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Helge Sander har et godt tilbud
Stop 100.000 kroner i rygsækken sammen med din SU og tag ud i 

verden for at studere på de bedste universiteter, lyder opfordrin-

gen til landets studerende  Læs side �

En bulldozer mod Christiansborg
Ulandsorganisationer giver studerende en mulighed for at  

kombinere studierelateret organisationsarbejde med politisk  

aktivisme  Læs side �

Forestilling uden bedøvelse
Karen Jespersen, Vladimir Ka’Putin, Ungeren og Statsministeren 

blev taget under kærlig rodbehandling da statskundskabernes revy 

bød indenfor til det årlige lattereftersyn  Læs bagsiden

Grønne
tanker
i vækst
Studenterforeningen 
Grøn Agenda har en 
vision om at gøre  
Københavns Universitet 
til verdens førende 
bæredygtige universitet. 
Læs side 4-5
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Kort nyt

TORVESTEMNING

Af Claus Baggersgaard

En god kop kaffe, film, teater-
stykker, foredrag, butikker og 
andre tilbud kan være med til 
at lokke københavnerne in-
denfor og medvirke til at skabe 
liv, dynamik og lyst til læring 
på landets ældste uddannel-
sesinstitution.

Det mener Helle Juul fra ar-
kitektfirmaet Juul/Frost der er 
i gang med at lave en analyse 
af fremtidens campusområder 
for Universitets- og Bygnings-
styrelsen.

Tanken er at lave et idé-ka-
talog som KU og andre danske 
universiteter kan bruge i arbej-
det med at skabe et mere le-
vende studiemiljø på deres 
campusområder så de stude-
rende forhåbentligt bliver in-
spirerede til at opholde sig 
længere tid på campus og 
komme hurtigere gennem stu-
dierne.

»Velfungerende campusom-
råder inviterer lokalbefolknin-
gen indenfor med aktiviteter 
som biograf, hospital, biblio-
tek, teater, boliger og cafeer 
der er med til at skabe liv 24 
timer i døgnet. Det handler om 
at få folk til at trives som men-
nesker, og KU kunne godt ha-

ve en langt mere markant pro-
fil som en del af livet i hoved-
staden,« siger Helle Juul.

Juul/Frost er nået til at un-
dersøge hvordan de har for-
bedret campusmiljøet på 
udenlandske universiteter, og 
her er interessen blandt andet 
faldet på Lancaster University 
i England samt Harvard og 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) i USA.

Lancaster udmærker sig ved 
at have integreret faciliteter 
som teater og biograf i univer-
sitetet og gjort dem åbent til-
gængelige for alle. Harvard og 
MIT har udformet meget præ-
cise strategier for hvordan de 
forbereder sig på fremtidens 
krav til studiemiljøet.

Loven spænder ben
Hans Halvorsen, programchef 
for campusarbejdet på KU, 
mener at arkitektfirmaets for-
slag er både visionære og 
yderst relevante som inspirati-
on i forbindelse med opbyg-
ningen af Nørre-, City, Søndre- 
og Frederiksberg Campus på 
KU. Han efterspørger dog lidt 
større føling med og viden om 
universiteternes situation. 

»Vi vil meget gerne inddra-
ges så vi kan fortælle om de 
aktuelle problemer og udfor-
dringer vi står med på KU, 

men jeg tror godt nogle af for-
slagene kan realiseres da vi 
har nogle ambitiøse og kreati-
ve dekaner,« siger han.

Ifølge Hans Halvorsen er et 
af problemerne at Universi-
tets- og Bygningsstyrelsen som 
KU lejer 80 procent af sine 
bygninger af, har snævre ram-
mer for hvad lejemålene må 
benyttes til. Kravet er at det 
skal være til uddannelses- og 
forskningsaktivitet og på vil-
kår som ikke forvrider konkur-
rencen i forhold til det øvrige 
ejendomsmarked.

»Oveni er prisen på er-
hvervslejemål, også på vores 
campusområder, så høj at eje-
re af biografer, minimarkeder, 
cafeer og lignende ofte slet ik-
ke har råd til at leje sig ind,« 
siger han.

Ifølge udlejningschef Ulrik 
Abild fra Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen er det korrekt 
at der er grænser for hvad uni-
versiteterne kan tillade sig at 
indrette i bygningerne, men 
han mener dog at der er gode 
muligheder for at forbedre 
studiemiljøet uden at komme i 
konflikt med reglerne.

