Kuhlmann, der ligeledes støtte-
de Christian Hjorth-Andersen
ved sidste valg, har endnu ikke
gjort sin stilling op. 

– Jeg har jo ikke set valgpro-
grammerne endnu, siger han.

Tilbage står Vagn Greve, der
genopstiller som dekan på Jura,
og de to afgående dekaner på
henholdsvis Sundhedsviden-
skab og Teologi, Hans Hultborn
og John Strange. De støttede al-
le tre Møllgård ved sidste valg,
og det har de også tænkt sig at
gøre denne gang.

Usportsligt
De to modkandidater til Kjeld
Møllgård er dog fulde af for-
trøstning. 

– Jeg synes ikke Kjeld Møll-

gård og John E. Andersen lig-
ner favoritter. Valget er ret
åbent. Der vil blive holdt man-
ge møder rundt omkring i den
kommende tid hvor de stude-
rende og ansatte vil få mulig-
hed for at vurdere forskellen
mellem kandidaterne, siger Pe-
ter Gundelach.

I løbet af de næste fire uger
vil han sammen med sin pro-
rektorkandidat Nanna Noe-Ny-
gaard sætte fuld fart på be-
stræbelserne på at overbevise
folk om at de er seriøse kandi-
dater som fortjener opbakning.
Deres valgprogram er næsten
færdigt og heri vil der blive ar-
gumenteret for en ny vision for
universiteterne, større sam-
fundsmæssigt engagement,
større synlighed og stærkere le-
delse.

– Det kan da godt være at der
vil vise sig at være nogle lighe-
der mellem de forskellige kan-
didaters programmer, erkender
Peter Gundelach. Sammen med
Nanna Noe-Nygaard lægger
han vægt på at præsentere et
fremadrettet program for et en-
gageret universitetet og på at
han og Nanna Noe-Nygaard er
aktive forskere hvis identitet er
knyttet til universitets kerne-
områder: forskning og

undervisning.
At Kjeld Møllgård ved hjælp

af sit ledelsessekretariat prøver
at sætte dagsordenen for di-
skussionerne på universitetet,

finder Peter Gundelach helt na-
turligt. 

– Men det skal ske under
hensyntagen til de demokrati-
ske spilleregler. Tag nu bare
den nye plan som Konsistorium
lige har vedtaget. Jeg synes det
er lidt usportsligt at lægge op til
så store ændringer få måneder
inden universitetet muligvis
skifter rektor og dekaner. Det
kan godt være at det er nødven-
digt i lyset af Forskningskom-
missionens betænkning, men
udspillet er vedtaget uden no-
gen som helst forudgående di-
skussioner på universitetet.
Hvorfor er den ikke blevet
fremlagt for lang tid siden,
spørger Peter Gundelach.

Valg mellem forskellige
profiler 
Kirsten Hastrup er også fuld af
kampgejst. Ligesom Peter Gun-
delach har hun sammen med
sin prorektorkandidat, Nils-Erik
Fiehn fra Tandlægeskolen,
holdt en række møder med stu-
derende, TAP’ere og VIP’ere fra
forskellige fakulteter for dels at
præsentere sig selv, dels at få
input til sit valgprogram.

– Og det har kun givet os ek-
stra blod på tanden. Vi holder
ved og er meget optimistiske,
siger hun.

At kandidaternes program-
mer sandsynligvis kommer til
at ligne hinanden, gør ikke så
meget, mener hun.

– I stedet for at se det her
som en valgkamp mellem tre
forskellige hold, bør man se på
det som universitetsbefolknin-
gens mulighed for at træffe et
valg mellem forskellige profiler,
både videnskabelige og person-
lige, siger hun. 

Under alle omstændigheder
er det er en kæmpe styrke for
universitetsdemokratiet at der
er et reelt valg mellem flere
kandidater.

– De fleste er enige om at en
valgt ledelse er at foretrække
frem for en ansat. Så meget de-
sto mere vigtig er det at der og-
så er noget at vælge imellem, si-
ger hun og pointerer betydnin-
gen af at et nyt rektorat kan bi-
drage til at definere universi-
tetsledelse som andet og mere
end administration. 

– Det er vigtigt at man også
tager ansvaret for universitetets
videnskabelige og uddannelses-
mæssige udvikling i snævert
samarbejde med institutter og
lokale initiativer. Ledelsen skal
tage sin akademiske funktion
meget alvorligt; det er det bed-
ste værn mod uhensigtsmæssi-
ge analogier til erhvervslivets
struktur og dermed mod den
latente trussel mod universite-
tets autonomi, siger hun. ■

Universitetsavisen i valgkampen
– Samtlige kandidater inviteres til at få deres valggrundlag trykt i et særligt tillæg.

– Læserbreve om valget redigeres af redaktionen efter de sædvanlige kriterier. 

Udokumenterede beskyldninger og grove personangreb vil blive afvist. 

– Redaktionen skal sikre en alsidig dækning af valget ud fra gængse nyhedskriterier. 

Hård kappestrid om rektorposten

Kjeld Møllgård stiller op med en ny prorektor-
kandidat, men ligner absolut ikke en favorit, 
mener hans to modkandidater

Optagelse på valgliste

For at deltage i efterårets valg af henholdsvis
rektor, prorektor, dekaner, prodekaner samt stu-
denterrepræsentanter til de kollegiale organer er
det en betingelse at man er optaget på valgliste. 
De foreløbige valglister fremlægges i perioden
5.-18. oktober 2001 til gennemsyn på fakultets-
kontorerne, på institutterne samt i Valgsekretari-
atet. Derudover er valglisterne tilgængelige på
universitetets elektroniske nyhedstjeneste,
www.ku.dk/led/valg/.  

Langt de fleste optages automatisk på valgliste
og behøver ikke at foretage sig yderligere. Men
det er et personligt ansvar at man er optaget på
valglisten. Hvis du ønsker at deltage i valget, og
du ikke er optaget korrekt på valglisten, skal du
udfylde en klageblanket der fås på institutter, fa-
kultetskontorer samt i Valgsekretariatet. Klage
over manglende eller forkert optagelse på valgli-
sten skal være Valgsekretariatet i hænde senest
18. oktober 2001 kl. 15.00.

I forbindelse med valg af VIP- og TAP-repræ-
sentanter til institutbestyrelser og studienævn
fremlægges ligeledes valglister. De fremlægges
efter frister fastlagt på hvert enkelt institut. Nær-
mere oplysninger herom fås hos de lokale valg-
bestyrelser på institutterne.

Nils-Erik Fiehn, 

prorektorkandidat for Kirsten Hastrup:

– Jeg stiller op for at gøre en indsats til gavn

for alle enheder. At skabe gode rammer både

for undervisningen og forskningen på lang sigt

er en væsentlig og interessant udfordring, si-

ger Nils-Erik Fiehn

Den 57-årige institutleder på Odontologi har

igennem sit mangeårige arbejde i institut- og

studienævn, fakultetsråd og dekanat fået ind-

sigt i undervisning, planlægning, studiereformer, forskningsprioritering,

personaleledelse med videre. Ved sidste rektorvalg stillede Fiehn også

op som prorektorkandidat og tabte. Men lektoren i oral mikrobiologi

tænker ikke bagud. Han tror det lykkes at få drømmejobbet denne

gang. Han vurderer sin egen og professor i antropologi Kirsten Ha-

strups chancer for gode fordi de komplementerer hinanden fint med

hensyn til både faglighed og universitetsledelse.

Nanna Noe-Nygaard, 

prorektorkandidat for Peter Gundelach:

– Universitetet skal føre en mere udadvendt

politik, så vi kan få et bedre image udadtil. Jeg

synes der foregår så meget godt på KU. Det

bør kunne erstatte den noget negative opfat-

telse af Københavns Universitet, siger Nanna

Noe-Nygaard. 

Den erfarne docent dr. scient på Institut for

Geologi har lyst til at prøve noget andet efter

36 år på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Hun har været rundt i syste-

met som medlem af diverse nævn, råd og udvalg på sit institut og fa-

kultet. Det er herfra hun har sit gode kendskab til de andre faggrupper,

de studerende og det teknisk-administrative personale. Samarbejdet

mellem faggrupperne er en anden af de ting som Noe-Nygaard især

godt kunne tænke sig at arbejde på at forbedre. Sammen med profes-

sor i sociologi Peter Gundelach mener Noe-Nygaard at have en reel

chance ved det kommende rektorvalg.

Troels Østergaard Sørensen, 

prorektorkandidat på jagt efter 

rektorkandidat:

– Jeg har for længe siden meldt ud at jeg var

interesseret i at indgå i et rektorat hvis jeg

kunne finde en medkandidat som jeg var enig

med politisk, siger Troels Østergaard.

Den 49-årige lektor i økonomi har lyst til at la-

ve universitetspolitik på højeste plan. Efter ni

år som institutleder har han masser af erfarin-

ger at bringe videre op gennem systemet. At stille op sammen med en

af de to alternative kandidater til Kjeld Møllgård har imidlertid været

udelukket fordi de begge kommer fra samfundsvidenskab – og Kjeld

Møllgård har i mellemtiden fundet en anden prorektorkandidat. Derfor

søger Troels Østergaard fortsat en medkandidat og stiller stadig gerne

op. 
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Af Daniel Del Castillo

Knap 6.000 fod over havets overflade i de
spredte rester af det der engang var en
blomstrende by, ligger et af verdens mest

forkrøblede universiteter.
Efter årtiers invasion, krig, forsømmelse og se-

nest Taleban militsens hårdhændede magt, kæm-
per universitetet i Afghanistans hovedstad Kabul
for at overleve. Universitetets ansatte og stude-
rende længes efter kontakt med den øvrige ver-
den, men med den overhængende trussel om
krig er der stor risiko for at universitetet nu bliver
endnu mere isoleret.

Engang var universitetet en base for intellektu-
elle fra hele Centralasien, men den sovjetiske in-
vasion i 1979 og de stadige borgerkrige efter Sov-
jet trak sig ud i 1989, har kastet landet og dets
førende universitet tilbage til et middelalderligt
intellektuelt mørke. 

Universitetets område er til dels blevet genop-
bygget af de grå cementmurbrokker, men hele af-
delinger er stadig forladte som om våbenhvilen
kun lige var indtrådt. På en god måned hæver en
ansat professor en løn på 10 dollars.

– Der er ingen levedygtig højere uddannelse i
Afghanistan i dag, siger Nancy Dupress som leder
the Afghanistan Resource Information Center, et
forskningscenter og -bibliotek på den anden side
af grænsen i den pakistanske by Peshawar.

Universitetet i Kabul var i en periode et
dødbringende område, siger dets rektor, Hajj
Maulvi Pir Muhammad Rohani, en brysk, udse-
ende afghaner med en falmet safranfarvet turban
og, som de fleste traditionelle afghanske mænd,
et tykt lag himmelblå eyeliner.

– Universitetet lå midt i kampene, bogstaveligt
talt i frontlinjen. I midten af halvfemserne, før
Taleban tog kontrollen og skabte fred, fungerede
universitetet som tortur- og drabscenter, fortæl-
ler han.         

Dissektion er forbudt
Skolen blev grundlagt for medicinere i 1932 og
udviklede sig herfra til at blive en generel, verds-
lig institution. Men efter diktat fra Taleban er re-
ligiøse studier nu obligatoriske for samtlige stu-
derende, og mange bøger bliver delvist censure-
ret eller bandlyst, især hvis de indeholder foto-
grafier af levende væsner.

I 1996 var omkring 60 procent af de forskellige
fakulteters ansatte og studerende kvinder. I dag
har universitetet cirka 5.000 mandlige studeren-
de og 350 kvindelige studerende. Alle disse kvin-
der er medicinstuderende. 

– I sjældne tilfælde får kvinder tilladelse til at
tage en universitetseksamen hjemme, men de må
ikke følge holdundervisning som ikke tilbydes
ved lægestudiet, siger Nancy Dupree som har bo-
et i Kabul siden 1960’erne indtil hun blev udvist
af Taleban for to år siden.

Da Taleban overtog styringen af Kabul i 1996,
blev det forbudt for kvinder at undervise eller

studere. For ganske nylig er man begyndt at tilla-
de kvindelige undervisere at undervise kvindeli-
ge lægestuderende så de senere kan behandle
kvindelige patienter. Taleban tillader nemlig ikke
kontakt mellem mænd og kvinder der ikke er
beslægtede.

Det eneste fakultet på Kabul Universitet der sy-
nes at fungere, er det medicinske som er genop-
bygget med støtte fra Loma Linda University. Den
californiske institution har udstyret Kabul Uni-
versitet med bibliotek, computere og personale.

Taleban har tillige forbudt medicinstuderende
at dissekere kadavere, så de kommende læger
opsamler alle deres kundskaber fra bøger til stor
ærgrelse for fakultetets dekan, Sayed Abdullah
Hashemi. Hertil siger rektor Rohani at man alli-
gevel under ingen omstændigheder kan præser-
vere kadavere til formålet når man tager univer-
sitetets uregelmæssige elforsyning i betragtning.

Massefyringer i æteren
Tidligere professorer fra Kabul begræder Tale-
bans magt og er fortsat meget harme over deres
afskedigelse.

– Jeg satte stor pris på at undervise, og jeg ville
give hvad som helst for at blive professor igen, si-
ger Nazifa Abidy der er tidligere professor i in-
geniørvirksomhed. Nu hjælper hun afghanske
flygtninge med at optræne deres faglige færdig-
heder ved et velgørenhedsprojekt, Coordination
for Humanitarian Assistance, med base i Pes-
hawar, Pakistan. 

– Jeg forudser en hel generation af afghanske
analfabeter hvis udviklingen fortsætter, siger
hun.

Mahbooba Hoquqmal er tidligere dekan for
Kabuls juridiske fakultet. Hun tænker tilbage på
den dag hendes akademiske karriere fik et brat
endeligt.

– Taleban havde ikke engang anstændighed til
at fyre os ansigt til ansigt. De læste simpelthen en
erklæring op i radioen, siger hun. Hoquqmal som
også lever i eksil i Peshawar i dag, leder det afg-
hanske advokatselskab og en komité for forsvar
af afghanske kvinder som yder juridisk bistand til
afghanske flygtninge.

Interview med talebansk minister
Højtrangerede talebanske embedsmænd oplyser
at de undrer sig over den vestlige verdens fokus
på Talebans behandling af kvinder.

– Vi har problemer nok med at uddanne vores
mænd, og det er der ingen der spørger til, siger
Quari Mullah Din Muhammad Hanif der er tale-
bansk minister for højere uddannelse.              

– Vesten fokuserer altid på kvindernes syns-
punkt, siger han. 

Hanif sidder bag et kunstfærdigt udskåret skri-
vebord af træ i et limegrønt kontor med plastic-
hibiscusblomster og plysmøbler. Hans assistenter
kommer ind med nødder og tørrede frugter på
runde bakker, og en stenograf refererer hele in-
terviewet. 

Det fordums blomstrende universitet i Kabul er så retarderet 
af årtier med invasioner og krige at det i dag kun er det 
medicinske fakultet der lever 

AFGHANISTAN ▼  
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Universitetet er en krigsinvalid

Invalideret – Kabul Universitet er forkrøblet af

årtiers krig og forsømmelse. Det gør at der ikke er

nogen levedygtig højere uddannelse i Afghanistan 

i dag.
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Som mange medlemmer af det talebanske re-
gime er Hanif et produkt af islamisk uddannelse.
Sin uddannelse har han fået på en madrassa, et
islamisk universitet i Pakistan, og han har ingen
erfaring i at administrere højere uddannelse.

– Enhver nation og regering ved hvad der er
bedst for dens eget folks velfærd og lykke. I det
Afghanske Islamiske Emirat gør vi store frem-
skridt for vores nation, og vi er overbeviste om at
det system vi har valgt, er det bedste, siger han.

I hans ministeriums udbombede bygning hvor
tomme vinduesrammer, flosset pudsekalk og
mure med skudhuller vidner om krigens arv,
lægger Hanif strategier for den højere uddannel-
ses fremtid i Afghanistan. Han siger at den hver-
ken bliver fuldt sekulariseret eller dogmatisk reli-
giøs, men han ønsker ikke at uddybe sit perspek-
tiv yderligere. 

For at forbedre universitetet vil han prøve at
skabe forbindelser til universiteter i den vestlige
verden, siger han, men han kan ikke nævne nav-
ne eller konkrete kontakter. I øjeblikket er der
langt større sandsynlighed for indtrængen af
amerikansk militær end for videnskabelige besøg
af vestlige professorer.

Absolut brain drain
De studerende er taknemmelige for enhver høje-
re uddannelse, så begrænset den end måtte
være.

– Jeg vil gerne studere i USA, men mine mulig-
heder er begrænsede, siger Sulayman – mange
afghanere bruger kun ét navn – som studerer ve-
terinærvidenskab på tredje år.

– Vores universitet har ingenting, og vores situ-
ation er desperat, fortsætter han lakonisk.    

Vestlige akademikere som Nancy Dupree
nærer ingen forhåbninger om  snarlige forbedrin-
ger af hverken universitetet i Kabul eller Afgha-
nistans fem øvrige institutioner for højere uddan-
nelse. 

– Vi har næsten ingen uddannelsesmuligheder,
siger Nancy Dupree der refererer til sig selv som
afghaner. Hun tilføjer at alle intellektuelle der er
i stand til at administrere andet end en kvasi-reli-
giøs regering, snart har forladt landet.

– Når det er lykkedes for folk at erhverve nogle
færdigheder, kan de ikke komme hurtigt nok til
Europa, USA eller Australien. Hvis vi får fred i
morgen, vil der ikke være de nødvendige menne-
skelige ressourcer i landet til at genopbygge det
tabte. Og summen af menneskelige ressourcer
daler og daler, siger hun. Med den stadige strøm
af flygtninge der dundrer løs på de spærrede
grænser til Pakistan, er den afghanske brain dra-
in snart fuldkommen. ■

Artiklen blev første gang bragt i The Chronicle of
Higher Education den 28. september 2001.  
Oversat af Gry Bartroff Gaihede.

Terrorangrebene den 11. sep-
tember kommer på mange må-
der til at påvirke verdens uni-
versiteter. I USA kan man alle-
rede se konsekvenser af det
skete. Et lovforslag i senatet
kræver fuldt stop for visa til
udenlandske studerende fordi
flere af terroristerne bag angre-
bene på World Trade Center
har vist sig at være indskrevne
ved amerikanske universiteter.

Så langt vil de ansvarlige po-
litikere dog næppe være rede til
at gå. Men der er ingen tvivl om
at der i fremtiden vil blive stil-
let skrappere krav til universite-
terne hvad angår myndigheder-
nes muligheder for at kontrolle-
re de over 500.000 udenland-
ske studerende, ikke mindst in-
den for områder der vedrører
avanceret teknik inden for de
kemiske, biologiske eller nu-
kleare områder.

Også i Tyskland er der røster
om skærpet kontrol af uden-
landske studerende eftersom
nogle af flykaprerne har stude-
ret ved tyske universiteter. Det

sker samtidig med at de tyske
myndigheder har igangsat en
storstilet kampagne for tiltræk-
ke flere udvekslingsstuderen-
de, og en indvandrerorganisati-
on har foreslået lempelser i ind-
rejse- og opholdsbestemmelser-
ne for udenlandske akademike-
re.

De britiske universiteter reg-
ner med en nedgang i antallet
af udenlandske studerende, i
hvert fald på kort sigt, men
man er her endnu mere urolig
for de økonomiske konsekven-
ser for universitetssektoren som
en følge af dårligere konjunktu-
rer og øgede forsvarsudgifter. 

Ved Oxfords Centre for Islam-
ic Studies, et uafhængigt insti-
tut med en vis tilknytning til
universitetet, får man en del
spørgsmål vedrørende centrets
Muhammad Bin-Laden Visiting
Fellowship, en tidligere donati-

Mange studerende fra hele Mel-
lemøsten har valgt at forlade
deres studier i USA. Flere af
dem fortæller at de efter terror-
angrebene på World Trade Cen-
ter den 11. september har følt
sig så uvelkomne på deres uni-
versitet at den voksende følelse
af usikkerhed går ud over deres
koncentrationsevne. 

– Jeg plejede at få rare smil
når jeg opholdt mig på campus,
fortæller Abdulla Al-Mosallam
fra Qatar til The Chronicle of
Higher Education: 

– Nu kigger folk så underligt
på mig, nogle kommer med til-
råb, andre peger anklagende. 

Den 12. september barberede
han hår og skæg af i håbet om

at få et mere latinsk og mindre
arabisk udseende, men det
hjalp ikke. Nu er han taget hjem
ligesom mange andre studeren-
de fra hele Mellemøsten har
valgt at gøre i løbet af de sene-
ste uger.

På University of Colorado er
knap en femtedel af de i alt 250
mellemøstlige studerende taget
hjem, mens tallet for Was-
hington State University nærmer
sig 50 procent. Talsmænd fra
de amerikanske universiteter
fortæller at langtfra alle disse
studerende har følt sig direkte
truet, men at deres forældre
har trukket i trådene. Universi-
teterne har forsøgt at lette de
studerendes beslutning, og

INTERNATIONALT NYT ▼

on fra nogle af den eftersøgte
Osama Bin Ladens 53 søskende
som har distanceret sig fra de-
res mere navnkundige broder.

Samtidig med forberedelser-
ne til et væbnet modangreb
vokser fredsopinionen ved
amerikanske universiteter. No-
gen bred bevægelse i lighed
med Vietnamkrigens protester
er der ikke tale om, men fæno-
menet med fredsdemonstratio-
ner på mange forskellige uni-
versiteter i USA har mediernes
opmærksomhed.

Flertallet af landets stude-
rende støtter militære aktioner,
men andelen af positivt stemte
studerende er langt mindre end
i befolkningen som helhed. En
del studerende er ramt af ind-
kaldelser til hæren, og universi-
tetsledelserne har opfordret til
at befri de pågældende stude-
rende for studieafgifter. ■

Terrorangreb påvirker 
verdens universiteter

Arabiske studerende 
flygter fra USA

mange har blandt andet refun-
deret de studerendes studieaf-
gifter.

De forskellige mellemøstlige
ambassader er trådt til for at
hjælpe de bekymrede studeren-
de. 

– I udgangspunktet fraråder
vi de studerende at tage hjem,
men vi kæmper ofte en ulige
kamp mod en grædende mor i
telefonen, fortæller Abdul Aze-
ez Boujarwah fra den kuwaiti-
ske ambassade. Både Saudi
Arabien og Kuwait tilbyder de-
res studerende i USA gratis fly-
billetter til hjemrejsen. ■

Læs mere på: http://chronicle.com/free/2001/09/2001092102n.htm,

www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,557949,00.html, 

www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,159059,00.html.
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Af Jørgen Øllgaard

Universitetet skal tjene al-
menheden, hele samfun-
det. Ikke lederne, ikke

bestemte erhverv eller særlige
interesser. I praksis skal det
skabe ny viden, oplære nye for-
skere, formidle ny viden til
samfundet samt uddanne stu-
derende til at kunne løse aka-
demiske opgaver ude i samfun-
det. Så langt kan alle forment-
lig blive enige. 

Først når vi begynder at di-
skutere hvordan universitetet
skal styres, bliver vi uenige. Ak-
tuelt har interessegrupper og
politiske partier stillet krav om
at universitetets styreform skal
ændres. Den nuværende valgte
ledelse skal afløses af (politisk)
udpegede bestyrelser og af ud-
pegede ledere (rektorer, deka-
ner og institutledere).

Forskellige positioner
Uenigheden om styreformen
afspejler at der er forskellige
politiske holdninger til univer-
sitetet: 

Der er de klassiske idealister
som ønsker at pluralistiske
samfund skal have frie og uaf-
hængige universiteter. De argu-
menterer for den humboldtian-
ske model som er kendetegnet
ved den akademiske selvfor-
valtning hvor universitetet i høj
grad styrer sig selv. Det er disse
klassikeres model som i dag
styrer de fleste danske universi-
teter med medarbejder- og stu-
dentervalgte rektorer, konsisto-

rium og institutledere med me-
re. Når positionen kaldes ideali-
stisk, er det selvfølgelig fordi
universitetet fungerer i samfun-
det og ikke er uafhængigt af
dette (for eksempel økono-
misk).

Der er markeds-liberalisterne
som ønsker at erhvervslivet skal
have større indflydelse på uni-
versiteterne fordi erhvervene
skaber samfundets værdier og
velstand og dermed har et be-
rettiget krav om at kunne få
indflydelse på hvad universite-
terne forsker i (for eksempel
noget anvendelsesorienteret)
og på hvad de studerende skal
lære. De mener også at univer-
siteterne kan lære noget af er-
hvervslivets måder at styre og
lede på, for eksempel af de kon-
cernbestyrelser som findes i ak-
tieselskaber. Blandt andet der-
for skal erhvervslivet repræsen-
teres i universiteteternes nye
bestyrelser. 

Og så er der management-
modernisterne som ønsker ef-
fektivisering. Det er den samme
tankegang som driver Finans-
ministeriets modernisering af
den offentlige sektor, new-pub-
lic-management kaldes den. Fi-
losofien er value-for-money i
alle offentlige sektorer – ud fra
en tankegang om at offentlig
administration er ineffektiv,
amatøragtig og dyr. 

Mål- og rammestyring samt
en aktiv ledelse er deres model
til universiteterne. De argu-
menterer imod valgte ledelser
fordi disse modvirker fornyelse;

de valgte vil nemlig være tvun-
get til at bevare det kendte og
eksisterende, og ikke træde
nogle af dem som har valgt
dem, over tæerne. 

Grov fortolkning
Det kan være svært for den
utrænede at høre forskellen på
retorikken når de tre holdnin-
ger præsenterer sig. De vil alle i
festtaler omtale universitetets
demokratiske rolle ud fra den
samme skabelon: “Det skal
være med til at sikre at den of-
fentlige debat er kritisk, fri og
levende og bidrage til samfun-
dets demokratisering. De skal
levere troværdig og uafhængig
ekspertise og danne modvægt
til politiske, mediemæssige og
økonomiske magthavere” (fra
Socialdemokratiets debatoplæg
om universiteterne).

Men når festtalens retorik så
skal omsættes på den rå virke-
lighed, må man konstatere at
de tre holdninger har meget
forskellige meninger om hvor
højt universitetets demokrati-
ske rolle skal prioriteres. 

For at komme bag om de en-
kelte holdninger kan det være
hensigtsmæssigt at analysere
hvilke interesser der ligger bag.
Hvem får magt og indflydelse
over universitetets styring hvis
der indføres bestyrelser med et
flertal af eksterne personer og
hvis lederne ikke længere skal
vælges, men udpeges?

En grov politologisk fortolk-
ning vil sige at når arbejdsgi-
verne i Dansk Industri og fag-

foreningen Dansk Metal i for-
sommeren dannede en uhellig
alliance med krav om større
samfundsindflydelse på univer-
siteterne, har de én fælles inter-
esse: Ønsket om flere arbejds-
pladser, større produktion og
økonomisk vækst. Universitetet
ses som et instrument, et sted
der skaber viden (forskning)
der skal anvendes i industrien. 

Det var formentlig den sam-
me tankegang som fik Socialde-
mokratiet til at støtte den sam-
me ledelsesmodel med eksternt
dominerede bestyrelser og ud-
pegede ledere. Og det er netop
denne model som nu er til dis-
kussion. 

Bestyrelsesmodellen 
Bestyrelsesmodellen med eks-
ternt flertal samt udpegning af
lederne er allerede indført på
DPU (Danmarks Pædagogiske
Universitet) og på DTU (Dan-
marks Tekniske Universitet).

På DTU har man fået en
stærkt hierarkisk og topstyret
ledelsesmodel som ikke bare er
en strukturel, men en politisk
og ideologisk ændring af for-
holdet mellem universitetet og
det omgivende samfund.

Her styres efter en magtpyra-
mide (se model) hvor flertallet
i bestyrelsen er udpeget af mi-
nisteren og kommer udefra,
hvor konsistorium ikke længere
har indflydelse og ikke engang
ret til indsigt i bestyrelsens eller
rektors dispositioner, hvor be-
styrelsen udpeger rektor der
står for den daglige ledelse og

VIDENSKABET
SOCIOLOGI

Magten over universitetet
Alle er enige om at universitetet
skal tjene samfundets interesser, 
så hvorfor al den ballade om 
styreformer? Kronikøren skærer
igennem den højstemte retorik 
om universitetets demokratiske 
rolle og afdækker forskellen 
mellem de idealistiske hum-
boldtianere, markedsliberalisterne
og management-modernisterne
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Magtpyramide – Model af hvordan magten vil være for-

delt hvis universitetet skal have bestyrelser med eksternt flertal.
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som aldrig har gået der, undrer
sig grundlæggende over hvor-
dan nogle offentligt ansatte
faktisk kan få lov til at styre sig
selv, og ser gerne at styringen
ligner noget som de kender. Og
de som er kandidater fra et uni-
versitet, kan altid pege på en el-
ler flere lærere som både var
dovne og ukvalificerede. Så kri-
tikken får nemt vind i sejlene. 

En hovsaændring af universi-
tetets ledelse og større politi-
kerstyring er imidlertid et me-
get rabiat  skridt som først bør
tages som en sidste krise-
løsning – som et puf udefra til
nogle universiteter der har al-
vorlige problemer. Nogle insti-
tutter er tidligere sat under ad-
ministration (senest psykologi-
faget), men politikerne og em-
bedsmændene har ikke doku-
menteret at det er nødvendigt
for hele universiteter. 

Derfor findes der næppe bed-
re styrelsesmodeller end det
klassisk-idealistiske selvstyre.
Både set med demokratiske og
faglige øjne. ■

Jørgen Øllgaard er sociolog og
journalist på universitetslærer-
nes medlemsblad Forskerforum.
Han har netop udgivet bogen
“Magten og universitetet”, 
FORSKERforum-ekstra, 
112 sider, kr. 99. Bestilles på 
fofo@inet.uni2.dk.

er forpligtet opad mod bestyrel-
sen, ikke nedad mod de ansat-
te, hvor rektor udpeger institut-
ledere der er forpligtet opad og
ikke nedad. 

DTU-modellen er udtryk for
en hierarkisering af magten der
ligner et privat firmas struktur
(med koncernledelse, direktør
og underdirektører).

Der er flere problemer i den-
ne topstyringsmodel. Dels at de
som arbejder i strukturen –
lærerne, forskerne, TAP’erne og
studenterne – ikke har væsent-
lig indflydelse på hvem der bli-
ver deres ledere, og hvad der
besluttes. Og dels at ‘forsker-
samfundet’ – universitetslærer-
nes fællesskab – ikke længere
har et sagligt-fagligt forum der
har opgaven, ansvaret og for-
pligtelsen til at diskutere og pri-
oritere efter bedste faglige
overbevisning. 

Magten er suverænt placeret
hos de udnævnte ledere. Og
disse ledere med bestyrelsen i
toppen er sårbare over for pres
udefra, for eksempel fra staten,
politikerne eller fra erhvervsli-
vet. At universitetet skulle være
‘almenhedens garant’ for det
faglige, kritiske og upartiske er
ikke længere så selvfølgeligt
når universitetets beslutninger
kan underordnes andre interes-
ser, herunder kortsigtede politi-
ske eller industrielle (se magt-
pyramiden). Magten samles
hos få personer eller interesse-
grupper.

På Danmarks Pædagogiske
Universitet sidder for eksempel

eks-departementschef fra Un-
dervisningsministeriet, Inge
Thygesen, i spidsen for den nye
bestyrelse. Og på Danmarks
Tekniske Universitet hedder be-
styrelsesformanden Mogens
Bundgaard-Nielsen og er direk-
tør i det halvoffentlige Sund- og
Bælt-konsortium. På DTU har
den nye bestyrelse samtidig ud-
nævnt en ny rektor som mærke-
ligt nok har nogenlunde den
samme profil og baggrund som
Bundgaard.

Selv om forskningsministe-
ren forsikrer om at de skam er
udpeget i kraft af deres ‘person-
lige egenskaber’, er det svært at
se hvordan de undgår at blive
repræsentanter for bestemte in-
teresser. Det er svært at se Inge
Thygesen som andet end kon-
trollant for ministeriet, som re-
præsentant for management-
modernisterne! Og Bundgaard
skal være garant for de private
og offentlige ingeniør-interes-
ser og erhvervslivet, som re-
præsentant for en blanding af
de markeds-liberale og moder-
nisterne!

Disse ledere er således perso-
nifikationen af at der kommer
et helt nyt politisk element ind
på det universitet som hidtil
har været ‘upåvirkeligt’.

Særinteresser kontra 
saglig indsigt
Historisk har begrundelsen for
den nuværende model med
valgte ledere været dobbelt:
Dels at den bedste ledelse får
man af dem som har den fagligt

saglige indsigt og som arbejder
med tingene til daglig, det vil
sige lærerne, TAP’erne og de
studerende. Og dels at valget er
en indirekte garanti mod at
udefra kommende særinteres-
ser blander sig i universiteter-
nes prioriteringer. 

Det handler nemlig også om
universitetets rolle, jævnfør
festtalen. Hvis politikerne ind-
sætter en eksternt domineret
bestyrelse og rektor med magt
over planlægning  og økonomi,
så er det ikke bare en strukturel
ændring, men en afmontering
af den fagligt saglige styring.
Får særlige interessenter ad-
gang til universiteternes beslut-
ningsproces, vil befolkningen
ikke have den bedste garanti
for at få den kritiske og uaf-
hængige belysning af et emne. 

Hvis landbruget og slagteri-
erne får indflydelse på Landbo-
højskolens prioriteringer, vil
der ikke være en éntydig for-
brugerinteresse i at forske i BSE
(kogalskab). Hvis Dandy sætter
penge i tandforskning, skal
Tandlægehøjskolens forskning
helst ikke vise at tyggegummi
er skadelig for tænderne eller i
hvert fald unyttig. Hvis Novo
Nordisk opdager at det medi-
cinske institut er ved at opfinde
en billig konkurrent til insuli-
nen så vil Novo søge at under-
trykke produktet.

Disse eksempler bruger jeg
ikke for at hænge private firma-
er, interessegrupper, embeds-
mænd eller enkeltpersoner ud
som skurke, men blot for at ek-

semplificere at det er en illusi-
on at gøre dem interesseløse.

Der er også en anden fare i
modellen. Det ligger nemlig i
dens logik at markedet skal ha-
ve en betydelig indflydelse.
Universiteterne skal planlægge
ud fra hvordan de kan tjene
penge, hvordan forskningen
kan tjene erhvervslivet (anven-
delsesorientering), hvordan
studenterne hurtigst og nem-
mest uddannes inden for noget
der aktuelt er efterspørgsel ef-
ter, for eksempel bioteknologi
eller IT og så videre. 

Problemet er ikke at universi-
tetet skal indrette sig på marke-
det, for det gør de allerede i
dag. Problemet er hvis marke-
det bliver det dominerende kri-
terium.

Risiko for hovsa-ændring
Vel er der problemer i at uni-
versitetets styreformer indby-
der til inerti hvis der ikke er kla-
re ansvarsfordelinger, perfor-
mancekrav og incitamenter for
både institutter og ansatte. Der-
for må institutterne arbejde ak-
tivt for at undgå en ødelæggen-
de stilstand og for troværdigt at
kunne imødegå påstande om at
der blandt universitetslærerne
er alt for mange fribilletter som
hverken forsker eller undervi-
ser ordentligt. Og for mange le-
dere som ikke tør tage beslut-
ninger.

Men universitetet er i defen-
siven. Problemet over for of-
fentligheden er at alle har en
mening om universitetet. De

VIDENSKABET er stedet hvor forskere og studerende har mulighed for at udstille det 

bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript, diskette og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitets-

avisen med almindelig post eller e-post.  
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En grov politologisk fortolkning vil 
sige at når arbejdsgiverne i Dansk 
Industri og fagforeningen Dansk 
Metal i forsommeren dannede en 
uhellig alliance med krav om større 
samfundsindflydelse på universiteterne, har de én 
fælles interesse: Ønsket om flere arbejdspladser, større
produktion og økonomisk vækst.
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De evindelige diskussioner
om universitetsledelse –
for og imod demokrati –

har nu langt om længe givet et
frugtbart resultat. 

Konsistorium er endelig ble-
vet motiveret, har sat i gear og
er begyndt at rykke. På sidste
møde den 19. august blev grun-
den lagt med en handlingsplan.
Handlingsplanen er selvfølgelig
ikke noget særligt set alene – vi
har haft et utal af slagsen der
har været mere plan end hand-
ling – men denne gang er viljen
med. 

Det var vigtigt for alle ikke at
starte “endnu en akademisk
diskussionsklub”, men at få
rykket konkret. Slut med aka-
demisering og management-
floskler; demokratiet må stå sin
prøve ved at bevise sit værd i
praksis. Dette bør og vil få
mærkbare konsekvenser for os
alle. Konsistorium gjorde sig
samtidig klart at vi står fast og
forsvarer det akademiske fun-
dament: faglighed, integritet
og demokrati.

Helt grundlæggende går pla-
nen ud på at ryste det provinsi-
elle støv af universitetets ud-
dannelses- og forskningsaktivi-
teter. Her er en kort gennem-
gang af de tiltag vi ser mest
frem til at få gennemført, og
som vil påvirke vores dagligdag
som studerende mest.

Globale indspark
Universitetet åbner sig mod
omverdenen. De enkelte fag-
områder skal have tilknyttet et
rådgivningspanel med danske
og udenlandske eksperter. Pa-
nelet skal fungere som spar-
ringspartner for diskussioner i
studienævn og institutbestyrel-
ser, og det skal uopfordret kun-
ne komme med forslag, kritik
og kommentarer til uddannel-
ses- og forskningsprofil. 

På den måde har universi-
tetsmiljøet nogen at spille sam-
men med som interesserer sig
for det faglige miljø, og som det
faglige miljø kan bruge til at
opbygge et netværk af praktik-
steder, netværk til at øge kend-
skabet til uddannelse og forsk-
ning, og så videre. Kort sagt: Vi
vil bruge omverdenen til at for-
bedre uddannelserne.

Panelerne skal være med til
at holde det faglige miljø leven-
de. Det samme er formålet med
at øge antallet af studerende og

undervisere der tilbringer tid
ved andre og helst udenlandske
universiteter og antallet der
kommer til os.

Styr på den faglige 
planlægning
Løbende efteruddannelse skal
være naturligt for alle undervi-
sere. Vi har brug for at de dårli-
ge undervisere bliver gode og
at de gode bliver bedre. For ek-
sempel skal undervisningsfor-
mer være udtryk for en pæda-
gogisk vurdering og ikke un-
derviserens begrænsede kom-
petencer. Og her taler vi ikke
blot om IT. Samtidig vil man ik-
ke længere blive ansat som
lærer uden at kunne dokumen-
tere at man kan undervise.