»Vi er godt klar over at uni-
versiteterne har behov for at 
skabe aktiviteter uden for nor-
mal åbningstid, og det er 
blandt andet derfor vi har sat 

analysearbejdet via Juul/Frost 
i gang, men jeg vil ikke mene 
at vi kan opføre eksempelvis et 
egentligt butiks- eller restaura-
tionsmiljø. Det er svært at sige 
hvor grænsen præcist går, men 
det er klart at vi på et tids-
punkt kan komme i konflikt 
med gældende regler, univer-
siteternes reelle formål som 
uddannelses- og forskningsin-
stitutioner og Universitets- og 
Bygningsstyrelsens rolle som 
leverandør af lokaler hertil,« 
siger Ulrik Abild.

   
Bedre forhold på vej
Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet har ifølge Henrik Busch, 
prodekan for uddannelse, ind-
til videre ikke oplevet lovgiv-
ningsmæssige forhindringer i 
arbejdet med at skabe et bedre 
studiemiljø, men han vurderer 
at det godt kan opstå når fa-
kultetet kommer længere hen i 
processen.

Prodekanen er enig i at KU 
har behov for åbne sig for om-
verdenen, og han kan sagtens 
forestille sig at Nørre Campus i 
fremtiden kan åbne cafeer, 
udendørsarealer og stier, 
idrætsfaciliteter og lignende 
for offentligheden. Fakultetet 
satser dog i første omgang på 
at forbedre forholdene for de 
studerende. Man har derfor 

også oprettet en studiemiljø-
tænketank for at involvere de 
studerende. 

»De studerende skal føle at 
det er attraktivt at være på 
universitetet døgnet rundt så 
de ikke flygter så snart fore-
læsningerne slutter. På kort 
sigt satser vi på flere læseplad-
ser, udbygning af vores cafe og 
et loungeområde,« siger Hen-
rik Busch.

Til formålet har fakultetet i 
år afsat 2,6 millioner kroner, 
og derudover kan man søge 
midler fra en central pulje på 
6,5 millioner kroner som KU 
har øremærket til flere læse-

pladser og bedre internetad-
gang. Der er blandt andet afsat 
1,6 millioner kroner til studen-
tercafe og 200 nye studiear-
bejdspladser i Universitetspar-
ken, og der kommer også 350 
nye læsepladser på Køben-
havns Universitetsbibliotek 
Nord.

Juul/Frost skal være færdig 
med sit idé-katalog til fremti-
dens campusområder senest 
med udgangen af i år. Det er 
planen at der skal udgives en 
bog og afholdes en stor konfe-
rence i oktober.   

clba@adm.ku.dk

Københavns Universitet (KU) skal i 

langt højere grad være en del af 

livet i byen hvis det skal lykkes at 

skabe et inspirerende studiemiljø, 

mener landskabsarkitekt 

Bedre indsats mod orm i indvolde 

FUSION – Det Biovidenskabelige Fakultet og Institute for Health Research and De-

velopment (DBL) er blevet fusioneret per 1. januar 2007. Målet er at at styrke indsat-

sen for bedre sundhed i udviklingslande. DBL videreføres som et center under Insti-

tut for Veterinær Patobiologi (IVP) og flytter til Frederiksberg Campus i løbet af 

2007. Danmark har gennem mange år haft særlig ekspertise i forebyggelse og kon-

trol af sygdomme som sneglefeber, elefantsyge og indvoldsorm. Alene sneglefeber, 

der er en meget alvorlig parasitsygdom, berører i dag op mod 200 millioner menne-

sker i udviklingslandene, primært i Afrika. Fusionen af de to institutioner sker som 

en udløber af den store universitetsomlægning og sektorforskningens indlejring i 

universiteterne. 

Styr på logistikken 

DATALOGI – En forskergruppe fra Datalogisk Institut har udviklet et nyt computer-

program der vil gøre livet en del lettere for fremtidens produktionschefer. Professor 

David Pisinger og hans to forskningsassistenter, Emil Soelberg og Bjørn Petersen har 

fundet en metode der holder styr på logistikken når for eksempel råvarer udebliver i 

sidste øjeblik, og man bliver nødt til at omstille produktionen og vælge ud blandt 

kunderne hvem der skal have varerne først. Systemet har også den fordel at det er 

nemt at betjene og overskue med bl.a. tredimensionel grafik. Gruppens projekt er li-

ge blevet præsenteret på et stort Microsoft-konvent i San Diego, USA, hvor det fik 

en meget positiv modtagelse. Det er en del af det såkaldte NEXT forskningssamar-

bejde mellem Datalogisk Institut på Københavns Universitet, IT-Universitetet, ITU, og 

Microsoft Development Center Copenhagen i Vedbæk. 