Forskningen får i stigende
grad penge fra eksterne kilder
såsom fonde og private firmaer.
Tidligere har man hovedløst ra-
get alt det til sig man kunne.
Det har blandt andet ført til at
man har kastet sig over projek-
ter alene fordi der var penge at
få til dem og ikke som udtryk
for en overordnet plan. 

Som studerende kender vi alt
for godt til sære frikøb der bety-
der at de eftertragtede undervi-
sere konstant er væk. I jagten
på pengene har man accepteret
at der blev overført penge fra
grundlæggende forsknings- og
uddannelsesformål til tilfældi-
ge projekter uden egentlig til-
knytning til fagets profil.

Når universitetet fremover
påtager sig eksterne projekter
skal det være klokkeklart hvad
det koster os, og projektet skal
have relevans for fagets profil. I
det hele taget skal fagene tæn-
kes som en helhed af forskning
og uddannelse: „Alle uddannel-
ser – også de nye – skal have en
forskningsforankring. Forsk-
ningen skal altid holde sig ud-
dannelsesformål for øje.”

Offensiv kommunika-
tionsstrategi
Offentligheden og pressen har
et ret dårligt indtryk af Køben-
havns Universitet. Det er først
og fremmest vores egen skyld,
og det er skadeligt for universi-
tetets muligheder i konkurren-
cen om de bedste forskere,
gæstestuderende og samar-
bejdsparter. 

Internt kan vi meget vel be-
kræfte hinanden i at universite-
tet er bedre end sit rygte, men

hvis det aldrig vinder genklang
uden for elfenbenstårnet, kan
det være det samme, og det har
vi ikke råd til. Det betyder ikke
at der skal laves kampagner
med glittede livsstilsannoncer
og tomme plusord, men at vi
generelt skal være bedre til at
fortælle omverdenen om hvad
der rører sig her indenfor mure-
ne. 

Det kræver at vi opretter en
stærk kommunikationsenhed.
Som studerende kan det kun
komme os til gavn at vores uni-
versitets anseelse – og dermed
vores uddannelse – er i top som
den fortjener.

Enheden skal også styrke den
interne kommunikation på
tværs, fra ledelse til studeren-
de, fra fag til fag og fra fakultet
til fakultet. Desværre sker det
alt for tit at fagene opfinder dy-
be tallerkener som har været
kendt i lang tid på andre fag.
Det er spild af tid og til irritati-
on for os alle – vi skal være bed-
re til udnytte de enorme kom-
petencer og erfaringer som uni-
versitetet faktisk råder over.
Hvis det ikke bare skal blive ved
snakken, kræver planerne mas-
siv opbakning fra universitets-
befolkningen og – vigtigst af alt
– at vi afsætter de nødvendige
beløb.

Vi studerende har i flere år
kritiseret handlingsplanerne
for ikke at være det papir værd
som de er skrevet på. Langt om
længe bliver vores kritik gjort
til skamme. Vi ser frem til i
samarbejde med de øvrige
grupper på universitetet at sæt-
te handling bag de flotte ord. ■

Jens Barslund Mikkelsen,
Rasmus Okholm-Hansen og
Mads Biering-Sørensen er med-
lemmer af Forenede Studenter-
råd og studenterrepræsentanter 
i Konsistorium. Den omtalte
handlingsplan er optrykt på 
s. 12-13 og på Forenede Studen-
terråds hjemmeside,
www.fsr.ku.dk, vil de konkrete
tiltag blive debatteret løbende.

DEBAT ▼  

Erhvervsforsker-
uddannelsen

Lundtoftevej 266

2800 Lyngby

Tlf.: 4596 0817

Fax.: 4588 1351

efu@atv.dk

- giver dig mulighed for at gennemgå en 3-årig forsker–
uddannelse i et samarbejde mellem et universitet og en 
virksomhed. Uddannelsen fører til en ph.d.-grad med 
titel af Erhvervsforsker.

Som erhvervsforskerstuderende er du ansat i en virk–
somhed, hvor du skal gennemføre dit forskningsprojekt 
med vejledning fra både virksomheden og universitetet. 
Du skal derfor også selv arbejde både i virksomheden og 
på universitetet.

Udover universiteternes ph.d.-kurser får du mulighed for 
at følge et særligt erhvervsforskerkursus indenfor bl.a. 
teknologiledelse og teknologiskabelse. Uddannelsen giver 
dig samtidig mulighed for studieophold i udlandet og for 
deltagelse i konferencer.

Er du ved at afslutte din kandidatuddannelse, eller blevet 
færdig inden for en kortere årrække, og kender du til en 
virksomhed, hvis forskningsaktiviteter du gerne vil 
engagere dig i, bør du overveje en erhvervsforskerud–
dannelse. 

På www.atv.dk/atvefu oplyses om ansøgningsfrister, 
ansøgningsskema, vejledning, betingelser og uddannel–
sens opbygning. Kontakt ATV, hvis du har brug for flere 
oplysninger.
Erhvervsforskeruddannelsen administreres af Akademiet for de Tekniske 
Videnskaber og finansieres af Erhvervs-fremme Styrelsen og private fonde.

■ KU-PLAN

Ikke mere snak
Konsistoriums handlingsplan for Københavns 
Universitet rummer tiltag som de studerende længe
har efterspurgt

VIL DU HAVE ET RENGØRINGSJOB 
IMENS DU STUDERE?

Så ring til os med det samme. Du kan selv være
med til at vælge hvornår og hvor længe du vil
arbejde, og så mange timer du ønsker.
Blot skal du ringe med det samme, så vi kan
koordinere det bedst muligt for alle parter.

Du kan ringe til os eller komme personligt.

Tlf.: 33 25 90 30
PentaService A/S • Lykkesholms Allé 36 • 1902 Frederiksberg

Spørg efter Hans Johansen

PentaService A/S er et mellemstort
rengøringsfirma, som hovedsagelig gør rent
på kontorer i virksomheder i Storkøbenhavn.
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Jeg er nyudklækket dimit-
tend fra Geografisk Institut,
Københavns Universitet.

Med fokus på udviklingsstudier
og et speciale om højlandsbøn-
der i det Nordlige Laos er det
klart at jeg sigter på job uden-
for Danmark. Derfor har det
overrasket mig i hvor ringe
grad Københavns Universitet er
gearet til assistere studerende
der ønsker at søge job i udlan-
det. 

For eksempel kan det ikke la-
de sig gøre at producere et ek-
samensbevis eller en eksamens-
udskrift på engelsk. Det er selv-
sagt et must ved ansøgninger til
store internationale organisati-
oner. Selv Udenrigsministeriet
kræver at man vedlægger ka-
rakterudskrift i engelsk version
når man søger job. 

Jeg mener at det er utrolig
vigtigt at Danmark og dermed
Københavns Universitet er med
til at markere sig ude omkring i
verden. Det er muligt at mine
forventninger til Københavns
Universitet er for store, men jeg
havde regnet med at et univer-
sitet med den anerkendelse
som Københavns Universitet
nyder, burde være i stand til at
håndtere ovenstående problem.

Jeg fik på Det Naturviden-
skabelige Fakultets kontor at vi-
de at jeg selv måtte oversætte
mine kursustitler og beskrivel-
ser af disse til engelsk. 

Her var det interessant at er-
fare at der inden for Køben-
havns Universitet ikke eksiste-
rer fastlagte kursustitler på bå-
de dansk og engelsk. Dette er
ellers tilfældet for alle kurser
udbudt ved Den Kongelige Ve-
terinære Landbohøjskole hvor
jeg har taget støttefag til min
overbygning. 

Manglende 
professionalisme
Når jeg rejser problemet, er det
ikke fordi jeg er for doven eller
ude af stand til at oversætte mi-
ne kursustitler og -beskrivelser
til engelsk. Jeg er derimod be-
kymret for at de vidt forskellige
udgaver af eksamensbeviser
der ser dagens lys er med til at
rejse tvivl om deres rigtighed
samt giver indtryk af en mangel

på professionalisme på Køben-
havns Universitet.

Her stopper problemet imid-
lertid ikke. Det er klart at ikke
alle ude i verden er bekendt
med vores ellers udmærkede
karaktersystem: 13-skalaen.
Derfor henvendte jeg mig på
Det internationale Kontor for at
få hjælp til at oversætte mine
karakterer fra 13-skalaen til an-
dre internationale standarder
såsom engelske og amerikan-
ske. Her fik jeg at vide at dette
var en meget kompliceret af-
fære der omfattede mange gen-
nemregninger. Derfor var det
tilsyneladende kun muligt at
omregne udenlandske karakte-
rer til den danske 13-skala,
men desværre ikke den anden
vej. Man ville i øvrigt slet ikke
oplyse mig om de vanskelige be-
regninger der lå til grund for
disse. 

Nu er det ikke for at lyde
nedladende, men hvis der ikke
på netop et universitet som
Københavns findes folk der kan
finde ud af disse beregninger,
så ved jeg sørme ikke hvor man
skal lede efter dem. 

Det skal siges at mange af de
folk jeg er stødt på i min søgen
generelt har været meget venli-
ge om end ude af stand til at gi-
ve mig en fornuftig forklaring
på denne mangel på oplagt og
helt nødvendig service. Jeg kan
kun opfordre til at Københavns
Universitet får rettet op på disse
problemer så vi kan være os
selv bekendt ude omkring i ver-
den. ■

Morten Bilde Kias, cand.scient.

Svar:
Kandidaterne fra Det Naturvi-
denskabelige Fakultet får et ek-
samensbevis på dansk beståen-
de af et diplom med dekanens
og undertegnedes underskrift
samt en oversigt over opnåede
eksamensresultater for de kur-
ser der indgår i uddannelsen.
Fakultetet kan lige nu kun leve-
re diplomdelen på engelsk – og
gør det gerne.

For at kunne levere en kom-
plet oversigt over kandidatens
resultater på engelsk er der en
del forhold der skal være i or-
den: For det første skal titlerne
på alle kandidatens beståede
kurser findes på engelsk, også
de kurser der er taget for man-
ge år siden. 

Desuden skal alle kandida-
tens projekttitler inklusive ba-
chelorprojekt- og specialetitel
foreligge på engelsk, lige som
ethvert meritoverført kursus fra
et andet dansk eller udenlandsk
universitet skal foreligge på en-
gelsk.     

Fakultetet er i gang med at
indhente engelske titler på de
kurser på Naturvidenskab som
vi ikke i forvejen har engelske
navne på. Det drejer sig specielt
om kurser af ældre dato, og der
er mere end 1500 titler der skal
oversættes. Det er derfor et be-
tydeligt arbejde.  

Når det er bragt i orden, er
fakultetet godt rustet til at ud-
stede også oversigten på en-
gelsk. Det vil aldrig blive rutine
da der for de fleste kandidater
indgår projekttitler og udefra
kommende studieelementer
der kræver individuel oversæt-
telse. 

Fakultetet er dog helt enig
med Morten Bilde Kias i at vi
skal kunne levere hele beviset
på engelsk og der arbejdes
ihærdigt på at muliggøre det. ■

Jens Erik Wang, chefkonsulent
på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet.

Iløbet af 90erne, og særligt i forbin-
delse med Grundlovens 150 års ju-
bilæum i 1999, er unges forhold til

demokrati hyppigt blevet diskuteret.
Hvis nutidens unge en dag skal tage
vare på demokratiet, kræver det op-
dragelse. 

De fleste var på det tidspunkt enige
om at de unge kun kan lære at føle et
ansvar for demokratiet ved faktisk at
få noget at have ansvar for. Så rundt
omkring på landets folkeskoler blev
der sat projekter i gang; folkeskolee-
lever skulle selv købe bøger ind til
børne- og ungdomsafdelingerne på
de lokale biblioteker, elever skulle
selv køre skolekantinerne, elevrådsre-
præsentanterne skulle med jævne
mellemrum styre skolebestyrelsesmø-
der m.v. Alle initiativer skulle give
børnene en forståelse af at vi alle
sammen har et ansvar for at føre de-
mokratiet videre.

Og nu er vi så blevet grundigt op-
draget i 12-13 år - hvad møder os så?
Et universitetsdemokrati der virker,
og hvor vi har reel indflydelse på alle
niveauer.

I hvert fald en tid endnu. For de
selv samme politiske partier som i for-
bindelse med Grundlovens 150 år vil-
le sikre demokratiet fremover, finder
nu alligevel ikke demokratiet tilstræk-
keligt moderne til at ville bevare det
på universiteterne. I hvert fald ikke i
sin nuværende form. De kendte for-
slag lægger op til at bevare det demo-
kratiske system, men også fratage det
alle beslutninger af betydning. Så er
vi tilbage ved det opdragende elev-
råd.

Udefinerbar irritation
Universiteterne bliver kritiseret for at
være “elfenbenstårne” og ikke at have
forbindelse til omverdenen. Det er
især denne kritik som har båret for-
slaget om afskaffelse af universitets-

■ SERVICE SAVNES

Uprofessionelle 
eksamensbeviser

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder 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.

Stud.jur. 

Trine Ingemansen,

Forenede Studenterråd 

STUDENTERRØSTEN

Tomt ansvar
demokratiet. Det præcise indhold af
kritikken er svær at gennemskue,
men man kan få den tanke at det bun-
der i, “at de skal ikke sidde derinde og
tro de er mere end os andre, alle de
dér universitetsfolk”. Og trods smuk-
ke samfundsværdier som demokrati
og medansvar er denne udefinerbare
irritation nu alligevel ved at vinde.

Men de foreslåede modeller er altså
pokkers svære at forstå som løsning.
Vi er jo allerede en del af samfundet,
alle os universitetsstuderende og -an-
satte. Og som studerende har vi den
allerstørste interesse i at vores uddan-
nelse er af bedst mulig kvalitet og
brugbar senere hen.

Det er tvivlsomt om det man vil
sætte i stedet, er en samling af virk-
somhedsledere eller en lille gruppe af
undervisningsministerens håndgang-
ne mænd. I al fald vil man overføre le-
delsen af universiteterne til en hånd-
fuld mennesker fra samfundets elite.
Skulle det åbne universiteterne op
mod omverden?

Bare leg?
Vi må altså gerne rende rundt og lege
demokrati i folkeskolen, men når det
demokratiske ansvar senere får reelt
indhold, er vores samfundsværdier al-
ligevel uden betydning.

Jeg hørte en socialdemokrat argu-
mentere med at man jo ikke kunne le-
de ansvarligt når man er på valg hvert
fjerde år. Lige præcis det argument
kan være lidt svært at tage seriøst når
det kommer fra en politiker. Og dog?
Men trods alt er argumentet ikke væg-
tigt nok til at vi generelt afskaffer de-
mokrati i samfundet.

Lad mig så lige til sidst benytte
chancen og minde om det foranståen-
de valg. Brug din stemme, det er den
nemme måde at bruge dit demokrati-
ske ansvar – mens det stadig har ind-
hold. ■



kompetencer der matcher frem-
tidens lokale og globale udfor-
dringer.

Lokale og globale mål
Det er universitetets overordne-
de mål gennem faglig bredde,
tyngde og uafhængighed at
være den mest synlige videns-
producent og -formidler inden
for sit geografiske område. Uni-
versitetet opfatter den meget
brede fagvifte som et aktiv i en
verden der er overfyldt med in-
formation, men hvor egentlig
ny viden, især kritisk efter-
prøvet viden, i stadigt større
omfang bliver en konkurrence-
parameter.  

Med sine store og differentie-
rede vidensområder på det
højeste niveau ønsker universi-
tetet at imødekomme det dan-
ske samfunds efterspørgsel ef-
ter lødig videnskabelig og kul-
turel indsigt og har samtidig til
hensigt at indgå forpligtende
aftaler med andre vidensprodu-
center både inden- og uden-
lands.   Det er målet at bevare
den tættest mulige forbindelse
mellem uddannelser og forsk-
ning. Uddannelsen af kandida-
ter til at varetage opgaver i et
hastigt accelererende samfund
fordrer at der allerede under
grunduddannelsens arbejde
med stoffet indpodes videnska-
belige holdninger til teori og
metode. Udbygningen af dette
aspekt i universitetets uddan-
nelser er vigtig ikke blot for vo-
re egne studerende; det har og-
så vist sig at være et godt argu-
ment når der skal konkurreres
om studerende udefra. Den
selvstændighed der efterspør-
ges senere, grundlægges bedst
når de studerende er tæt på vi-
densudviklingen. 

Alle Københavns Universitets
uddannelser justeres til stadig-
hed i forhold til samfundsud-
viklingen og aftagernes ønsker.
Dette skal på alle relevante fag
omfatte også den udenlandske
situation idet arbejdsmarkedet
for vore kandidater i større og
større omfang ligger uden for
Danmark. For Københavns Uni-
versitet er det endvidere uom-
gængeligt at deltage i den fort-
satte ajourføring af befolknin-
gens uddannelses- og vidensni-
veau i form af omfattende efter-
og videreuddannelsestilbud.  

Det er et mål for uddannel-
serne at de skal internationali-
seres, i den forstand at de fag
for fag skal passes ind i det
overordnede europæiske sy-
stem, men at de også til stadig-
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Idet der nu kaldes det globale
videnssamfund, spiller uni-
versiteternes forskning og ud-

dannelser en stadig mere cen-
tral rolle. Europæiske undervis-
ningsministre, hvoriblandt
Margrethe Vestager, udsendte
19. maj 2001 et fælles kommu-
niké, The European Higher Edu-
cation Area om veje til at imø-
degå den stadig stærkere inter-
nationale konkurrence.  

Københavns Universitet til-
slutter sig fuldt ud visionerne
heri og vil med en skærpelse af
sin handlingsplan leve op til de
globale udfordringer i forsk-
ning og videregående uddan-
nelse, samtidig med at de hjem-
lige forpligtelser ikke tabes af
syne.

I kap. 1 præsenteres ud-
gangspunktet og de væsentlig-
ste udfordringer. Universitetet
står godt rustet. Det har dels
det nødvendige volumen, dels
en høj kvalitet i forskning og
uddannelser. Dertil kommer en
omstillingsvilje der allerede har
givet gode resultater. I kap. 2
gennemgås nogle vigtige over-
ordnede mål for hvordan uni-
versitetet vil møde de kommen-
de års udfordringer. Her afvejes
forpligtelserne over for det dan-
ske samfund med det internati-
onale engagement. 

De væsentligste af de midler
der skal tages i anvendelse, op-
regnes i kap. 3. Her er der tale
om en styrkelse af en række go-
de udviklingslinier i forskning
og uddannelse kombineret med
nybrud og en større åbning
over for omverdenen. Der
tilføres samtidig mere dynamik
til organisation og ledelse. Hele
denne gennemgribende plan
rummes inden for universitets-
lovens rammer.

Lokal forpligtelse og 
global udfordring
I Europa tales der i disse år me-
get om konkurrencen med ud-
dannelses- og forskningsinsti-
tutioner i andre verdensdele.
De europæiske undervisnings-
ministre har i Bologna 1999 og
senest i Prag maj 2001 erklæret
at de europæiske videregående
uddannelser skal gøres konkur-
rencedygtige over for andre
kontinenters uddannelser. 

I det 6. europæiske ramme-
program for forskningen der
p.t. drøftes, spiller konkurren-

cen med andre kontinenter til-
svarende en væsentlig rolle.
Københavns Universitet tager
med nærværende plan de inter-
nationale udfordringer op, og
det sker i både uddannelser og
forskning.  

Københavns Universitet er
landets største forsknings- og
uddannelsesinstitution og en
vigtig faktor i det nordlige Eu-
ropas videnskabelige og uddan-
nelsesmæssige landskab. Kvali-
teten af uddannelser og forsk-
ning er på mange områder i
top, og der arbejdes til stadig-
hed med forbedringer og foran-
dringer. Universitetet er en me-
get kompleks institution med
mange opgaver der tilsammen
danner en fin mosaik. 

Den store fagspredning er et
gode i det moderne videnssam-
fund fordi den gør det muligt at
leve op til både lokale, nationa-
le og globale forpligtelser og
udfordringer. Universitetets
samlede faglige tyngde er væ-
sentlig for den gennemslag-
skraft der kræves af dets enhe-
der i en globaliseret og konkur-
rencedomineret verden. Det
har allerede leveret mange be-
viser på at det kan løfte store
opgaver.

Det er Universitetets lokale
rolle at give forskningsbaseret
uddannelse indtil det højeste
niveau til landets befolkning,
både i forlængelse af de gymna-
siale uddannelser og i livslang
uddannelse. Universitetet er
desuden landets største forsk-
ningsinstitution og dækker et
meget stort antal specialer,
hvoraf nogle kun findes her.
Flere af dem drejer sig om spe-
cifikt danske forhold. Ved siden
af den nye viden der frembrin-
ges af forskerne, vedligeholdes
der på universitetets institutter
en meget stor mængde impor-
teret viden på højeste niveau,
en viden der omsættes i under-
visning og formidling.  

Universitetet spiller ikke blot
en lokal rolle. Videnskab og ud-
dannelse har altid bredt sig
over landegrænserne. Nye
kommunikationsmidler har
øget det internationale engage-
ment voldsomt, men har også
betydet skærpet konkurrence.
Universitetets enheder deltager
derfor i utallige faglige netværk
med udenlandske partnere.

I det åbne uddannelsesmar-

ked er både mobilitet og læring
med brug af informations- og
kommunikationsteknologi af-
gørende faktorer. Studentermo-
biliteten, som er central i Prag-
communiquéet, har allerede i
nogle år været omfattende, og
studenterne har ret til at få
godskrevet eksamener aflagt
andre steder end på hjeminsti-
tutionen.  

Store amerikanske prestigeu-
niversiteter har allerede etable-
ret filialer i Europa. Også euro-
pæiske universiteter opretter
filialer, og nogle mindre uden-
landske universiteter har allere-
de annonceret i Danmark. Gra-
tisprincippet i vores uddannel-
ser har indtil videre betydet at
markedet ikke er attraktivt nok,
men det er voksende også i
Danmark. Studenterne forven-
ter med rette at der er mulighe-
der for at sammensætte uddan-
nelserne med moduler fra man-
ge europæiske og ikke-euro-
pæiske universiteter. Med de
omsiggribende uddannelses-
muligheder på internettet, også
leveret af universiteter med fint
omdømme, er de sidste lokale
uddannelsesmonopoler ved at
vælte. Udfordringen for Køben-
havns Universitet er at have så
attraktive uddannelser at de
kan tiltrække mange studeren-
de fra både ind- og udland.

Den væsentligste del af uni-
versitetets forskning ligger i
den frie grundforskning. Det er
denne der er basis for et frugt-
bart samarbejde med andre in-
stitutioner, virksomheder og or-
ganisationer. Det må erkendes
at eksterne midler, offentlige
som private, rettet mod strate-
gisk forskning og særlige forsk-
ningsprogrammer får stadig sti-
gende betydning, og universite-
tet anerkender de muligheder
der ligger heri for forskningen –
når sigtet er rigtigt. 

Den viden der findes på uni-
versitetet, stammer dels fra den
forskning der udføres på insti-
tutterne, dels er der tale om en
viden forskerne importerer og
afprøver/udvikler i egne forsk-
ningsprojekter og i undervis-
ningen. Uddannelserne har al-
tid været modtagere af både
den importerede og den lokalt
genererede viden.  

Der er i samfundet et stort
behov for adgang til viden fra
det uafhængige universitet. Bå-
de erhvervslivet, den offentlige
sektor, organisationer og borge-
re efterspørger i stigende grad
en tæt kontakt til den nyeste
forskning. Universitetet har

med sin markante placering i
forskningssamfundet en for-
pligtelse til, men også et ønske
om at stille sin samfundsbetalte
fond af viden til rådighed for
andre dele af samfundet.  

Ny viden oparbejdes også an-
dre steder end på universiteter-
ne, og Københavns Universitet
har på sin side en væsentlig in-
teresse i at indhente viden og
indsigt udefra. 

Universitetets faglige tyngde
og uafhængighed er et godt ud-
gangspunkt for den kommende
udvikling. Fremtidens udfor-
dringer vil ofte skulle løses på
tværs af fag og i samarbejde
med erhvervsliv, andre offentli-
ge institutioner og organisatio-
ner. Københavns Universitet
har allerede indgået en række
alliancer i regionen: Øresunds-
universitetet og Øresund Scien-
ce Region forudses at få en sta-
dig stigende betydning.    Den
nye tværfakultære uddannelse i
Folkesundhed planlægges pla-
ceret i Kommunehospitalet
sammen med andre uddannel-
ses- og forskningsaktiviteter in-
den for sundheds- og sam-
fundsvidenskab. Et bioteknolo-
gisk forskningscenter er under-
vejs på Tagensvej, og et Geo-
center er etableret på Øster
Vold. I Ørestaden vil Det Huma-
nistiske Fakultet være en vigtig
del af en ny bydel der samler
kultur, medier og informations-
teknologi. 

Der hører en klar og velfun-
gerende organisation til at løfte
store opgaver der involverer
stadig omstilling. Universitetet
har allerede bevist sin omstil-
lingsvilje ved en løbende ratio-
nalisering af institut- og studie-
nævnsstrukturen. På grund af
den store kompleksitet er de
træk der definerer universitetet
som helhed, af overordnet ka-
rakter. 

En vigtig forudsætning for at
nå de nye mål på det globale
marked er at alle ansatte og
studerende er engagerede og
deltager direkte i udviklingen,
og at der er en tæt intern kom-
munikation om mål og midler.
Ledelserne på de forskellige ni-
veauer skal løfte en opgave der
består i at være i dialog med in-
den- og udenlandske eksperter
og interessenter, have indsigt i
samfundenes, videnskabernes
og fagenes udvikling, inspirere
ansatte og studerende, træffe
beslutninger om udviklingens
retning og implementere be-
slutningerne. Det er en forud-
sætning at alle ansatte har de

DOKUMENT ▼  

Københavns Universitets rolle i den globale 
konkurrence om viden og videregående uddannelser

På Konsistoriums møde den 19. september 2001 tiltrådte 
medlemmerne dette dokument der indeholder en lang 
række visioner for Københavns Universitets fremtid
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hed skal konfronteres med det
bedste der tilbydes i udlandet. 

Der skal etableres og udbyg-
ges et samarbejde med relevan-
te universiteter om fælles ud-
budte uddannelsesprogrammer
(fx Øresundsuniversitetet) og
med virksomheder om delta-
gelse i praktikordninger og
egentlige udviklingsprojekter.

I kraft af den tætte forbindel-
se mellem forskning og uddan-
nelse vil der hele tiden være en
afsmitning mellem de to sider
af universitetets virke. Alle ud-
dannelser – også de nye – skal
have en forskningsforankring.
Forskningen skal altid holde sig
uddannelsesformål for øje.

Københavns Universitet skal
opfattes som en egentlig vi-
densbank. Alle fag ligger inde
med store fonde af viden; en vi-
den der som oftest er afprøvet i
forskningsprojekter og i under-
visningen. Denne store mæng-
de viden skal kunne aktiveres
med kort varsel. En måde er at
institutterne ved siden af rede-
gørelser for forskningsprojekter
og -resultater vedligeholder
oversigter over vidensmæssige
kerneområder som samfundet
– og kolleger og studerende –
kan få glæde af.    

En stor del af forskningsfi-
nansieringen ligger allerede i
fondsbevillinger og program-
midler uden for universitetets
ordinære finanslovsbevilling.
Det er universitetets mål at sik-
re sin markante placering på
forskningens verdenskort og i
den lokale vidensomsætning
ved at tiltrække så mange af
disse eksterne midler som mu-
ligt.  

Denne indsats foretages i
overensstemmelse med institut-
ternes faglige planlægning. Det
vil ofte ske som deltager i store
netværk. Den interne organisa-
tion skal indrettes så den mod-
svarer dette mål og således at
de eksterne forskningsprojekter
går hånd i hånd med institut-
ternes grundforskning og med
den forskningsbaserede uddan-
nelse. 

Universitetets fremtrædende
rolle i videnssamfundet og akti-
ve samspil med virksomheder,
offentlige institutioner og orga-
nisationer stiller store krav til
en beslutningsstruktur der kan
understøtte handlekraft på alle
organisatoriske niveauer. Be-
slutningskompetence og opga-
veløsning skal i videst muligt
omfang følges ad, og beslutnin-
gerne skal træffes og udføres
præcist, hurtigt og så tæt på

dem der er omfattet af beslut-
ningerne, som muligt. 

Det er universitetets mål at
optimere denne del af organisa-
tionen ved internt at videreud-
vikle en mål- og rammestyring
og etablere de relevante kvali-
tetssikringsmekanismer. 

Eksternt tilslutter universite-
tet sig bestræbelserne for at er-
statte den hidtidige stramme
regelstyring med en øget frihed
inden for rammerne af en mini-
steriel mål- og rammestyring.
Det er universitetets opfattelse
at en mere konsekvent imple-
mentering af denne styringsfi-
losofi kunne øge handlekraften
og dermed styrke universitetets
muligheder for at klare sig i
den internationale konkur-
rence.

Position, synlighed og
gennemslagskraft 
Forudsætningen for at have
gennemslagskraft blandt alle
interessenter er at universitetet
fremstår med den højeste grad
af integritet og faglighed.
Forskning og uddannelser er
fagligt forankrede i institutter
og studienævn, og disse har an-
svaret for at føre de vedtagne
planer ud i livet i samklang
med den internationale udvik-
ling på de enkelte områder. 

Fakulteterne skaber de solide
rammer om egne og tværfakul-
tære aktiviteter, dimensionerer
enhederne og fastlægger kvali-
tetsmål. De overordnede linier
fastlægges i Konsistorium der
også træffer beslutning om uni-
versitetets fælles indsatser. 

Bredde og dybde i forsk-
ning og uddannelser (3.1)
Både den brede fagvifte og
forskningsbaseringen af uddan-
nelserne er attraktive for stu-
denter og forskere fra ind- og
udland. 

Universitetet vil 
a) opretholde en bred fagvifte

og leve op til sin nationale
forpligtelse.

b) foretage en analyse område
for område af hvor forsknin-
gen internationalt bevæger
sig hen og opstille planer for
hvordan enhederne kan spil-
le ind i denne udvikling.  

c) fastlægge dimensioner der er
mest hensigtsmæssige for de
enkelte forskningsenheder
og studier i lyset af de nye
udfordringer.

d) opdatere planer for hvordan
uddannelserne skal tilpasse
sig et skiftende både lokalt
og globalt vidensmarked,

herunder gennemgå studie-
ordninger med henblik på så
vidt muligt at matche kerne-
områder med forskningens
internationale hovedspor.   

Kvalitet i forskning og
uddannelse (3.2)
Både Bologna-deklarationen og
dette års kommuniké fra Prag
opstiller visionære kriterier for
udviklingen af Europas videre-
gående uddannelser. Køben-
havns Universitet lægger de
samme konkurrenceparametre
til grund for de kommende års
udvikling. 

Detaljerne er følgende:
a) Forståelige og sammenligne-

lige grader (diploma supple-
ment)

b) En to-delt struktur (bachelor
og kandidat)

c) Et meritoverførselssystem for
hele Europa 

d) Mobilitetsfremmende foran-
staltninger for studenter og
ansatte

e) Europæisk samarbejde om
kvalitetssikring

f) En europæisk dimension i
uddannelserne

g) Livslang læring
h) Opmærksomhed på arbejds-

markedskompetence (em-
ployability)

i) Institutioners og studenters
engagement i udviklingen.

Med henblik på kvalitetsudvik-
lingen vil der desuden blive
etableret:
a) bedre efteruddannelsesakti-

viteter for lærerne, herunder
i de krav som IT-formidlet
undervisning stiller.

b) procedurer der sikrer at un-
dervisningsmæssige kvalifi-
kationer prioriteres højt ved
ansættelsen af alle lærer-
grupper.

c) Fakulteters og institutters
forskningsplaner justeres
løbende i lyset af den inter-
nationale udvikling. Der
søges skabt de bedste betin-
gelser både for den frie
grundforskning og for den
strategiske forskning. Det
skal indgå som en rutine at
der årligt fremlægges rede-
gørelser for kvaliteten af den
udførte forskning på grund-
lag af de målemetoder der
bedst reflekterer den enkelte
videnskab. 

Organisation og ledelse
(3.3)
Universitetsledelse er kun legi-
tim når den besidder integritet
og faglighed og værner om

forskningsfriheden. Universite-
tets autonomi og ambitioner
forudsætter derfor en ledelse
med videnskabelig og under-
visningsmæssig erfaring og an-
seelse. Organisation og ledelse
skal endvidere indrettes så der
tages højde for de to centrale
ledelsesdilemmaer: stabilitet
contra fornyelse og decentrali-
sering contra centralisering.  

Universitetet vil 
a) fortsat udvikle sin organisa-

tion så den passer til de loka-
le og globale udfordringer. 

b) styrke den øverste ledelse
ved at danne et ledelsesteam
omkring rektor med præcise
ansvarsfordelinger. Universi-
tetet ser ledelsesopgaven på
institutionsniveau i sammen-
hæng med de øvrige ledel-
sesopgaver. De overordnede
strategiske ledelsesopgaver
varetages mest hensigtsmæs-
sigt og forsvarligt af et team
med indsigt i de videnskabe-
lige og uddannelsesmæssige
hovedopgaver.

c) yderligere tydeliggøre dele-
gationerne og  ansvarsforde-
lingen fra top til bund, samt
udvikle det interne kommu-
nikations- og rapporterings-
system.

d) sikre at beslutningskompe-
tencen placeres så tæt som
muligt på dem der er omfat-
tet af beslutningerne.

e) forstærke indsatsen for ud-
dannelse af ledere på alle ni-
veauer.

f) udbygge incitamenter der
kan fremme rekruttering og
sikre lederudvikling. 

g) etablere den bedst mulige
administrative understøttel-
se af ledelsen på alle niveau-
er.

h) iværksætte et program for
udviklingen af de nye kom-
petencer som fordres af uni-
versitetets forstærkede enga-
gement i det globale videns-
samfund. 

Omverdensorientering
(3.4)
Den ændrede rolle i samfundet
stiller krav om at Københavns
Universitet til stadighed er i
dialog med sine omgivelser,
fagligt såvel som politisk. 

Universitetet vil
a) på sine forskellige niveauer

etablere rammer for rådgiv-
ning fra hjemlige og interna-
tionale ekspertpaneler såle-
des at mål og strategier
løbende holdes op mod såvel
nationale forpligtelser som

den internationale udvikling
i forskning, uddannelser og
samfund.

b) etablere et rådgivende organ
hvor de eksterne medlem-
mer af Konsistorium og Fa-
kultetsråd kan varetage det
lokale samfunds interesser.  

c) synliggøre institutternes vi-
den i vidensbanker med op-
daterede oversigter over de
vidensområder der kan stil-
les til rådighed for de lokale
interessenter: borgere, er-
hvervsliv, organisationer mv. 

Ressourcer og fordelings-
politik (3.5)
Universitetets uddannelser og
forskning kræver lange linier i
planlægning og ressourcetilde-
ling. I en omstillingsproces skal
fordelingspolitikken derfor un-
derstøtte både en stabilitet og
en forandringsevne.  

Universitetet vil 
a) i sin fordelingspolitik under-

støtte gennemsigtighed og
stabilitet således at de fagli-
ge enheder kan planlægge
uddannelses- og forsknings-
aktiviteter bedst muligt.

b) etablere udviklingspuljer til
investering og igangsættelse
af nye initiativer.  Det præci-
seres ved igangsættelsen
hvornår en aktivitet overgår
fra investering/satsning til
almindelig drift.

c) aktivt sikre at også eksterne
bevillinger anvendes til at
understøtte de vedtagne mål
og strategier, samtidig med
at de gives den nødvendige
ledelsesmæssige opbakning.

d) tilvejebringe professionel
støtte til forskerne i forbin-
delse med tiltrækning af eks-
terne midler.

Som en forudsætning for uni-
versitetets engagement i den
globale konkurrence er det
nødvendigt at opnå øgede øko-
nomiske frihedsgrader.

Synlighed (3.6)
Universitetet indretter sin kon-
takt med omverdenen således
at der gives maksimal synlig-
hed og gennemslagskraft lokalt
og globalt. Det skal ske ved en
transparent informationspolitik
som ansatte og studerende kan
identificere sig med og som
inddrager alle niveauer aktivt.
Det overordnede mål er at alle
interessenter gennem kontakt
og oplysning har tillid til uni-
versitetet og dets mange enhe-
der. ■

Visioner for KU
“Mens der i den offentlige debat er diskussion om den rette måde at finde ledere på, om

de skal vælges eller udpeges, spiller Københavns Universitet ud med en plan for udbygnin-

gen af sin position inden for forskning og universitetsuddannelser på både hjemligt og in-

ternationalt plan.”

Fra Københavns Universitets pressemeddelelse om universitetets fremtidsvisioner
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Tiltrædelser ▼

Lic.scient. 

Helge Abildhauge Thomsen

– forskningschef ved Danmarks

Fiskeriundersøgelser er tildelt

titlen adjungeret professor i

marint fytoplankton ved Bota-

nisk Institut, Det Naturviden-

skabelige Fakultet for en fem-

årig periode fra den 1. oktober

2001.

Jens Morten Hansen

– direktør, lic.scient., Forsknings-

styrelsen er adjungeret som

professor ved Center for Natur-

filosofi og Videnskabsstudier

ved Københavns Universitet.

Prisvindere ▼

Chris MacDonald

– specialestuderende ved Center

for Muskelforskning, Afdelin-

gen for Human Fysiologi på In-

stitut for Idræt har vundet Yo-

ung-Inverstigator Award ved

European College of Sports Sci-

ence (ECSS) nylige møde i Køln,

Tyskland. Han tildeles prisen

for sin præsentation med titlen

Glycogen regulated AMPK acti-

vity and ACC phosphorylation

during exercise. Chris Mac-

Donald har endvidere repræ-

senteret ECSS ved årsmødet i

Japanese Society for Sports

Medicine i Sendai, Japan, i sep-

tember 2001.

Medalje-
overrækkelser ▼

Direktør Asger Høeg 

– er den 1. oktober blevet tildelt

H.C. Ørsted medaljen i bronze

af Selskabet for Naturlærens

Udbredelse. Medaljen er et ud-

tryk for værdsættelse af og be-

undring for Asger Høegs rige

og frugtbare virke på Experi-

mentarium som er i trit med

det formål der lå H.C. Ørsted

på sinde ved Selskabets opret-

telse; at formidle eksakt natur-

videnskab til brede kredse i

samfundet. Asger Høeg har

været direktør for Experimen-

tarium, Dansk Science Center

siden 1. april 1988.

Legattildelinger ▼

Ph.d. Merete Bilde

– Kemisk Institut er den 1. okto-

ber blevet tildelt Kirstine 

Meyer`s legat for sin forskning

inden for atmosfærekemi. 