KU skal 
invitere byen 
indenfor

Campus

De fire campusområder på KU

Nørre Campus (Panum Instituttet, Universitetsparken mm.) 

kommer til at huse Det Farmaceutiske Fakultet samt størstede-

len af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvi-

denskabelige Fakultet. 

City Campus (CSS/Kommunehospitalet, Øster Voldgade mm.) 

kommer til at huse Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Fol-

kesundhed og geofagene samt Fællesadministrationen. 

Søndre Campus (KUA) kommer til at huse Humaniora, Teologi 

og Jura. 

Frederiksberg Campus huser Det Biovidenskabelige Fakultet 

for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer.

FOTO: SCANPIX
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GAVEBOD

Af Claus Baggersgaard

»Go´daw, jeg hedder Helge 
Sander, og jeg har et godt til-
bud til alle danske studeren-
de.«

Det er ikke billige dyner Vi-
denskabsministeren faldbyder 
i stil med Lars Larsen, men 
trods manglen på gåseduns-
fyld fejler tilbuddet umiddel-
bart ikke noget.

Salgstalent eller ej, så er han 
i hvert fald selv begejstret for 
aftalen med Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti og Det 
Radikale Venstre.

»Det her er en kolossal for-
bedring for de danske stude-
rendes muligheder for at rejse 
ud i verden. Vi er blevet enige 
om en model der på den ene 
side sikrer størst mulig smidig-
hed og fleksibilitet over for de 
unges ønsker, og på den anden 
også sikrer at der er en høj 
kvalitet på de uddannelser 
som vi bevilger penge til,« si-
ger Helge Sander i en presse-
meddelse.  

Det gode tilbud lyder at du 
som dansk studerende kan ta-
ge et ophold på op til to år på 
et udenlandsk universitet og få 
studieafgifterne helt eller del-
vist betalt med et beløb på op 
til 100.000 kroner årligt, plus 
4.852 kroner i SU om måne-
den til at leve for.

John Edelsgaard Andersen, 
chef for Det Internationale 
Kontor på Københavns 
Universitet(KU) er enig i at det 
er et godt tilbud for de stude-
rende som til gengæld skaber 
store administrative proble-
mer for universiteterne.

»Det er en forårsgave til de 
studerende. Der er ingen be-
grænsninger på hvor mange 
der kan tage af sted, og hvor 
de kan tage hen,« siger han. 

Han gætter på at cirka 500 
fra KU årligt vil søge vejled-
ning om mulighederne for at 
drage ud, men i princippet kan 
alle der bliver færdige med de-
res bachelor, vælge at tage af 
sted. Det gjorde 3.100 sidste 
år. 

Der var ellers lagt op til at 
universiteterne fik mulighed 
for at godkende udlandsophol-
dene og på den måde regulere 
udstrømningen, men det er 
helt opgivet i den endelige af-
tale. Det bliver nu et retskrav 
at få studieafgiften helt eller 
delvist betalt til kandidatud-
dannelser på de 100 bedste 
universiteter i verden samt al-
le udenlandske universiteter 
som de danske universiteter 
allerede har samarbejdsaftaler 
med. For KU´s vedkommende 
drejer det sig alene om cirka 
100. 

Stor byrde
Aftalen betyder ifølge John 
Edelsgaard Andersen store nye 
administrative pligter for KU, 
og det er endnu ikke besluttet 
hvordan universiteterne bliver 
kompenseret for at påtage sig 
de nye opgaver.

For at undgå at pengene går 
til rene ferieophold på Hawaii, 
vil Helge Sander nemlig for-
pligtige de danske universite-
ter til at sikre kvaliteten af ud-
landsopholdene. I den sam-
menhæng mener John Edels-
gaard Andersen at det et stort 
problem at de studerende får 
et retskrav på at læse ved de 

100 bedst placerede universi-
teter i verden. 

At et universitet er højt ran-
geret betyder nemlig ikke at 
kvaliteten af alle uddannelser-
ne på stedet også er i orden. 
Der venter derfor et kæmpe 
arbejde med at undersøge ind-
holdet af de mange studier. 

Andre nye opgaver omfatter 
vejledning og rådgivning af de 
studerende både før og under 
opholdet samt hjælp til at ud-
fylde ansøgningsskemaer, sø-
ge visum, bestille forsikring og 
finde en bolig.

»Der bliver væltet en meget 
stor administrativ byrde over 
på universiteterne. Det kan 
godt virke lidt absurd at vi bli-
ver tvunget til at vejlede de 
studerende om hvordan de bli-
ver optaget hos vores interna-
tionale konkurrenter,« siger 
John Edelsgaard Andersen.