Merete Bilde er Ole Rømer sti-

pendiat ved Kemisk Institut

hvor hun er i gang med at op-

bygge sit eget aerosol labora-

torium.

● BOLIGER

Boliger søges ▼

Specialeplads i København

Periode: Snarest muligt.

Beboer: M antropologistude-

rende.

Kontakt: Rasmus, tlf. 3321 4515,

e-mail: 

rasmus_steen@hotmail.com.

København og omegn

Periode: Pr. 1/12-01 el. 1/1-02,

gerne for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: K italiensk Forsknings-

adjunkt, ikke-ryger.

Kontakt: Lektor Preben Juul

Møller, tlf. 3532 0262, e-mail:

pjm@kiku.dk el. sekr., 

tlf. 3532 0263.

Copenhagen

Period: The month of October

2001.

Size: Apartment/kollegium room.

Tenant: Foreign physician – M.D.

Contact: Yaron, tel. 2083 8769, e-

mail: dryaronw@attglobal.net.

København, nær Botanisk Have

Periode: Fra 15/3-02 til 31/8-02.

Beboere: To amerikanske forske-

re m. hund.

Husleje: Kr. 4.000-10.000 pr. md.

Contact: jahren@jhu.edu.

København

Periode: Pr. 1/1-02 for 1-3 år.

Størrelse: 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt el. delvist møbleret

m. køkken og bad.

Beboer: Svensk gæsteforskerpar.

Husleje: Maks. kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Inge Holm, CMRC, tlf.

3545 7621, e-mail: cmrc@rh.dk.

København

Periode: Pr. 1/11-01 og for 1-2 år.

Størrelse: Mindre lejlighed, to

vær. 

Udstyr: Bad og køkken. Gerne

møbleret

Beboer: K gæsteforsker, ikke 

ryger.

Husleje: Kr. 4.000-4.500 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Proteinlaboratoriet, 

Annette B. Brandi, 

tlf. 3532 7300, e-mail: 

brandi@plab.ku.dk.

København

Periode: Snarest muligt og for

min. 6 md.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Husleje: Kr. 3-5.000 pr. md. alt

inkl.

Beboer: Ansat på KU.

Kontakt: Katja, tlf. 2348 0720, 

e-mail: k_tjaereborg@

hotmail.com.

Boliger udlejes ▼

Frederiksberg

Period: From 1/1 to 31/12-02.

Size: Apartment, 3 rooms, 

84 sqm. 

Euipment: Fully furnished. 

Kitchen and bathroom.

Tenant: Non-smoker.

Rent: Kr. 7.000 per month incl.

electricity, heating, cable TV.

Deposit: Kr. 14.000.

Contact: E-mail: ullap@

frederiksberg.mail.telia.com.

Nørrebro

Periode: Snarest og indtil 1/7-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

67 kvm.

Udstyr: Møbleret. Køkken og

bad/toilet.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 4.500 pr. md. inkl. lys

og varme.

Depositum: Kr. 9.000.

Kontakt: Michael, tlf. 3585 3020,

e-mail: mich@paradis.dk.

Kollegier ▼

P. Carl Petersens Kollegium
Målgruppe: Studerende ved KU

el. HHK der har bestået andet

år af deres studier.

Udstyr: Vær. på 8-18 kvm., umøb-

lerede m. klædeskab. 

Husleje: Kr. 1.079-1.729 pr. md.  

Ansøgning: Før du ansøger bør

du besøge stedet, P. Carl Peter-

sens Kollegium, Strandvejen

263, 2920 Charlottenlund. 

Ring og aftal tid, tlf. 3964 0187

lok. 103 (K ansøgere) el. 109

(M ansøgere).

Sendes til: P. Carl Petersens Kolle-

gium, Sekretariatet, Vesterbro-

gade 10, 2. Sal, 1620 Kbh. V.

Sendes i 5 eks.

Ansøgningsfrist: 10/10-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.pcarlp.dk.

G. A. Hagemanns Kollegium
Målgruppe: Studerende der har

studeret i min. 2 år på en vide-

regående uddannelse og har

min. 2 år tilbage. I øjeblikket

ikke stud. fra medicin, jura og

statskundskab.

Udstyr: Fest- og spisesal, avis- og

TV-stue, bibliotek, musikværel-

se m. flygel, pool- og bordten-

nisbord, mørkekammer, værk-

sted, vaskerum, gruppemøde-

og middagsrum m.m.

Husleje: Kr. 2.970 pr. md. inkl.

fuld kost. Desuden kr. 110 til

telefonab., aviser, licens og

fællesarr. 

Yderligere oplysninger: Indstillin-

gen v/ G. A. Hagemanns Kolle-

gium, tlf. 3526 0313 # 999.

● STILLINGER

Jura ▼

Lektor i Konkurrenceret
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: En lektorstilling i retsvi-

denskab, indtil videre m.h.p.

konkurrenceret. Til stillingen er

knyttet undervisnings- og ad-

ministrationsforpligtelser i for-

mueret.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til det

der kan opnås på grundlag af

ansættelse som adjunkt el.

tilsv. Dokumenteret videnska-

belig produktion på internatio-

nalt niveau og undervisnings-

mæssige kvalifikationer. Begge

kvalifikationer indgår med ho-

vedvægt i vurderingen. Se i

øvrigt stillingsstrukturcirku-

læret.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 16/11-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Lektor i Konkursret
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: En lektorstilling i rets-

videnskab, indtil videre m.h.p.

konkursret. Til stillingen er

knyttet undervisnings- og ad-

ministrationsforpligtelser i for-

mueret.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til det

der kan opnås på grundlag af

ansættelse som adjunkt el.

tilsv. Dokumenteret videnska-

belig produktion på internatio-

nalt niveau og undervisnings-

mæssige kvalifikationer. Begge

kvalifikationer indgår med ho-

vedvægt i vurderingen. Se i

øvrigt stillingsstrukturcirku-

læret.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 16/11-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Professorater med særlige
opgaver inden for økonomi
Sted: Økonomisk Institut, Det

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer i Økonomi.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: To professorater.

Ansøgningsfrist: 22/10-2001, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger el. kontakt Edda

Geil, tlf. 3532 3016, e-mail: 

edda.geil@econ.ku.dk.

Lektorstilling i økonomi
Sted: Økonomisk Institut, Det

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer inden for øko-

nomisk teori el. dennes anven-

delser el. inden for statistik

med et samfundsvidenskabe-

ligt sigte.

Ansøgningsfrist: 22/10-01,  

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger el. kontakt Edda

Geil på tlf. 3532 3016, e-mail:

edda.geil@econ.ku.dk.

Humaniora ▼

AC-medarbejder
Sted: Institut for Navneforskning.

Indhold: Selvstændig medvirken

ved instituttets svartjeneste,

specielt m.h.t. personnavne.

Vedligeholdelse og udbygning

af instituttets materialesamlin-

ger.

Kvalifikationer: Kandidatgrad el.

tilsv. Fortrolighed med ældre

og nutidig dansk personnavne-

skik, erfaring m.h.t. dansk

sted- og personnavnemate-

riale.

Til besættelse: 1/1-02.

Omfang: Deltid 4/5.  

Ansøgningsfrist: 18/10-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Bent Jørgensen,

tlf. 3532 8559.

Naturvidenskab ▼

I avis 13 indeholdt de ne-
denstående to stillingsop-
slag en beklagelig fejl, idet
det fejlagtigt fremgik at
stillingerne var af 2 års va-
righed. Begge stillinger er
tidsubegrænsede.

Associate Professorship in
Experimental Nanophysics
Faculty Renewal Program

Place of employment: The Niels

Bohr Institute for Astronomy,

Physics and Geophysics.

Contents: The Institute and the

Department of Chemistry have

recently formed the Center 

for Nano Science to promote 

research in this area (www.

nano.ku.dk). The physics exper-

tise is in Molecular Beam Epi-

taxy/Electron Beam lithograp-

hy for low-temperature meso-

scopic transport studies, head-

ed by P.E. Lindelof, and in syn-

chrotron X-ray diffraction stu-

dies of surfaces and interfaces,

headed by J. Als-Nielsen. The

position involves participation

in all facets of university teach-

ing, also undergraduate phy-

sics courses in Danish. 

Qualifications: Documented ex-

pertise in at least one of these

two areas, but also an inde-

pendent research profile and a

general interest in taking part

in developing the nanoscience

within the Center. 

Applications: Submitted by 

e-mail will not be considered.

Deadline for applications: 

4 January 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

extract. See www.nbi.ku.dk or

contact the Personnel Office,

tel. +45 3532 2645.

Associate Professorship in
Experimental Subatomic
Physics
Faculty Renewal Program

Place of employment: The Niels

Bohr Institute for Astronomy,

Physics and Geophysics.

Contents: The position involves

participation in all facets of

university teaching, also  un-

dergraduate physics courses in

Danish. 

Qualifications: Independent re-

search profile, which can sup-

port and complement the Insti-

tute’s current experimental

activities in particle physics and

relativistic heavy ion physics. 

Applications: Submitted by 

e-mail will not be considered.

Deadline for applications: 

4 January 2002 at noon. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.nbi.ku.dk or

contact the Personnel Office,

tel. +45 3532 2645.

Professor
Place of employment: The 

department of chemistry, 

The Faculty of Science.

Contents: Participating in depart-

mental teaching in organic

chemistry at all levels.

Qualifications: Experimental

scientist with particular experi-

ence in the area of synthetic

organic chemistry. By defini-

tion, a position at the profes-

sor level will be awarded to a

well-established investigator

with an internationally recog-

nized program. Scientists

whose programs interface with

currently active research areas

within the Department are

particularly encouraged to

apply.

Period of employment: To be 

appointed by 1 May 2002 or as

soon as possible thereafter.

Deadline for applications: 

3 January 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

extract. See www.kiku.dk or

www.ku.dk/led/generel/ – ledi-

ge stillinger or contact the Per-

sonnel Office, tel. 3532 2645.

Associate Professor
Place of employment: The 

Department of Chemistry, 

The Faculty of Science. 

Contents: Participating in depart-

mental teaching in particular

in spectroscopy and environ-

mental chemistry with empha-

sis on the atmosphere.

Qualifications: Experimental 

scientist with particular experi-

ence in the area of atmosphe-

ric chemistry and spectroscopy.

Scientists whose research inter-

faces with currently active 

research areas within the 

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.
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Mus i huset

Dansk Pattedyratlas

ønsker oplysninger om

mus i huset

Projektet indsamler

mus indfanget i smæk-

fælder eller af katten.

Musene sendes, gerne 

i frossen stand, til Naturhistorisk Museum, Dansk Pattedyratlas,

Bygning 210, Universitetsparken, 8000 Århus C eller Zoologisk

Museum, Dansk Pattedyratlas, Universitetsparken 15, 2100 Kbh.

Ø med oplysninger om hvor, hvordan og hvornår dyret er fanget.

Yderligere oplysninger: Kontakt Tine Sussi Hansen, Naturhisto-

risk Museum, Århus el. Marianne Ujvári, Zoologisk Museum,

København, tlf. 7020 7875. Se også www.pattedyr.net.
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Department will be preferred.

Documentation of scientific 

research at a high internatio-

nal level.

Period of employment: To be ap-

pointed by 1 February 2002 or

as soon as possible thereafter.

Deadline for applications: 

6 November 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

extract. See www.kiku.dk or

www.ku.dk/led/generel/ – ledi-

ge stillinger or contact the Per-

sonnel Office, tel. 3532 2645. 

● TAP-STILLINGER

Fuldmægtig
Sted: Studie- og Eksamenskonto-

ret, Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat.

Indhold: Information om og

adm. af gældende regler på

studie- og eksamensområdet,

internationale opgaver herun-

der kontakt til udenlandske

samarbejdspartnere, sagsbe-

handling, deltagelse i udvalg

og arbejdsgrupper, koordina-

tion i forhold til studieledere

på fakultetets fag.

Kvalifikationer: Juridisk el. anden

samfundsvidenskabelig kandi-

datuddannelse.

Til besættelse: Snarest muligt

Ansøgningsfrist: 15/10-01 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Bente

Andersen, tlf. 3532 3541 el. 

Eva Bjerrum Madsen, 

tlf. 3532 3531.

Kontorfuldmægtig
Sted: Det Humanistiske Fakultets-

sekretariat.

Indhold: Ledelse af ph.d.-sekreta-

riatet. Primært selvstændig

sagsbehandling, sekretær for

ph.d.-studienævnet, vejledning

af ph.d.-studerende. 

Kvalifikationer: Erfaring med

sagsbehandling og kendskab

til ph.d.-området samt gode

engelskkundskaber.

Til besættelse: 1/11-01.

Ansøgningsfrist: 12/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatschef Kirsten Stenbjerre, tlf.

3532 9116. 

Kontorfuldmægtig
Sted: Niels Bohr Institutet for

Astronomi, Fysik og Geofysik,

Geofysisk Afdeling.

Indhold: Sekretær for afdelings-

bestyreren og bestyrelsen samt

daglig ledelse af sekretariats-

funktionen.

Kvalifikationer: Personaleadm.,

økonomistyring, edb på bru-

gerniveau.

Til besættelse: 1/11-01.

Ansøgningsfrist: 18/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Afdelingsbestyrer Aksel Walløe

Hansen, tlf. 3532 0567.

Kontorfuldmægtig
Sted: Afdeling for Social Medicin,

Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Studieadministration i

f.m. Master of Public Health-

uddannelsen (MPH) herunder

bl.a. ansvaret for uddannelsens

regnskab og udgivelse af MPH-

afhandlinger. Desuden studie-

sekretær for uddannelsens 

2. år m.m.

Kvalifikationer: Erfaren, kontor-

uddannet sekretær m. godt

kendskab til officepakken og

WP eller Word samt gode

danskkundskaber.

Omfang: 18,5 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 15/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd på: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent
Sted: Københavns Universitets

Østeuropainstitut.

Indhold: Journalisering, arkive-

ring, budget, regnskab, perso-

nalesager samt ekspeditioner.

Kvalifikationer: Kendskab til EDB

på brugerniveau og yderligere

EDB-erfaring vil være en for-

del. Engelskkundskaber.

Til besættelse: 29/10-01 el. sna-

rest derefter. 

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Institutleder Jens

Nørgård-Sørensen, Køben-

havns Universitets Østeuropa-

institut, Snorresgade 17-19,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 19/10-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Jens Nørgård-Sørensen,

tlf. 3532 8540, e-mail:

jns@hum.ku.dk.

Kontorfunktionær/
overassistent 
Sted: Universitetsklinikken, 

Institut for Psykologi.

Indhold: Sekretærmæssig bistand

til medarbejderes og studeren-

des klientkontakt samt sekre-

tærbistand bl.a. ved udvalgsar-

bejde og forskningsprojekter.

Kvalifikationer: Kendskab til

Word og gerne Access.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 31 timer/uge (mandag-

torsdag).

Ansøgningen sendes til: 

Institut for Psykologi, KUA, 

Njalsgade 88, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 12/10-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Kliniksekretær Heidi Riiber, 

tlf. 3532 8725.

Kvikservice
– Barselsvikariat
Sted: Kvikservice, Budget- og

Planlægningsafdelingen.

Indhold: Kvikservices arbejdsop-

gaver, IT-ansvarlig, web-sekre-

tær, serviceopgaver i f.m. bud-

get og regnskab, sekretær-

funktion for budgetchefen,

div. forefaldende kontorarbej-

de.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til IT.

Ansøgningsfrist: 12/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Chefsekretær 
– Barselsvikariat 
Sted: Fakultetssekretariatet, Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tetskontor.

Indhold: Div. kontorarbejde for

de to prodekaner ved Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet herunder kalenderstyring,

mødeplanlægning, referattag-

ning og selvstændig sagsbe-

handling i f.m. heltids VIP-

ansættelser, prisopgaver samt

æresdoktorer.

Kvalifikationer: Kendskab til edb

på brugernivau.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 12/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Sekretariatschef Ebbe Trærup

tlf. 3532 7052 el. kontorfuld-

mægtig Marianne Arbirk, 

tlf. 3532 7068.

Kontorfuldmægtig 
– Barselsvikariat 
Sted: Fakultetsadministrationen,

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultetskontor.

Indhold: Sagsbehandling i f.m.

udenlandske lægers ansøgnin-

ger om autorisation, adm. af

indbetalinger på MPH og MIH-

uddannelserne, sekretær for

sekretariatschefen, varetagelse

af kontantkassefunktionen, 

registrering af syge- og ferie-

fravær samt div. andre opga-

ver. Desuden opdatering af

professor/lektor-database.

Kvalifikationer: Kendskab til edb

på brugerniveau.

Til besættelse: 15/11-01.

Ansøgningsfrist: 12/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Sekretaritschef Ebbe Trærup,

tlf. 3532 7052 el. kontorfuld-

mægtig Marianne Arbirk 

tlf. 3532 7068.

IT-medarbejder 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Systemadministration,

fx e-mail, backup, sikkerhed,

opgradering, integrering af

nye applikationer, videreudvik-

ling af instituttets edb-system

samt i et vist omfang bruger-

support.  

Kvalifikationer: Relevant teore-

tisk uddannelse. En vis erfaring

i systemadministration med

kendskab til Unix, MS Windows

og gerne Unix/NT-integration. 

Ansøgningsfrist: 9/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

www.pubhealth.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Inge F. H.

Olsen, tlf. 3532 7981, e-mail:

Inge.Olsen@pubhealth.ku.dk.

Edb medarbejder
Sted: Ringmærkningscentralen,

Zoologisk Museum.

Indhold: Edb-medarbejder til-

knyttet projektet “Dansk Træk-

fugleatlas”.

Kvalifikationer: Indgående kend-

skab til databasearbejde og

databaseprogrammering 

(Access el. lign.) samt erfaring

med GIS og generel program-

mering (C++). Kendskab til

fugle og ringmærkning er en

fordel, men ingen betingelse.    

Til besættelse: 1/1-02

Omfang: 21/2 år

Ansøgningsfrist: 1/11-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.zmuc.dk/commonweb/

Job/jobs.htm.

Yderligere oplysninger: Leder af

Ringmærkningscentralen, Prof.

Carsten Rahbek, tlf. 3532 1030.

Overassistent
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere, Københavns

Universitet.

Til besættelse: 1/11-01.

Ansøgningsfrist: 12/10-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Se www.ku.dk/led/adm/.

Bioanalytiker/
laboratorietekniker
Sted: August Krogh Instituttets

Biomembran Center.

Indhold: Dyrkning af gærceller,

isolation af cellemembraner og

analyser af proteiner og

enzymaktivitet. 

Kvalifikationer: Erfaring med

molekylær biologisk arbejde

og cellekultur er en fordel.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Prof.,

dr.med. Peter Leth Jørgensen,

Biomembran Center, August

Krogh Instituttet, Universitets-

parken 13, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/10-01.

Yderligere oplysninger: Kontakt

tlf. 3532 1670 el. e-mail: 

PLJorgensen@aki.ku.dk.

Laborant
Sted: Institut for Molekylær 

Patologi, Teilum-bygningen. 

Indhold: Præparering af celler og

væv, skæring og imuncytoke-

misk farvning af snit.

Kvalifikationer: Erfaring med 

histologiske teknikker. Kend-

skab til elektronmikroskopi.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 12/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderlige oplysninger: Institut-

leder Folmer Elling, Institut 

for Molekylær Patologi, 

tlf. 3532 6061.