Også Jens Oddershede, for-
mand for Rektorkollegiet, har 
kritiseret aftalen som han me-
ner skaber ulige konkurrence-
vilkår mellem de danske og 
udenlandske universiteter.

De danske universiteter får 
nemlig først taxametertilskud-
det udbetalt når den studeren-
de har bestået sine eksaminer, 
mens de udenlandske får pen-
gene ved indskrivningen uden 
krav om tilbagebetaling hvis 
den studerende dumper. 

Dårlig ordning
De nye muligheder og rettig-
heder til trods er de studeren-
de på KU ikke entydigt begej-
strede for den nye ordning.

»Det er grundlæggende en 
god ide at give studerende 
mulighed for at læse i udlan-
det, men ordningen er skruet 

forkert sammen, så vi frygter 
at de danske universiteter 
kommer til at lide under den,« 
siger David Salomonsen, for-
mand for Studenterrådet.

Studenterrådet mener at det 
i værste fald vil medvirke til en 
økonomisk udhuling af det 
danske universitetssystem da 
institutterne mister taxameter-
tilskuddet hver gang en stude-
rende tager ud. 

Derudover peger studenter-
rådsformanden på at mange 
studerende reelt ikke får mu-
lighed for at komme af sted 
fordi den danske studieafgift 
ikke dækker hvad det koster at 
læse på mange udenlandske 
top-universiteter.

Helge Sander afviser fuld-
stændig kritikken fra Studen-
terrådet som han beskylder for 
at fokusere på det negative og 
være ude af trit med holdnin-
gerne blandt deres studiekam-
merater.

David Salomonsens eneste 
kommentar hertil er at mini-
steren må vænne sig til at de 
studerende er kritiske og ger-
ne vil diskutere politik.

clba@adm.ku.dk

Stipendier til udlandet

Fra sommeren 2008 får de studerende mulighed for at tage 

det beløb deres uddannelse koster (taxametertilskuddet) 

med til udlandet.

Taxametertilskuddet varierer fra fag til fag, men ligger på 

40.000 til 100.000 kroner årligt.

De studerende får mulighed for at bruge det til at betale 

studieafgiften helt eller delvist på et af de mange universi-

teter som vil blive opført på en positivliste som laves ved at 

kombinere listen over de universiteter som danske universi-

teter samarbejder med i forvejen, med listen over verdens 

100 bedste universiteter.

 

De studerende kan frit vælge om de to år skal fordeles med 

et år på deres bachelor og et år på deres kandidatuddan-

nelse, eller om de vil tage hele den toårige kandidatuddan-

nelse i udlandet.

Et-årige ophold skal meritgodkendes af de danske universi-

teter, mens det bliver et retskrav at få lov at tage en kandi-

datuddannelse i udlandet hvis man ellers kan blive optaget 

på det pågældende universitet.

Læs i udlandet 
på statens regning
KU-studerende får mulighed for at pakke op til 
100.000 kroner i rygsækken og drage ud for at  
studere på hundredvis af universiteter verden over

Nye satsninger på LIFE

SATSNINGOMRÅDER – Det Biovidenskabelige Fakultet vil i de kommende fire år styr-

ke og profilere den tværfaglige forskning inden for områderne vand, biofuel og dy-

remodeller. Både politisk og i befolkningen er der øget fokus på alle tre områder, og 

valget af dem som satsningsområder afspejler KU-LIFEs ambition om med sin forsk-

ning at gøre en forskel for det samfund fakultetet er en del af, hedder det i en pres-

semeddelelse. Et vigtigt kriterium for udvælgelsen har været at områderne samler 

og koordinerer forskning på tværs af institutter og gerne også inddrager forskere fra 

andre dele af life-science klyngen på KU. Fælles for satsningsområderne er at de om-

fatter både forskning, undervisning, formidling og innovation. For hvert af satsnings-

områderne nedsættes en styregruppe bestående af nøglepersoner fra de tilknyttede 

forskningsområder som refererer direkte til prodekan for forskning. 

MODELARBEJDE –  

Arbejdet med dyremodeller 

skal forbedre sundheden for 

både dyr og mennesker. 
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Uddannelse

KVALITETSSTUDIER – De danske universiteter får pligt til at 

sikre kvaliteten af de udenlandske studier så ingen får mulighed 

for at tilbringe to år i en hængekøje på en bountystrand på den 

danske stats regning
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Oversættere / sprogbehandlere søges
Erhvervsmagasinerne Northroup Newsletters søger to dygtige
personer til at oversætte 13 tekst- og taltunge sider fra engelsk til dansk.
Arbejdet foregår enten fra mandag morgen til tirsdag eftermiddag eller
fra onsdag morgen til torsdag eftermiddag. Lønnen er 3.000 kr. per
nyhedsbrev, minimum 40 gange om året. Jobbet kan evt. også varetages
af én person.

Vi søger en habil oversætter med perfekt retskrivning, der kan 'gendigte'
teksten uden tab af detaljer. Du er f.eks. cand.mag. eller korrespondent,
deltidsansat eller studerende. Vigtigst er, at du kan producere
selvstændig tekst og kan arbejde intensivt. Du skal arbejde hjemme på en
god computer med internetadgang.

Jobbet giver en solid rutine i oversættelse og journalistisk sprogbrug,
samt et godt indblik i erhvervsliv og økonomi.

Du må være villig til at udføre en kort test før vi evt. tilbyder prøve-
ansættelse. Inden du søger, skal du gøre dig bekendt med magasinernes
indhold og omfang. Det gør du ved at hente et eksemplar på
http://www.news2biz.com/free_trial/

Spørgsmål er velkomne! Kontakt Peter Kyhn på 33 33 07 20. Send din
ansøgning til peter@news2biz.com senest 15. maj.

N O R T H R O U P N E W S L E T T E R S

Bredgade  25  D ,  1260  København K
te le fon  33  33  07  20

contac t@news2b i z . com
www.news2b i z . com

BÆREDYGTIGHED

Af Kristoffer Holm Pedersen

 
Miljø- og klimaproblemer er 
oppe i tiden. Tidligere ameri-
kanske vicepræsidenter spin-
der guld på den globale op-
varmning, og i Danmark er der 
stor begejstring for at FN har 
valgt at afholde sin store kli-
makonference i 2009 her i lan-
det. Miljø og klima er in og 
måske de eneste politiske pro-
blemer der for alvor kan få alle 
de vestlige landes befolknin-
ger op af lænestolene.

Derfor er det kun naturligt 
at universiteterne indtager en 
offensiv rolle i disse spørgs-
mål. Det mener KU’s nystarte-
de studenterforening Grøn 
Agenda. I deres nys offentlig-
gjorte visionspapir opfordrer 
foreningen til at bæredygtig-
hed og miljøbevidsthed ind-
skrives på alle niveauer af den 
strategi for Københavns Uni-
versitet, der i disse dage er un-
der endelig udarbejdelse.

»I forbindelse med KU’s nye 
strategi spurgte vi os selv hvil-
ket universitet vi godt kunne 
tænke os at gå på. Svaret var: 
det bæredygtige universitet. 
Så det besluttede vi os for at 
gøre noget ved,« siger de to 
statskundskabsstuderende Ca-
sper Mølck og Frederik Nolte-

nius Busck, to af initiativtager-
ne til foreningen der har eksi-
steret siden november 2006.

Grøn drift og forskning
Hvis KU for alvor skal blive et 
grønt universitet, må universi-
tetet ifølge Grøn Agenda satse 
på to områder: Det driftsmæs-
sige og det forskningsmæssige.

Driftsmæssigt skal ressour-
cebesparende initiativer og 
eksperimenter indføres på he-
le universitetet – dels for deres 
konkrete miljøvenligheds 
skyld, dels for at vise omverde-
nen at man tager miljøudfor-
dringerne alvorligt og ikke ba-
re taler om dem.

Forskningsmæssigt skal uni-
versitetet investere ressourcer 
i oprettelsen af nye kreative, 
tværfaglige centre og institut-
ter der skal forske i hvordan 
miljø- og klimaproblemer ind-
virker på samfundet.

Men hvorfor mener Grøn 
Agenda at universiteter gene-
relt og KU i særdeleshed er 
særlig egnet til at løse disse 
problemer?

For det første har universite-
tet et særligt etisk ansvar for at 
gøre noget ved store sam-
fundsmæssige problemer, for-
tæller Casper Mølck. Universi-
tetet er traditionelt et sted 
hvor man genererer løsninger 
og arbejder videnskabeligt 

Visionen om 
det grønne 
universitet
Københavns Universitets nyeste 
studenterforening Grøn Agenda 
har en vision: KU skal være  
verdens grønneste universitet

Studiemiljø
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med komplekse problemstil-
linger.

For det andet står KU netop 
nu i en unik situation med fu-
sionsproces og campusplaner. 
Miljø- og klimaproblemer kan 
nemlig kun løses hvis man bry-
der med de gængse faggræn-
ser, siger Frederik Noltenius 
Busck. Det kræver samarbejde 
på tværs af studier og fakulte-
ter og nytænkning, fx i opret-
telsen af tværfaglige forsk-
ningsenheder som Institut for 
Bæredygtighed eller Center for 
Demokrati og Bæredygtighed.