Laborant
Sted: Afdeling for Oral Diagno-

stik, Tandlægeskolen.

Indhold: Rekombinant DNA-ar-

bejde, Southern blot og DNA,

hybridisering, automatiseret

DNA sekventering, polymera-

sekædereaktion (PCR), m.m.

Kvalifikationer: Kendskab til ge-

nerelle molekylær biologiske

teknikker. Kendskab til auto-

matiseret DNA sekventering

(AB13777) er en fordel.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 12/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Susanne Nielsen tlf.

3532 6501.

Yderligere oplysninger: Erik Paul

Bennett, tlf. 3532 6836.

Klinikassistent
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Til besættelse: 1/11-01. 

Ansøgningsfrist: 11/10-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/adm/.

Klinikmedhjælper
Sted: Tandlægeskolens klinik-

sektion.

Kvalifikationer: Rengørings-

erfaring.

Ansøgningsfrist: 17/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Susanne

Nielsen, tlf. 3532 6501.

Yderligere oplysninger:

Erik Ravn, tlf. 3532 6920.

Faglært håndværker
Sted: Biokemisk Afdeling, August

Krogh Institutet.

Indhold: Ene værkstedsmand på

afdelingens værksted.

Kvalifikationer: Faglig uddannel-

se som maskinarbejder, finme-

kaniker el. lign.

Til besættelse: 1/1-02.

Ansøgning sendes til: Biokemisk

Afdeling, August Krogh Insti-

tuttet, Att.: Lektor Hans

Rasmussen, Universitetsparken

13, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 26/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag bør ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Lektor Hans Rasmussen, 

tlf. 3532 1733.

Praktikkoordinator
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Koordinator for institut-

tets nystartede praktikordning

med flg. arbejdsopgaver: For-

midling af kontakt ml. prakti-

kanter og praktiksteder; op-

søgende arbejde for at skaffe

nye praktikpladser; kontakt til

medier og faglige organisatio-

ner; medvirken ved møder

med interne og eksterne sam-

arbejdspartnere; fremstilling af

informationsmateriale om ord-

ningen; vedligeholdelse af

hjemmeside m. oplysninger for

praktikanter og praktiksteder;

planlægnings- og kontaktar-

bejde i f.m. afholdelsen af det

praktikforberedende kursus i

august. En gruppe af institut-

tets undervisere under ledelse

af studieleder Peter Harder vil

bistå med råd og vejledning,

men herudover forventes prak-

tikkoordinatoren i høj grad at

kunne arbejde  selvstændigt.

Kvalifikationer: Engelskstuderen-

de.

Omfang: Ca. 300 timer/år.

Ansøgning: Bilagt relevante bi-

lag.

Sendes til: Engelsk Studienævn,

Att.: Dorthe Johnson, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Studentermedhjælp
Sted: Københavns Universitets

Økonomikontor.

Indhold: Udarbejdelse og udmel-

ding af bevillingsrammer til fa-

kulteterne herunder vedlige-

holdelse af regneark og bevil-

lingsoplysninger i universite-

tets økonomisystem, indsam-

ling og bearbejdning  af oplys-

ninger til KU’s interne økono-

mistyring, vedligeholdelse og

udbygning af kontorets hjem-

mesider, afslutning af periode-

og årsregnskab, diverse ad-hoc

udredningsopgaver m.m.

Kvalifikationer: Økonomistude-

rende m. bestået 1. årsprøve,

kendskab til og interesse for

internt regnskabsvæsen i den

offentlige sektor, fortrolighed
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Kan du ikke få studier og økonomi 
til at hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) i Fiol-

stræde 22, 3. etage hvis:

– økonomi, boligproblemer m.v. er blevet et større problem end

studierne

– du har brugt dine muligheder for støtte gennem SU, eller er

usikker på hvordan du bedst benytter den SU du har til rådig-

hed

– du har brug for at få overblik over din situation

Bestil tid på tlf. 3532 2790. Vejledningen er åben efter aftale.

Du kan også sende en e-mail til SA-studoekon@adm.ku.dk hvor

du fortæller hvad du vil tale med SØ-vejlederen om - så vil vejle-

deren kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret i Fiolstræde 22 eller de faglige vejledere

på dit studie hvis du har generelle spørgsmål omkring SU, f.eks.

hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse, hvad man gør

hvis man vil have SU med til udlandet, om man skal søge om SU

igen når man kommer på overbygningen eller lignende.



med IT på brugerniveau og er-

faring m. Excel, Access og evt.

Microsoft Frontpage.

Omfang: Ca. 15 timer/uge. 

Ansøgning: Bilagt relevante bi-

lag. Mrk. ‘Student til Økonomi-

kontoret’.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Att.: Peter Hjalf, Økonomi-

kontoret, Nørregade 10, P.O.B.

2177, 1017 Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 12/10-01. 

Yderligere oplysninger: Kontakt

Peter Hjalf, tlf. 3532 2770 el.

Noomi Henning, tlf. 3532 3799.

Studenterjobs
Edb-studiesalsvagter.

Sted: Panum Instituttet.

Indhold: Brugerhjælp til bl.a. 

Microsoft Office-produkterne,

WinNT (snart W2K), statistik-

programmer og brug af mail

og internet. Desuden admini-

stration af betaling for print

og fotokopier, oprettelse af

brugerkonti, vedligeholdelse

samt nyinstalleringer på net-

værk med 180 bruger PC’er.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til Microsoft Office, almen PC-

erfaring med og interesse for

edb. Desuden gerne erfaring

m. Windows 2000 server, kend-

skab til ActiveDirectory, Linux

(Unix), programmering el. No-

vell Netware og NDS.

Omfang: 3-5 stillinger a 1-2 vag-

ter a 5 timer/uge i hele semeste-

ret, inkl. eksamensperioden.

Ansøgning: Indehl. navn, adres-

se, tlf. samt kvalifikationer og

studieoplysninger.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultetssekretariat,

Att.: Jørgen Skieller, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 15/10-01.

Yderligere oplysninger: Panum

Instituttet, 9.2, el.

www.mdb.ku.dk.

● ØVRIGE 
STILLINGER

Redaktør
Sted: Forenede Studenterråd,

Københavns Universitet.

Indhold: Redaktør til organisatio-

nens publikationer:  Studenter-

håndbogen (oplag: 10.000) der

udsendes til 3. G’ere og 

2. HF’ere øst for Storebælt

samt RUS, Universitet og Sam-

fund (oplag: 6.500) der udsen-

des til samtlige nyimmatrikule-

rede ved Københavns Universi-

tet. Publikationerne sættes op

i PageMaker, PhotoShop og 

Illustrator.

Kvalifikationer: Gerne redaktio-

nel erfaring og kendskab til or-

ganisationen. Ansøgeren skal

helst være et stykke henne i

studiet og kunne orientere sig

i universitetsverdenen. 

Omfang: Fast træffetid i perioden

op til deadline ellers flekstid.

Ansøgning sendes til: Forenede

Studenterråd, Att.: Iben Koch,

Fiolstræde 10, 1171 Kbh. K

Ansøgningsfrist: 12/10-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.fsr.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Iben Koch, tlf. 3532 3830, 

kl. 10-16.

Annoncesælger
Sted: Forenede Studenterråd,

Københavns Universitet.

Indhold: Annoncesælger til pub-

likationerne: Studenterhånd-

bogen og RUS, Universitet og

Samfund.

Kvalifikationer: Erfaring fra lign.

stilling og evne til at orientere

dig i universitetsverdenen er

en fordel.

Omfang: I en periode op til en

måned før deadline fast ugent-

lig træffetid på 4 timer, evt.

merarbejde kan fordeles efter

eget ønske.

Ansøgning sendes til: Forenede

Studenterråd, Att.: Iben Koch,

Fiolstræde 10, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/10-01 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.fsr.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Iben Koch, tlf. 3532 3830, 

kl. 10-16.

Nye medlemmer til 
Kræftens Bekæmpelses
Læge- og 
Naturvidenskabelige Udvalg 
Indkaldelse af forslag

Indhold: Det Læge- og Naturvi-

denskabelige Udvalg opfordrer

institutioner, institutter og vi-

denskabelige selskaber med re-

lation til kræftforskning til at

foreslå nye medlemmer til ud-

valget. De tre ledige pladser

ønskes besat med forskere in-

den for følgende fagområder:

Cancerrelateret kirurgi, Celle-

biologi, Cancerdiagnostik (fra

patologi til billeddannende

specialer).

Forslag: Bilagt CV inkl. publika-

tionsliste for det foreslåede

medlem.

Sendes til: Kræftens Bekæmpel-

se, Bevillingssektionen, Strand-

boulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 22/10-01.

● PH.D. -
STIPENDIER

Natur- og 
Sundhedsvidenskab ▼

Oticon Fondens 
ph.d.-stipendier
Målgruppe: Kandidater med tek-

nisk, medicinsk el. pædagogisk

grunduddannelse bosiddende i

Danmark.

Periode: 3 år.

Indhold: Emne inden for det au-

diologiske og/el. teknisk-audio-

logiske fagområde.

Ansøgning: Skema fås ved henv.

til Fonden. Ansøgning indhl.

beskrivelse af projektets for-

mål, indhold, forløb og budget

og bilagt CV, kopi af eksamens-

projekt/kandidatafhandling

samt udtalelse fra den valgte

uddannelsesinstitution.

Sendes til: Oticon Fonden,

Strandvejen 58, 2900 Hellerup.

Sendes i 4 eks.

Ansøgningsfrist: 30/11-2001.

Yderligere oplysninger: 

Om projektområderne: Forsk-

ningsdirektør Claus Elberling,

tlf. 4922 3522. Ellers Oticon

Fondens sekretariat, Birgit

Bastholm, tlf. 3917 7100.

Humaniora ▼

Ph.d.-stipendier
Indhold: Tre ph.d.-stipendier i

sprogvidenskabelige emner

ved Den Regionale Forskersko-

le ØST i Sprogvidenskab, samt

et samfinansieret stipendium

ml. Dansk Sprognævn, Kultur-

ministeriet, og Forskerskole

ØST i Sprogvidenskab. Der kan

søges inden for et institut in-

den for en af de institutioner

der er tilknyttet Forskerskole

Øst eller Dansk Sprognævn. 

Kvalifikationer: Kandidatgrad,

tilsvarende el. forventning om

dette senest 1/1-02, således at

afleveret speciale kan vedlæg-

ges ansøgningen sammen med

specialeudtalelse. De tre sti-

pendier skal have projekter lig-

gende inden for et el. flere af

forskerskolens satsningsområ-

der: funktionel lingvistik; data-

lingvistik; sociolingvistik,

sprogpolitik, diskursanalyse,

pragmatik og sprogbrugsana-

lyse, sprog og kultur samt

sprogforandringsteori; an-

vendt sprogvidenskab, særlig

læseforskning, døves tegns-

prog og sprogpatologi; leksi-

kografi og filologi; fremmed-

sprogsforskning herunder

dansk som fremmed- og an-

detsprog og oversættelsesteori

samt tolkning. Det samfinan-

sierede skal have et projekt in-

den for moderne dansk sprog,

gerne med inddragelse af nor-

maspekter og gerne med ind-

dragelse af Sprognævnets sam-

linger.

Til besættelse: 1/1-02 el. senere.

Ansøgning sendes til: Den Regio-

nale Forskerskole ØST i Sprog-

videnskab, Att.: Lene Svanholt,

Det humanistiske Fakultet,

Københavns Universitet, Ama-

ger, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Sendes i 6 eks.

Ansøgningsfrist: 1/11-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.hum.dk/phd.

● STIPENDIER

CERN Fellowship 
Programme
Støtte: Fellowships i teoretisk

partikelfysik eller eksperimen-

tel CERN-relevant fysik.

Til besættelse: Start sommeren

2002.

Ansøgning: Materiale fås ved

henv. til Forskningsministeriet,

KIR, tlf. 3392 9712. Skema bi-

lagt tre udtalelser på engelsk

el. fransk om ansøgerens kvali-

fikationer.

Sendes til: Forskningsministeriet,

Kontoret for Internationale 

Relationer, KIR, Bredgade 43,

1260 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/10-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.cern.ch/jobs/.

CERN Fellowship 
Programme
Støtte: Øvrige Fellowships, Ap-

plied Science and Engineering.

Ansøgning: Materiale fås ved

henv. til Forskningsministeriet,

KIR, tlf. 3392 9712. Skema bi-

lagt tre udtalelser på engelsk

el. fransk om ansøgernes kvali-

fikationer.

Sendes til: Recruitment Service,

Personnel Division, CERN, 

CH-1211 Geneva 23.

Ansøgningsfrist: 9/11-01. 

Yderligere oplysninger: Se

www.cern.ch/jobs/.

Fulbright Stipendier
Målgruppe: Institutter ved dan-

ske universiteter og højere

læreanstalter.

Støtte: Stipendier til amerikanske

gæsteprofessorers/forskeres

ophold, 2003-2004 på 150.000

kr. pr. semester hvoraf institut-

tet forventes at yde et bidrag

på 25.000 kr. pr. semester.

Ansøgninger foretrækkes, hvor

ph.d.-vejledning og -undervis-

ning indgår i planen for gæste-

professorens ophold.

Ansøgning: Skema fås hos Den

dansk-amerikanske Fulbright

Kommission, Fiolstræde 24, 3,

1171 Kbh. K. Sendes i 6 eks.

Ansøgningsfrist: 17/10-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Den

dansk-amerikanske Fulbright

Kommission, tlf. 3312 8223,

www.daf-fulb.dk.

Vavilov-Frankel Fellowships
2002
Grant: The Fellowships will en-

able the applicants to carry out

relevant, innovative research

outside their own country. The

research should have a clear

benefit to the home country,

preferably in areas of the ap-

plicant’s future research. The

max. award per Fellow will be

USD 25.000.

Period: 3 months to one year.

Applications: Blank form can be

obtained from Vavilov-Frankel

Fellowships, IPGRI, V.ia dei Tre

Denari 472/a, 00057 Maccarese

(Fiumicino), Rome, Italy, e-mail:

e.clancy@cgiar.org.

Deadline for applications: 

16/11-01.

Stipendieophold på 
San Cataldo
Målgruppe: Danske Videnskabs-

mænd.

Støtte: Frit stipendieophold m.

fuld forplejning.

Periode: 1.-28. i md. april-novem-

ber, evt. 1.-14. december.

Ansøgning: Skema fås hos sekre-

tær, Hanne krogh, tlf. 3532

3121 el. på institutionens

hjemmeside. Vedlægges evt.

anbefalinger.

Sendes til: Institutionen San 

Cataldo, c/o Det Retsvidne-

skabelige Institut A, Studie-

stræde 6, 1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/12-01 (ophold

i april-juli) og 1/4-02 (ophold

august-14.december).

Yderligere oplysninger: Se

www.sancataldo.dk.

● LEGATER

Københavns Universitets 
legater
Målgruppe: Studerende ved KU.

Ansøgning: Skema fås på SU-kon-

toret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh.

K el. via nedenstående link.

Sendes til: SU-kontoret.

Ansøgnigsfrist: 1/11-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.ku.dk/sa/su-kontor/

legat/Ansøgning%20Un021-

508(pdf).pdf.

Peter og Emma Thomsens
Legat
Målgruppe: Trængende, flittige,

dygtige og begavede unge,

mandlinge personer fra Dan-

mark som har indfødsret såle-

des at disse efter bestået stu-

dentereksamen el. endt skole-

gang kan studere ved universi-

teterne el. de højere lærean-

stalter.

Støtte: Kr. 80.000 pr. år i kvartals-

vise portioner.

Ansøgning: Skema fås på 

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Sendes til: Peter og Emma Thom-

sens Legat, Administrationen,

Dronningens Tværgade 30, 5.,

1302 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/10-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.ku.dk/sa/su-kontor/

legat/Ansøgning%20Un021-

508(pdf).pdf.

Uddeling: 14/1-02 og 15/4-02.

Skræddermester Jens Peter
Larsen og hustru Anna 
Larsens mindefond 
Målgruppe: Unge studerende der

er påbegyndt et studium enten

på KU el. DTU som er døbt og

konfirmeret i Vordingborg

sogn, Vordingborg Landsogn

eller Kalvehave hvis hidtidige

studier har vist lovende resul-

tater.

Støtte: Studiehjælp.

Ansøgning: Skema for Køben-

havns Universitets legater.

Sendes til: Legatbestyrelsen,

v/advokat Jørn K. Hedin,

Københavnsvej 28, 

4760 Vordingborg.

Ansøgningsfrist: 15/10-01.

Yderligere oplysninger: 

Se www.ku.dk/sa/su-kontor/

legat/Ansøgning%20Un021-

508(pdf).pdf.

Canon Foundation 
in Europe
Støtte: Legater og udveksling til

Japan.

Ansøgningsfrist: 15/10-01.

Yderligere oplysninger. Else-

Marie Westh, tlf. 4488 2305.

Philadelphia og Rønnows
legat
Støtte: En række stipendier a kr.

4.000 fra Selskabet Philadel-

phia og en række portioner på

kr. 6.000 af Rønnows legat

Ansøgning: Skema fås på 

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K. Indehl. oplysnin-

ger om ansøgers økonomiske

forhold og forventet tidspunkt

for studiets afslutning.

Sendes til: SU-kontoret.

Ansøgningsfrist: 22/10-01.

Uddeling: December 2001.

Svend Grundtvigs og 
Axel Olriks legat
Målgruppe: Viderekomne stude-

rende el. yngre kandidater der

studerer nordisk filologi el.

kulturhistorie herunder spe-

cielt den ældre litteratur. Des-

uden forskere der arbejder i

tilknytning til Dansk Folkemin-

desamling, Institut for Dansk

Dialektforskning el. beslægte-

de kulturinstitioner. Slægtnin-

ge der nedstammer i lige linje

fra biskop N.F.S. Grundtvig el.

fra præst Jørgen Block Løn-

borg har fortrinsret.

Støtte: Legatportioner på ml. kr.

5.000-10.000, evt. 15.000 til

brug ved trykning af værker

inden for de nævnte fagområ-

der.

Ansøgning: Bilagt adresse og

cpr.nr.

Sendes til: Institut for Historie,

Njalsgade 102, 2300 Kbh. S.

Mrk. legatets navn.

Ansøgningsfrist: 29/10-01.

Yderligere oplysninger: Dir. Iver

Kjær, Det Danske Sprog- og Lit-

teraturselskab, tlf. 3313 0660

el. lektor Palle Ove Christian-

sen, tlf. 3313 5802-9866.

Enkefru Mette Cathrine 
Raarups mindelegat
Målgruppe: Studerende ved KU.

Støtte: 4-6 legatportioner a kr.

800-1.200.

Ansøgning: Skema for Køben-

havns Universitets legater.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Yderlige oplysninger: Se

www.ku.dk/sa/su-kontor/

legat/Ansøgning%20Un021-

508(pdf).pdf.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Jens Nørregaard og 
Hal Kochs Mindefond
Indkaldelse af ansøgninger til

den kommende uddeling af

forskningsmidler i efteråret 

2001

Indhold: Formålet er at fremme

forskning inden for dansk kir-

kehistorie og økumenisk teo-

logi. 

Ansøgningsfrist: 15/11-01.

Yderligere oplysninger: Institut
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Ny Søren Kierkegaard internetside
På www.kierkegaard-kultur.dk kan du opleve cd’er med Kierkegaard-tekster og musik, Regina Ensemblet

med ny musik til tekster af Kierkegaard og Guldaldermusik/musik fra Kierkegaards samtid, international

bibliografi over musikværker og teaterstykker relateret til Kierkegaard og Det Internationale Søren 

Kierkegaard musikarkiv. 