Endelig vil en markant sats-
ning på en grøn profil også gi-
ve studerende og ansatte en 
stærk fælles identitet ved at 
være tilknyttet KU.

»De branding-reklamer der 
har kørt for nylig, fokuserer på 
hvad KU har gjort. Men der 
skal jo også ske noget frem i ti-
den. Og er der noget der kan 
skabe samhørighed, er det en 
fælles vej fremad,« siger Fre-
derik Noltenius Busck.

Kigger mod Yale
Grøn Agendas visioner og ide-
er er ikke hentet ud af den blå 
luft. De store inspirationskil-
der er KU’s IARU-partnere 
ETH i Zürich og Yale Universi-
ty i USA der allerede nu er i 
gang med flere af de tiltag 
Grøn Agenda håber KU vil på-

begynde inden for den nærme-
ste fremtid.

På Yale vedtog man således 
i 2005 at nedbringe udlednin-
gen af de såkaldte drivhusgas-
ser til ti procent under 1990-
niveauet inden 2020 hvilket i 
forhold til 2005-niveauet sva-
rer til en reducering på 45 pro-
cent. Det er en stor udfor-
dring, ikke mindst fordi Yale 
på samme tid står overfor en 
markant udvidelse af sin cam-
pus.

Men det er netop et univer-
sitets opgave at gå forrest i løs-
ningen af disse spørgsmål, me-
ner Yales præsident Richard C. 
Levin.

»Vi kan sætte et stærkt ek-
sempel for den næste generati-
on af ledere og vise at det er 
muligt at reducere udlednin-
gen af drivhusgasser drama-
tisk mens man samtidig sikrer 
den fortsatte vækst og udvik-
ling af vores campus,« siger 
Levin.

Udover nedsættelsen af 
drivhusgasser er der etableret 
understudy-, master- og dok-
torgrader i miljøstudier såvel 
som tværfaglige uddannelser 
der udnytter Yales forskellige 
fakulteter.

Målet er at gøre Yale Uni-
versity til USA’s grønneste uni-
versitet, et mål der også har 
vakt stor begejstring hos de 

studerende og ansatte på Yale.
»Vi har fået en fænomenal 

respons. Vores lærestab, stu-
derende og alumner er alle 
stolte over hvad vi foretager 
os,« siger Richard C. Levin.

Meget energi i grøn  
campus
Prorektor Lykke Friis er netop 
hjemvendt fra IARU-topmødet 
i Australien. Her var grøn cam-
pus et af de helt store temaer, 
fortæller hun. Ja, der er nær-
mest udbrudt en international 
konkurrence om at være det 
grønneste universitet på ver-
densplan.

»Universiteterne er stærkt 
bevidste om at de kan bidrage 
på to fronter: ved at forske i  
bl.a. klimaforandring og ny 
energi - og ved at indrette 
campus mere miljørigtigt. 

Uden tvivl er evnen til at agere 
grønt blevet et konkurrence-
parameter for at kunne til-
trække studerende og ansat-
te,« siger Lykke Friis der endda 
kan berette om personlige til-
tag fra nogle af sine prorektor-
kolleger:

»En prorektorkollega fra 
ETH i Zürich havde sågar solgt 
sin BMW og erstattet den med 
en miljørigtig LUPO.«

Ambitionen om at KU skal 
tænke grønt kom forholdsvis 
sent ind i KU’s strategi, og ikke 
mindst efter ønske fra de stu-
derende, fortæller Lykke Friis. 
Derfor vil hun i de kommende 
måneder undersøge hvordan 
man bedst muligt implemente-
rer visionen om at gøre KU til 
et af de grønneste campusom-
råder i Europa.

Det er folkene i Grøn Agen-

da glade for. Efter ønske fra 
dem ændrede rektoratet nem-
lig KU’s vision fra at være det 
grønneste universitet i Dan-
mark til et af de grønneste uni-
versiteter i Europa.

»I disse spørgsmål nytter det 
nemlig ikke at tænke natio-
nalt. Vi skal sammenligne os 
med universiteter som ETH og 
Yale og ikke låse os fast i en 
national sammenhæng,« siger 
Frederik Noltenius Busck.

Det er Lykke Friis enig i. 
Hun mener at KU igennem sit 
IARU-medlemskab har en gyl-
den mulighed for at lære af de 
bedste. Hun har haft stor glæ-
de af at læse Grøn Agendas vi-
sionsudspil, fortæller hun og 
glæder sig til rigtig mange 
grønne tiltag på KU.

»Der er bogstaveligt talt me-
get energi i den her sag,« siger 
Lykke Friis.

khpe@adm.ku.dk

GRÆSRØDDER – De grønne drenge bag Grøn 

Agendas visionspapir (fra venstre): Mikas Jakob-

sen, Casper Mølck, Frederik Noltenius Busck,  

Anders Gerhard Jørgensen og Kasper Lopdrup.

FOTO: LIZETTE KABRÉ

» Grøn Agenda er en tværfaglig studenterforening der 
arbejder for en samfundsmæssig holdningsændring 
mod det bæredygtige. Grøn Agenda er studerende 
der gerne vil gå på et universitet der tager verden og 
den nye generations udfordringer alvorligt.« 

- Fra Grøn Agendas Visionspapir.
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SKALKESKJUL

Af Kristoffer Holm Pedersen

Den omstridte model til må-
ling af forskningskvalitet på 
Humaniora kan ikke måle kva-
litet. Men det er heller ikke 
meningen. Modellen skal blot 
få det til at se ud som om at 
Humaniora indordner sig un-
der tidens krav til målbare 
forskningsresultater.

Det var konklusionen på det 
stormøde som dekanatet på 
Humaniora havde indkaldt til 
for at diskutere den seneste 
tids ballade om forskningskva-
litetsmåling.

Inden da havde prodekanen 
for forskning, Mette Thunø, 
forklaret hvorfor man fra de-
kanatets side ønsker at indføre 
kvalitetsmålingsmodellen. De-
kanatet håber at modellens 
vægtning af fagfællebedømt 
arbejde – hvor en fagfællebe-
dømt artikel giver næsten dob-

belt så mange point som en ik-
ke-fagfællebedømt – vil få for-
skerne til at publicere flere ar-
tikler med fagfællebedømmel-
se, fortalte hun.

»På Humaniora er det i dag 
kun ti procent af publikatio-
nerne der er fagfællebedømt. 
Det er meget, meget lidt,« sag-
de Mette Thunø.

Narrer ministeren
Lektor på Nordisk Institut 
Johnny Kondrup, der sammen 
med sin kollega Sune Auken er 
hovedmanden bag en protest-
skrivelse mod den nye model, 
sagde i sit indlæg at man ved 
at lægge vægt på fagfællebe-
dømmelse højest vil sikre en 
vis minimumskvalitet i forsk-
ningen.

Derudover tvivlede han på 
at et kvantitativt system over-
hovedet kan måle forsknings-
kvalitet.

»Et sådant system er hvad 
forfatteren Jacob Paludan sag-

de om selskaber hvor der kun 
serveres the: et chanceløst 
foretagende. Mit spørgsmål er 
altså: Hvorfor vil man have en 
kvalitetsmålingsmodel der ik-
ke kan måle kvalitet,« spurgte 
Kondrup.

Professor i Engelsk Peter 
Harder, der indtil for nylig sad 
i fakultetets forskningsudvalg 
og har været med til at udar-
bejde modellen, afslørede med 
største selvfølgelighed sagens 
rette sammenhæng for de 
fremmødte.

For det her handler nemlig 
slet ikke om forskningskvali-
tetsmåling, sagde han, men 
om at Humaniora har brug for 
et system der kan overbevise 
omverden, rektor og viden-
skabsministeren om at de får 
noget for de penge de poster 
ind i Humaniora.

»Så lad være med at kalde 
det kvalitetsmåling. Det er det 
ikke, det er et skalkeskjul,« 
sagde Harder.

»Så vi ved altså godt at det 
ikke er en kvalitetsmåling vi er 
ved at lave? Vi lader bare som 
om vi er i gang med at lave no-
get videnskabsministeriet tror 
er en måling,« spurgte Sune 
Auken forundret.

Ja, den såkaldte kvalitets-
måling er bare en måde at hol-
de »de glubske ulve« på af-
stand, kunne Harder afsløre.

Glem modellen
Helt så kontant var dekan Kir-
sten Refsing ikke. Men hun 
støttede sin prodekan i at kva-
litetsmålingsmodellen først og 
fremmest var tænkt adfærds-
regulerende og skulle få for-
skerne til at publicere flere 
fagfællebedømte artikler end 
de gør i dag.

Derimod ville dekanatet ik-
ke have at forskerne retter de-
res forskning mod den laveste 
fællesnævner for at skrabe så 
mange point sammen som mu-
ligt. Prodekan Mette Thunø 

opfordrede således forskerne 
til at lade som ingenting når 
modellen blev indført og fort-
sætte deres forskning som de 
plejer.

»Opfordringen fra dekana-
tet lyder blot: Prøv at få jeres 
forskning fagfællebedømt,« 
supplerede Kirsten Refsing.