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

for Kirkehistorie, Købmager-

gade 46, 1., P.O.B. 2164, 1150

Kbh. K., tlf. 3532 3610, e-mail:

ikh@teol.ku.dk og

www.teol.ku.dk/ikh/.

Bæredygtig teknologi 
i jordbruget
Støtte: Direktoratet for Fødeva-

reErhverv, Statens Jordbrugs-

og Veterinærvidenskabelige

Forskningsråd og Statens Tek-

nisk-Videnskabelige Forsk-

ningsråd indkalder interessetil-

kendegivelser til initiativet

‘Bæredygtig teknologi i jord-

bruget’. Målet er gennem vi-

sionære forsknings- og  udvik-

lingsprojekter at sætte fokus

på innovativ teknologi for at

fremme forskning der sigter

mod teknologiske gennem-

brud inden for primære pro-

duktionsområder i landbrug

og gartneri. Formålet med

satsningen søges realiseret

gennem projekter der løber i

perioden 2002 - 2006 inden for

en forventet bevillingsramme

på op til 40 mio. kr.

Ansøgning: På dansk el. engelsk

m. dansk resumé.

Sendes til: Forskningsstyrelsen,

Randersgade 60, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 16/11-01, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.forsk.dk/opslag/index.ht

m el. kontakt Forskningsstyrel-

sen, tlf. 3544 6200.

Kræftens Bekæmpelse
Det Læge- og Naturvidenskabe-

lige Udvalg

Støtte: Eksperimentel, klinisk og

epidemiologisk kræftforsk-

ning.

Ansøgningsfrister: Hovedudde-

lingen: 3/12-01, kl. 16.00, for

enkelt- og gruppeansøgninger

over 1 mio. kr./år; 15/2-02, kl.

16.00 for ansøgninger under 

1 mio. kr./år. Ansøgningstyper:

Senior- og juniorstipendier

samt projektstøtte i øvrigt. 

Andre uddelinger: 15/2, 15/5,

15/8 og 15/11. Ansøgningsty-

per: Scholarstipendier samt 

rejser under og over 1 måneds 

varighed (ekskl. løn).

Ansøgning: Se www.cancer.dk

for skema og vejledninger el.

kontakt Kræftens Bekæmpelse,

tlf. 3525 72 58 el. 3525 7259.

● PRISOPGAVER

The Euroclear Grant 2001
Priskonkurrence

Målgruppe: Studerende inden

for alle fagområder der skal

begynde specialeskrivning om-

kr. oktober 2001 som afslut-

ning på deres kandidatgrad.

Indhold: Europæisk priskonkur-

rence for bedste akademiske

afhandling. Årets tema er ‘The

Financial, Social and/or Econo-

mic Impact on European Eco-

nomic and Monetary Union’.

Afleveringsfrist: 10/10-01.

Yderligere oplysninger: Det in-

ternationale Kontor, Fiolstræ-

de 24, 2. P.O.B. 1143, 1010 Kbh.

K., tlf. 3532 3902, e-mail: 

mask@adm.ku.dk.

JL-Fondet udskriver 
prisopgave
Indhold: Prisopgave med et væ-

sentligt samfundsmæssigt per-

spektiv: Demonstrationsbe-

vægelser, interesseorganisatio-

ner og det repræsentative de-

mokrati – trues det danske fæl-

lesskab af en ubalance? Prisop-

gaven lægger op til en histo-

risk og nutidig analyse af det

danske demokratiske systems

idébaserede debatter på områ-

det og af påvirkningen af de

konkrete politiske beslutnings-

processer gennem demonstra-

tionsbevægelser, interesseor-

ganisationer og mediekampag-

ner.

Ved prisopgaven indkaldes både

junior- og seniorbesvarelser

med hver deres præmiesum-

mer.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Formand for JL-fondet, Niels

Fish-Thomsen. 

● EKSAMEN

Teologi ▼

Eksamenstilmelding
Fag: De teologiske eksamener.

Termin: Vintersemestret

2001/2002.

Tilmeldingsperiode: Afsluttende

eksamener: Fra 15/10 til 

26/10-01.

Grunduddannelseseksamener:

Fra 1/11 til 15/11-2001.

Eksamen i Praktisk Teologi: Fra

3/12 til 12/12-2001.

Sted: Fakultetskontoret, Købma-

gergade 44-46, stuen, kl. 10-12,

tirsdag desuden 13-17.

Eksamensplan: Meddeles ved 

opslag på tavlerne uden for 

Fakultetskontoret.

Samfundsvidenskab ▼

Eksamenstilmelding på
Økonomistudiet
Fag: Økonomi.

Termin: Januar 2002.

Tilmeldingsperiode: For stude-

rende på Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet el. andre fa-

kulteter på Københavns Uni-

versitet: uge 41-43-2001 på

www.ku.dk/selvbetjening. In-

gen tilmelding på blanket. For

meritstuderende fra andre ud-

dannelsesinstitutioner, stude-

rende på åben uddannelse og

ph.d.-studerende: uge 41 i

SAMF Informationen, St. Kan-

nikestræde 2 st., kl. 10-15.

Husk tilmelding på den rigtige

studieordning der fremgår af

dit årskort.

Eksamensplan: Se www.sis.ku.dk.

Dispensationsansøgningsfrist:

19/10-01. Sendes til Studievej-

ledningen, Studiestræde 6,

1455 Kbh. K.

Yderligere oplysninger: Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet,

St. Kannikestræde 13.

● UDDANNELSE

Naturvidenskab ▼

Specialemuligheder 
i Glykobiologi
Specialeplads i forskningsgruppe

Målgruppe: Biokemi- el. biologi-

studerende.

Indhold: Gruppen beskæftiger

sig m. bioteknologiske pro-

blemstillinger og projekter.

Specialeprojektet omfatter

analyse af identificerede 5’- og

3’- regulatoriske elementer af

humant GALNT3 gen ved

hjælp af bl.a. promotor analy-

se, RNA stabilitets studier m.m.

og vil være et led i forståelsen

af reguleringen af såkaldt mu-

cin-type O-glykosylering som

er laboratoriets primære forsk-

nings område.

Sted: Afdelingen for Oral Diag-

nostik ved Tandlægeskolen,

Panum Instituttet.

Ansøgningsfrist: 22/10-01.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningslektor Eric Paul Bennett,

tlf. 3532 6836, e-mail:

epb@odont.ku.dk.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Bibilioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Tid: 10/10-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: Fiolstræde.

Kursus: Introduktion til

tidskriftsøgning og artikelsøg-

ning.

Tid: 11/10-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Tilmelding: Telefonisk henv. til

Det Kgl. Biblioteks servicetele-

fon, tlf. 3347 4747*1 el. via 

e-mail: iod@kb.dk. Evt. ændrin-

ger ses på: www.kb.dk/yd/

kurser/.

Kursus i græsk epigrafik
Målgruppe: Adjunkter, ph.d.-stu-

derende, overbygningsstude-

rende på specialeniveau og an-

dre antikforskere i arkæologi,

historie, klassisk filologi m.fl.

Indhold: Grundig indføring i epi-

grafikkens arbejdsmetoder og

hjælpemidler.

Tid: 20/1 - 25/1-02.

Sted: Det Danske Institut i Athen,

Herefontos 14. Platia Aghias

Aikaterinis, Plaka, GR-105 58

Athen.

Tilmelding: Kontakt Lis Krogh

Hansen, tlf. 6550 2100.

Tilmeldingsfrist: 24/10-01.

Arrangør: Syddansk Universitet,

Odense, Institut for Historie,

Kultur og Samfundsbeskrivelse.

● MØDER

Middelaldercentrets
frokostmøder
Emne: Læg- og lærd indflydelse

på syndsopfattelsen i Yorks

Corpus Christi spil ved Coley og

Maria Witting, RUC.

Tid: 8/10-01, kl. 12-14.

Sted: KUA, Institut for Græsk og

Latin, lok. 2.2.21.

Yderligere oplysninger: Se

www.igl.ku.dk/PUBLICATIONS/

ctpubl.html.

Møder i Polymorfien
Emne: GeneChip teknologi – en

revolution i udforskningen af

komplekse betændelsessyg-

domme ved Klaus Bendtzen og

Lone Frier Bovin, Institute for

Inflammation Research, Rigs-

hospitalet. 

Tid: 9/10-01, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, bygn. 37, frokost-

stuen. 

Arrangør: Polymorfien.

Ph.d.-studiet ved 
Det Juridiske Fakultet
Informationsmøde

Indhold: Generel orientering om

ph.d.-studiet og efterfølgende

mulighed for at stille spørgs-

mål.

Tid: 8/10-01, kl. 16.00.

Sted: Aud. 6, Hovedbygningen,

Frue Plads.

Tilmelding: Helle Bisgaard, Store

Kannikestræde 11, 1., tlf. 

3532 3522, e-mail: Helle.Bis-

gaard@jur.ku.dk.

Tilmeldingsfrist: 8/10-01, 

kl. 12.00.

Arrangør: Det Juridiske Fakultet.

Kritisk forenelighed?
Debataften

Deltagere: Sharin Khankan, Kriti-

ske Muslimer og sognepræst

Anne Bønløkke Braad, Sct. 

Stefans Kirke.

Tid: 8/10-01, kl. 19.00.

Sted: Studenterhuset.

Arrangør: Studenterhuset,

www.studenterhuset.ku.dk

Straffrihed: International
retsorden og Gillon-sagen
Debatmøde

Indhold: Flere indlæg bl.a. vil re-

præsentanter for FN-forbundet

og RCT gøre status efter at det

er slået fast at Israels ambassa-

dør Carmi Gillon ikke bliver

retsforfulgt i Danmark.

Tid: 11/10-01, kl. 16.00-19.30.

Sted: FN-huset, Midtermolen 3,

5., 2100 Kbh. Ø.

Tilmelding: Kontakt Hanne Stein-

meier, FN-forbundet, tlf. 3546

7373, e-mail: hanne@una.dk.

Tilmeldingsfrist: 8/10-01.

Arrangør: FN-forbunder og RCT.

Yderligere oplysninger: 

Se www.rct.dk.

Danske kvindeskæbner 
i Tranquebar
Foredrag

Indhold: Kirkegårde og gravmin-

der spiller en stor rolle i doku-

mentationen af livet i den tidli-

gere danske koloni Tranque-

bar. Kunsthistoriker mag. art

Karin Kryger og arkitekt Lis-

beth Gasparski har under et

ophold i Tranquebar gennem-

ført en registrering af de gam-

le danske kirkegårde og grav-

minder til brug for en publika-

tion som udkommer i løbet af

næste år.

Tid: 11/10-01, kl. 19.00.

Sted: Musikhistorisk Museum,

Åbenrå 30, Kbh. K .

Arrangør: Foreningen Kvindelige

Akademikere, tlf. 3332 0131.

Yderligere oplysninger: Se

www.kvak.dk.

Sædelighed og selv-
forsørgelse – kvindeliv 
i slutningen af 1800-tallet
Kulturnatsarrangement

Oplægsholdere: Litteraturforsker

Lise Busk; biblioteksleder Jytte

Nielsen; historiker Tinne Vam-

men; historiker Jytte Larsen.

Tid: 12/10-01, kl. 19-22.

Sted: KVINFO’s bibliotek, 

Christians Brygge 3.

Entré: Kulturpas.

Arrangør: KVINFO, tlf. 3313 5088.

Kender du din fremtid?
Temaaften om karriereveje for

naturvidenskabelige kandidater

Indhold: Naturvidenskabelige

kandidaters muligheder i indu-

strien.

Oplægsholdere: Forskningschef

Bjarne Lundager Jensen, Dansk

Industri; Lars Overgaard, 

Amrose A/S og ph.d. Jacob 

Ratje, R&D, Lucent Technolo-

gies Denmark.

Tid: 25/10-01, kl. 16.00-19.00 

(registrering og kaffe fra 

kl. 15.30).

Sted: Dansk Industri, Industriens

Hus, H.C. Andersens Boulevard

18. 

Tilmelding: Snarest til Den natur-

videnskabelige Alumnefore-

ning, e-mail: nat-

alumne@adm.ku.dk el.

sth@adm.ku.dk.

Arrangører: Dansk Industri, Det

Naturvidenskabelige Fakultet,

Alumneforeningen og Dansk

Magisterforening.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Kognitiv Antropologi: 
en sub- eller grunddisciplin?
Seminar

Oplægsholdere: Peter Hervik,

Nævnet for Etnisk Ligestilling;

Christian K. Højbjerg, Dan-

marks Humanistiske Forsk-

ningscenter; Andreas 

Roepstorff, Centre for Integra-

ted Neuroscience, PET-Centre,

Aarhus University; Cathrine

Hasse; Institut for Statskund-

skab, Københavns Universitet.

Tid: 8/10-01, kl. 13-17.30.

Sted: Aud. ved Institut for Antro-

pologi, Frederiksholms Kanal 4.

Arrangør: Fagrådet Antropologi.

Transkulturel Klinisk 
Psykologi
Temadag

Oplæg: Stress i det mångkultu-

rella samhället ved Solvig

Ekblad, docent og adjungerad

universitetslektor i transkultu-

rell psykologi ved Neurotec,

Karolinska Instituttet.

Tid: 9/10-01, kl. 10.15-12.00.

Oplæg: Transkulturell psykiatri 

i klinikken: Erfarenheter från

Stockholm ved Sofie Bäärn-

hielm, lic. doktorand ved Neu-

rotec, Karolinska Instituttet og

overlæge ved det nystiftede

‘Transkulturellt Centrum’,

Stockholm. 

Tid: 9/10-01, kl. 13.15-15.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Tilmelding: Tlf. 3532 8728 el. 

e-mail: trine@psy.ku.dk.

Nyt lys over oktober 1943
Konference

Indhold: En række forelæsninger

om den tyske aktion imod de

danske jøder og deres redning

i oktober 1943.

Oplægsholdere: Lektor Therkel

Stræde, Syddansk Universitet;

ph.d.-studerende Sofie Bak,

Det Kgl. Bibliotek; Arthur Arn-

heim, Jerusalem; lektor, dr.phil.

Hans Kirchhoff, KU og Holo-

caustcentret; projektforsker

Michael Mogensen, Holocaus-

tcentret. Seniorforsker Hans

Sode-Madsen, Holocaustcen-

tret, introducerer temaet ‘The-

resienstadt’, og to vidner for-

tæller om deres oplevelser her. 

Tid: 11/10-01, kl. 9-17.

Sted: Rigsdagens Fællessal, Chri-

stiansborg.

Tilmelding: Dansk Center for

Holocaust- og Folkedrabs-

studier (DCHF), tlf. 3337 0071.

Arrangør: Center for Holocaust-

og Folkedrabsstudier, e-mail:

dchf@dchf.dk.
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Din slags motion – USG
har den!

Idræt er sundt, det er her den fo-

røgede livskvalitet ligger. Venner,

sygdomsforebyggelse, overskud

osv. Mange positive ord passer på

idræt. I Universitetets Studenter-

Gymnastik (USG) kan du gå til så

mange forskellige idrætsgrene at

du bliver helt forpustet bare ved

at remse dem op. Sæsonen starter

nu. Tjek alle vores aktiviteter på www.usg.ifi.ku.dk.

Som noget helt nyt har vi i år et stort program med ‘friluftsliv’

med fokus på naturoplevelser og med mulighed for at prøve

kræfter med friluftsaktiviteter som havkajak, alpint skikursus,

kanotur. Her kan du få en anden oplevelse med dine holdkamme-

rater end træning en gang om ugen for eksempel vandreture,

overnatning i telt og mad over bål. Du kan også prøve vores fæl-

les USG-arrangementer som ballroom-party hvor du kan svinge

den store balrobe eller kom til opvisning med rytme og bevægel-

seshold – en utrolig festlig oplevelse.

Tilmelding: Institut for idræt, Nørre Allé 53, tlf. 3537 6198, kl. 12-18,

e-mail: kontor@usg.ifi.ku.dk. Medbring dit studiekort og penge.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGEREurope’s rediscovered
wealth
Conference

Target group: Scientists below

the age of 35.

Contents: What do the accesion-

candidates in Eastern and Cen-

tral Europe have to offer? Cul-

tural exchange between East

and West. 

Time: 15 - 16/10-01.

Place: Vienna, Austria.

Organizer: Institute for the

Danube Region and Central

Europe.

Additional information: See

www.idm.at/aktuelles/

Jungforscher/jungforscher.htm.

Industriens Dag på Panum
Renewal, growth and integra-

tion

Contents: The event aims at

promoting the cooperation

and communication between

Danish and Swedish resear-

chers and students within the

fields of biotech, medicotech,

pharma and medicine on one

hand as well as supporting

fields and the business world

on the other. It will be possible

to attend to an industry fair

and various workshops and

there will be a conference with

representatives from the uni-

versity and the business world. 

Time: 23/10-01, kl. 8-19.

Place: Panum instituttet

Organizer: Among others Senior

Associate Professor Thorkild

Bøg-Hansen.

Additional information: http://

plab.ku.dk/tcbh/Idag2001.htm.

Teknologi og Globalisering
Konference

Indhold: Fokus på den problem-

stilling at teknologiudviklingen

og den tilhørende beslutnings-

kompetence m.h.t. hvilke tek-

nologier der er acceptable,

globaliseres i stadigt større

omfang. 

Tid: 31/10-01, kl. 9.00-15.30.

Sted: Dronningesalen, Den Sorte

Diamant.

Pris: Kr. 100 inkl. konferencema-

teriale, kaffe og frokost.

Tilmelding: Projektsekretær 

Marian Schrøder, Teknologi-

rådet, tlf. 3345 5360, e-mail:

ms@tekno.dk.

Tilmeldingsfrist: 18/10-01.

Arrangør: Teknologirådet,

www.tekno.dk.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Projektleder, Søren Gram, 

tlf. 3345 5362, e-mail: 

sg@tekno.dk.

HIV/AIDS og kvinder
Kongres

Indhold: Belysning af det forhold

at kulturelle værdier og tradi-

tioner forhindrer kvinder i at

sige nej til uønsket og ubeskyt-

tet sex som bevirker det høje

tempo hvormed HIV/AIDS-smit-

ten breder sig.

Tid: 17/11-01, kl. 10-16.

Sted: FN-Bygningen, The Briefing

Room, UNIC, Midtermolen 3,

2100 Kbh. Ø.

Arrangører: UNIFEM, e-mail: 

silje@sande.as.

● SAMVÆR OG
SPORT

Udflugt til Dødens Have
Kirkegårdsvandring på Assistens

Kirkegård. Gravmælerne af-

slører tidligere tiders syn på

døden og på livet, og Marian-

ne Devantier fra Formidlings-

centeret på Assistens Kirkegård

holder oplæg om ‘Døden i 

Europæisk kulturhistorie’.

Tid: 10/10-01, kl. 14.00.

Sted: Kapelvej 2, foran Kapellet.

Arrangør: Studenterpræsten ved

de natur- og sundhedsviden-

skabelige fakulteter,

www.sund.ku.dk/praest.

Cinema Obscure
Filmforevisninger

Indhold: Eksperimenterende

kortfilm af Martin Klapper, 

Signe Frese Andersen, T. Seba-

stian Bülow, Jesper Fabricius

og Svend Thomsen.

Tid: 15/10-01, kl. 19.

Sted: Studenterhuset.

Arrangør: Studenterhuset,

www.studenterhuset.ku.dk.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Læge Frederik de Fine Olivarius

Titel: Urocanic acid isomers in 

human skin - relationship to

natural photoprotection and

skin cancer.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.sci. Christer Jansen og prof.,

dr.med. Peter Bjerring.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Torkil Menné,

KAS Gentofte, Dermatologisk

afd. K, tlf. 3977 3200 før for-

svarshandlingen.

Tid: 2/11-01, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, Aud.,

Dermatologisk Afd. D, Bygn. 9,

1.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Bispebjerg Hospital, der-

matologisk afd. D. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henv. til

Fakultetssekretariatet.

Læge György Sölétormos

Titel: Serological tumor markers

for monitoring breast cancer

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Jørn Andersen og

overlæge, dr.med. Peter

McNair.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinikchef, dr.med. Mogens 

Blichert-Toft, Rigshospitalet,

HOC, afsn. CE 3104, tlf. 3545

2117 før forsvarshandlingen.

Tid: 2/11-01, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hanno-

ver Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Carl Baggers Allé 7, 2920

Charlottenlund. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henv. til

Fakultetssekretariatet.

Cand.med. Søren Galatius

Titel: Impact of microvascular 

alterations in heart failure. 

Effect of cardiac transplanta-

tion and ACE inhibition.

Officielle opponenter: Klinisk

lektor, overlæge, dr.med. 

Birger Hesse, Lektor, dr.med.

Per Sejrsen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen:

Klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Chr. Torp-Pedersen,

KAS Gentofte, Kardiologisk

afd. P, tlf. 3977 3331 før for-

svarshandlingen. 

Tid: 2/11-01, kl. 14.00.

Sted: Anneksaud. A, Studiestræ-

de 6, Kbh. K.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Weysesgade 53, 2100

Kbh. Ø. Indstillingen kan købes

ved skriftlig henv. til Fakultets-

sekretariatet.

Afdelingslæge, 

ph.d. Preben Homøe

Titel: Otitis media in Greenland.

Studies on historical, epidemio-

logical, microbiological, and

immunological aspects.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Christian

Brahe Pedersen og prof.,

dr.med. Peter Bjerregaard.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. Elsebeth Lynge, Afd. for

Epidemiologi, Institut for Fol-

kesundhedsvidenskab, tlf. 3532

7635 før forsvarshandlingen.

Tid: 9/11-01, kl. 14.00.

Sted: Studiestræde 6 o.g.,

Anneksaud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Øre-Næse-Halskirurgisk

Klinik F 2071, Rigshospitalet,

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henv. til Fakultetsse-

kretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.scient. et polyt. Mads

Peder Gersdorff Korsgaard    

Titel: Molecular Cloning, Stable

Expression and Pharmacologi-

cal Characterisation of 

Voltage-Gated Na+-Channels.

Tid: 12/10-01, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hanno-

ver Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Neurosearch A/S, Peder-

strupvej 93, 2750 Ballerup.

Cand.med. Anders Perner   

Titel: Nitric Oxide in normal and

inflamed human colon.

Tid: 12/10-01, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Herlev, 

Lille Auditorium.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Anæstesi og Intensiv

afd. 4132, Rigshospitalet.

Naturvidenskab ▼

Jan Svensson

Titel: Psykomotorisk træning som

led i behandlingen af indlagte

psykiatriske patienter.

Tid: 24/10-01, kl. 14.15.

Sted: Universitetsparken 13, 

Aud. 1.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes i boghandler

umiddelbart inden forsvaret.

Et eks. ligger på biblioteket på

Institut for Idræt.

Cand.scient. Preben Bertelsen

Titel: Backscattering Mössbauer

Spectroscopy of Magnetic Dust

on Mars.

Tid: 10/10-01, kl. 13.00.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

Aud. 6.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Frank Kristensen, tlf. 3532

0441, e-mail: frank@fys.ku.dk,

http://ntserv.fys.ku.dk/hco/.

● VALG

Naturvidenskab ▼

Valg af studenter-
repræsentanter 
til institutbestyrelserne
Da der på biokemi og biologi og

geologi/geologi-geofysik ikke

er en entydig sammenhæng

mellem studienævn og institut-

bestyrelse, har Det naturviden-

skabelige Fakultetsråd beslut-

tet at studerende ved biokemi

og biologi og geologi/geologi-

geofysik optages på valglisten

med valgret og valgbarhed så-

ledes:

Biokemi-studerende

1.- og 2.års-studerende (define-

ret som studerende der er ble-

vet indskrevet i 2000 og 2001):

Kemisk Institut.

Resten: Molekylærbiologisk Insti-

tut.

De studerende der mener at ha-

ve et tættere forhold til det

andet af de to institutter, kan

bede om at få valgret og valg-

barhed til det i stedet for.

Biologi-studerende

1.års-studerende (defineret som

studerende der er blevet ind-

skrevet i 2001): Botanisk Insti-

tut eller Zoologisk Institut (ved

tilfældig fordeling).

De studerende der mener at ha-

ve et tættere forhold til det

andet af de to institutter eller

til Zoologisk Museum eller Bo-

tanisk Museum & Centralbibli-

otek eller Botanisk Have, kan

bede om at få valgret og valg-

barhed til det i stedet for.

Resten: Botanisk Institut eller

Zoologisk Institut eller August

Krogh Institutet eller Moleky-

lærbiologisk Institut (ved

tilfældig fordeling).

De studerende der mener at ha-

ve et tættere forhold til et an-

det af de fire institutter eller til

Zoologisk Museum eller Bota-

nisk Museum & Centralbiblio-

tek eller Botanisk Have, kan

bede om at få valgret og valg-

barhed til det i stedet for.

Geologi- og geologi-geofysik-

studerende

Alle studerende: Geologisk Insti-

tut.

De studerende der mener at ha-

ve et tættere forhold til Geolo-

gisk Museum, kan bede om at

få valgret og valgbarhed til

Geologisk Museum i stedet for.

Hvis man vil bede om at få valg-

ret og valgbarhed til et andet

institut (som beskrevet oven-

for), skal det gøres på en “kla-

geblanket” der kan fås på fa-

kultetssekretariatet, på insti-

tutterne, i Valgsekretariatet og

på www.ku.dk/led/valg (disse 4

steder kan man også se valgli-

sten). Blanketten skal afleveres

i papirform med personlig un-

derskrift i Valgsekretariatet,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K in-

den den 18. oktober kl. 15.00.

Med venlig hilsen Det natur-

videnskabelige Fakultet.

Gion festivalen 
– et perspektiv og 
stemningsbillede
Vibeke Isabel Benn Thomsen

Tid: 8/10 kl. 17.00-19.00

Sted: KUA, lok. 9.3.14

Arr.: Kulturkreds Asien

Vibeke Isabel Benn Thomsen har opholdt sig

mange år i Japan. I sit oplæg fortæller hun om

hvordan byen Kyoto fastholder et billede af sig

selv som det ultimativt japanske. Gion festivalen

er Japans største festival og trækker hvert år

mange tusinder turister, både japanske og

udenlandske. Oprindeligt var det en festival der

skulle afværge pest, men over tid har den fået

mange andre funktioner. Oplægget ledsages af

dias.

Det tidligste spor af livet på jorden
Prof., ph.d. Minik T. Rosing

Tid: 8/10 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard, 35, 3.

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 5300, e-mail: kdvs@royalacademy.dk
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The Scramble in Africa: 
Rural Livelihoods, Linkages and Policy Paradoxes
Senior Researcher Deborah Bryeson, the African Studies Centre, Leiden

Tid: 9/10 kl. 13-15

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar/htm

Staging Trauma in South Africa
Imminent Doctor Ann Langwadt

Tid: 9/10 kl. 14.00

Sted: English Department, the teachers’ common room

Arr.: Dr.phil. Svetlana Klimenko, tlf. 3532 8596 

From the Flying Trunk to the Celestial Omnibus: 
Hans Andersen`s Influence on the English Kunstmärchen
Viggo Hjørnager Pedersen

Tid: 9/10 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 16.1.8

Arr.: Oversættelseskredsen

Socialismen
Bente Hansen

Tid: 9/10 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, 1., Anneks A

Arr.: Brandes Selskabet og KVINFO, kvinfo@kvinfo.dk

Den gennemførte adskillelse af stat og kirke i Sverige
Biskop Christina Odenberg, Lund

Tid: 9/10 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., forsamlingslokalet

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/fak/nyheder/Kalender/ar1p.htm

The Social Construction of Gender
Prof. Thomas Laqueur, Berkely

Tid: 10/10 kl. 10-12

Sted: Institut for Idræt, Store Auditorium

Arr.: Institut for Idræt, tlf. 3532 1743

Agt ikke saa ringe den nordiske Trøst: 
Grundtvigs tolkning og brug af den nordiske mytologi
Cand.mag. Sune Auken, Københavns Universitet

Tid: 10/10 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 6.1.66

Arr.: Oldnordisk Forum

Molecular chaperons: 
Engineers of Protein Transport, Folding and Degradation
Jeff Brodsky, University of Pittsburgh

Tid: 10/10 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/

Tiltrædelsesforelæsning: Naturvidenskab som eksistentielt grundlag
Jens Morten Hansen

Tid: 11/10 kl. 15.00

Sted: Geocentret, Øster Voldgade 10, Aud. store B

Arr.: Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier

Efter forelæsningen er Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier vært ved en reception i Geo-

kantinen.

Krig og folkeret: Brud på den humanitære folkeret under den russisk-
tjetjeniske konflikt
Specialkonsulent Ib Faurby

Tid: 11/10 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

I dinosaurernes fodspor
Bac.scient. Jesper Milàn Nielsen, 

Geologisk Institut

Tid: 11/10 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, 

Universitetsparken 15, Aud. B

Arr.: Dansk 

Naturhistorisk Forening,

www.aki.ku.dk/dnf/

Et fodspor afsat af en dinosaur for over 100 mio. år siden kan genfindes i dag og fremstå så frisk

og livagtigt som var dinosauren lige gået forbi. I verden findes der adskillige ‘tracksites’ hvor 

lange serier af fodspor er bevaret. Da en fossil sporserie repræsenterer et frosset øjebliksbillede

af den pågældende dinosaurs liv, kan man ud fra sporene aflæse vigtige informationer om dyrets

anatomi og adfærd – der er fx aldrig fundet slæbespor fra haler. Fodsporene er altid placeret på

en næsten lige række, og det styrker det nye billede af dinosaurerne som adrætte dyr med lodret

bestilling som moderne fugle og pattedyr.

Det postmoderne – en diagnose
Lektor Geert Hallbäck, Inst. for Bibelsk Eksegese

Tid: 11/10 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.studentermenigheden.dk

Ind i det ydre
Biskop, dr.theol. Jan Linhardt

Tid: 11/10 kl. 20.00.

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arrangør: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: Kr. 25

Orientalismus? Nietzsche, Fontane und die gelbe Gefahr
DADD-lektor Christian Benne, Odense

Tid: 12/10 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 2856

The Pentecostal Revolution in Africa: Evidence from Nigeria
Dr. Musa Gaiya, Dept. of Religious Studies, University of Jos, Nigeria

Tid: 12/10 kl. 12-14

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar/htm

Forholdet mellem stat og nation i Europa
Prof. Uffe Østergaard, Danmark

Tid: 12/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Nyt Göteborg i København? Hvor går grænserne for civil ulydighed?
Politidir. Hanne Bech Hansen og ATTAC stifter Karsten Hønge

Tid: 17/10 kl. 16.15-17.45

Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Fredericiagade 18, o.g., Aud.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Funktionelle interaktioner mellem neurokemisk og strukturelt 
definerede hjernesystemer – implikationer for posttraumatisk 
rehabilitering og neuropatologiske processer
Lektor Jesper Mogensen, Institut for Psykologi

Tid: 17/10 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Aud. A

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, tlf. 3332 6999/38106303, e-mail: rsr@nepa.ku.dk

Et forsvar for den klassiske gudstjeneste
Digter Søren Ulrik Thomsen

Tid: 22/10 kl. 20

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.studentermenigheden.dk 
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Gys på gangen
Mandag
10.27: Ingen tutor at holde i

hånden længere. Resultat: Ti
kilometers vandretur i KUA’s
svamperamte labyrinter. Den
er helt gal med logistikken
herude. Humanister må virkelig
være seje til at knække koder. Folk
kigger bare åndssvagt på mig når jeg
spørger hvor lokale 1.123.18 ligger. Alle tallene og deci-
malerne dækker over hvad der alle andre steder bare ville
hedde et auditorium. Må fandengalemig være et stort sted
det her med alle de lange numre. 

10.29: Kunne lave de vildeste computerspil i de her skræm-
mende settings. Eller et live rollespil med paintguns. Bare
lidt blændede ruder hist og her, et par indlagte forhindrin-
ger med tøris og de fede lydeffekter indover. Og paintgun-
effekten ville live gevaldigt op på dekorationen herude. 

10.32: Eller endnu bedre: lidt okkult splatter a la Sidste-Ti-
me-møder-De-Udvalgte henlagt til KUA.

10.43: Ung mandlig studerende vandrer alene ned ad øde
gang i dyster betonbunker. (Regibemærkning: Han er en
anelse duknakket, men der er ingen tvivl; han er vor helt.
Han er den uskyldige type. Den ufrivillige outsider. Han
har hjertets renhed - det ser man på hans lyse, udtryksful-
de blik. Og, nåja, hans løvgrønne jakke. Han er god ved
børn og dyr og han kalder på vores sympati.) Han hører
slæbende skridt bag sig. Vender sig. Kun ekkoet runger fra
trappeskakt der henligger i fuldstændigt, malerisk mørke.
Dyster hånlatter. Hængslerne på døren til trappe 12 knir-
ker - og ud springer dyrisk psykopatprofessor med økse:
HVAD VIL DU HER? FORSVIND DIN LILLE ÅNDSFOR-
LADTE MIDE! Hakker til... arghhhh...

10.45: Ligger i fosterstilling på gulvet da Anna Kournikova
kommer forbi. Pinligt. Når netop et kig op under den hvi-
de nederdel. Wicked.

10.46: Stadig nede. Fik ildebefindende a la Linda Blair 
i Eksorcisten i forsøget på at få widescreen-view af herlig-
hederne under skørtet. 

Resten af dagen: Hovedet den forkerte vej... 

Af Allan Helleskov Kleiner

Påfaldende få studerende
spiser i kantinen på H.C.
Ørsted Instituttet. Da

Universitetsavisen kigger forbi
ved frokosttid en tilfældig dag i
sidste uge, bruges kantinen
først og fremmest som sam-
lingssted. Flere læsegrupper
sidder bøjet over de kilotunge
bøger i det lange lyse rum som
ligger parallelt med instituttets
mest travle område – vandre-
hallen. Hvis de ikke skal møde
deres studiekammerater, væl-
ger de fleste at gå forbi kanti-
nen, og det er der en god grund
til.

Gammeldags og trist
Normalt har jeg ikke noget
imod et solidt måltid mad, men
behøver det være så kedeligt?
Maden i H.C. Ørsted Instituttets
kantine er simpelthen for gam-
meldags og fantasiløs. Denne
onsdag er dagens ret nakkeko-
telet med pommes frites og sau-
ce til 25 kroner.

Kødet er stegt lidt for meget,
om end acceptabelt. Selv om
mine pommes frites netop er
kommet fra en frisk ladning, er

de allerede kolde. Den over-
drevne brug af smagsforstærker
gør at pulversaucen smager
skarpt. Dagens ret er en trist og
skuffende oplevelse.

For 25 kroner kan man heller
ikke forlange alverden, vil nog-
le måske indvende, og det kan
også være svært at gøre en nak-
kekotelet indbydende. Tja,
måske, men hvorfor så lave
den? Skift dog Frøken Jensens
Oldemors Kogebog ud med Ja-
mie Olivers. Put nogle nye ret-
ter på menuen eller eksperi-
menter lidt med de gamle. Det
kan godt lade sig gøre andre
steder på Københavns Universi-
tet.

Dårlig plan
Når en kantine skal anmeldes
bør man, eller ens ledsager, spi-
se dagens varme ret som burde
være det ypperste kantinen for-
mår. Min ledsager overtaler
mig til at tage den. Han har lug-
tet lunten og tager smørrebrød
i stedet for. Men det får han ik-
ke meget ud af. 

Håndmadderne til 7,75 kro-
ner er kedelige. Oven på et
stykke rugbrød med rullepølse
ligger noget grønt peber og slås

med nogle løgringe om hvem
der kan se mest indtørret ud.
Håndmadden med fiskefilet er
lidt dyrere end det øvrige
smørrebrød. Godt gemt bag et
tykt lag panering kan man fin-
de et tyndt stykke kold fisk. Min
ledsager tager også en stor lun
frikadelle. Den koster sølle 5
kroner, men rugbrød til dellen
koster 2,50 kroner og lidt agur-
kesalat ryger op i 2 kroner, så
prisen nærmer sig hurtigt 10
kroner. Han bliver dog skuffet.
Frikadellen smager af ingen-
ting. Hvad med at peppe den
lidt op med mere løg, grøntsa-
ger eller lidt krydderurter?

Salatbarbar
Salatbaren står nærmest som
en undskyldning for sig selv
gemt væk på en lille vogn helt
oppe ved kassen. 

I salatbaren er der foruden
de obligatoriske majs, udkogte
pastaskruer i flere farver, ice-
berg salat, bønnespirer og tun i
vand også snittet rødkål. Egent-
lig en ganske fin ide og tilmed
billig. 

Salaten fyldes i et lille ynke-
ligt plastikbæger og koster 11
kroner. Det er absolut ikke no-

get hit. Salaten smager ikke
frisk, men gemt og glemt. Man
kan også blande for 15 kroner
salat i et lidt større plastikbæ-
ger, men lad os dog få en or-
dentlig tallerken og et bredere
og bedre udvalg, og kræv så en
tyver. Så kigger jeg måske forbi
igen.

Kantinen har et stort udvalg
af brød og boller, og de ser læk-
re ud. Så for at få de triste ople-
velser lidt på afstand, køber vi
lidt brød. Og det er klart bedre
end hvad vi ellers får den ons-
dag. Desværre har vi ikke appe-
tit og mod på at prøve det ellers
store udbud af sandwiches. De
koster hele 22 kroner stykket
som er lige i overkanten af hvad
man kan kræve for en bolle
med et salatblad og lidt pålæg.

Som det ser ud i øjeblikket,
så vil jeg hellere gå ud i regn og
rusk og slentre de par hundre-
de meter over i August Krogh
Instituttets kantine for at spise.
Jeg kunne naturligvis også bare
gøre som de andre: Spise min
medbragte mad.

FASTFOOD –
Rikke Skibye-Lotz

bruger lige som de

andre studerende

fortrinsvis kanti-

nen til at læse i.

Der er dog også

blevet råd til en

bakke pommes fri-

tes og en kop te.

Kedelig kogekunst
Maden fra kantinen på H.C. Ørsted Instituttet ligger klart under 
gennemsnittet. Der er ikke meget at komme efter – det skulle da 
lige være for at møde sine studiekammerater

Der gives fra én til fem tunger, 

hvor én er fremragende og fem uspiseligt.

H.C. Ørsted Instituttets kantine

Københavns Universitet

Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Åbningstider: 8.45-15.00

Dagens ret fra klokken 11.00

ALBUERUM –
Martin Aagesen

havde ingen pro-

blemer med at fin-

de en siddeplads i

kantinen på H.C.

Ørsted Instituttet

da han gik i gang

med dagens ret:

Nakkekotelet med

pommes frites og

pulversauce.
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