»Så vi opretter altså en mo-
del for at glemme den er der,« 
sagde Sune Auken med et van-
tro smil.

Kirsten Refsing fik det sidste 
ord.

»Vi er opmærksomme på at 
forskningskvaliteten ikke sik-
res ved dette system alene. 
Men jeg synes vi skulle lade 
være med at spilde så meget 
tid med at diskutere her sy-
stem. Vi kommer ikke udenom 
at vi skal indføre det. Så lad os 
komme videre så vi kan lave 
noget mere fornuftigt,« sagde 
dekanen.

Khpe@adm.ku.dk

Lad som ingenting
Humanioras model til at måle forskningskvalitet skal slet ikke måle 
kvalitet. I virkeligheden skal den få forskerne til at udgive deres arbejde 
til fagfællebedømmelse. Og holde Videnskabsministeren fra døren

Sagen kort

Humaniora har forpligtet sig til at indføre en model til 

måling af forskningskvalitet. Modellen tæller institutter-

nes udgivne artikler og fordeler en del af fakultetets 

forskningsbevillinger efter hvilke institutter der udgiver 

mest og hvordan. Modellen har mødt modstand fra stør-

stedelen af forskerne på Humaniora.

Humaniora



ER DU TRÆT OG 
MANGLER ENERGI 
TIL EKSAMEN?

ÈNAXIN AFHJÆLPER TRÆTHED OG GIVER NY ENERGI

De fleste kender situationen: Når du 
sidder til eksamen og føler dig træt, træt, 
træt – fordi du har brugt de seneste mange 
nætter på at læse pensum op. Eller når 
du for fjerde nat i træk sidder med den 
opgave, som snart skal afleveres.

Den sædvanlige sorte kaffe kan hjælpe, 
men virkningen er kortvarig – der skal hele 
tiden mere og mere til – og din krop har 
slet ikke godt af for meget koffein.

TRÆT ELLER EKSAMENSTRÆT?
Heldigvis findes der andre og sunde måder 
at få mere overskud på. Uanset om du står 
overfor særlige udfordringer som f.eks. 
eksamen, opgaveskrivning, overarbejde 

eller motion og fysisk aktivitet – eller om 
du går og føler dig træt i hverdagen helt 
generelt – så kan du få energi til mere 
med Ènaxin.

ÈNAXIN – FYLDT MED OVERSKUD
Ènaxin er fyldt med overskud, og afhjælper 
træthed fra flere vinkler på én gang. Ènaxin 
er baseret på syv forskellige urter fra tre 
kontinenter, og er et 100% naturligt høj-
kvalitetsbrændstof til både krop og hjerne. 

Så kan du præstere ikke alene mere – 
men også bedre!

HURTIG VIRKNING
Prøv 15 ml flydende Ènaxin 
og mærk allerede i løbet af 
45 minutter, hvordan du 
føler dig oven på. 

Efter en kur på 16 dage har du løftet dit 
generelle energiniveau, og det kan an-
befales at fortsætte med Ènaxin tabletter, 
som vedligeholder effekten. Med Ènaxin 
tabletter får du samtidig dækket dit 
daglige behov for vitaminer og mineraler.

Slip af med trætheden og få ny energi 
allerede i morgen. Spørg efter Ènaxin 
hos Matas, i helsekostbutikker og 
på apoteket.

www.mezina.com
ÈNAXIN
 ENERGI & STYRKE Årets Produkt 2004
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REpORTAGE

Af Sune Engel Rasmussen

Champagnepropperne sprin-
ger på Christiansborg Slots-
plads. Fra skovlen på en gul 
gummiged griner en flok lig-
blege teknokrater i jakkesæt. 

»Frihandel er din ven, næste 
stop Afrika!« hujer de under et 
medbragt banner med parolen 
»EU bulldozer Afrika«. 

EU’s handelskommissær, Pe-
ter Mandelson og Tysklands 
kansler, Angela Merkel er her 
også. De skåler og trykker 
hånd med stift smilende 
mundvige. Det er et skræm-
mende scenarium, men faca-
den viser sig hurtigt at være 
bluff.

Teknokraterne er unge stu-
derende i gummisko med tea-
tersminke i ansigtet, og Man-
delson og Merkel er papirho-
veder på en pind. De er nu og-
så usædvanligt stive i betræk-
ket. 

Her lugter pludselig mistæn-
keligt af politisk aktivisme, og 
en uddybende forklaring kom-
mer da også hurtigt fra Henrik 

Andersen som er en del af de-
monstrationen. 

»EU-kommissionen forhand-
ler i øjeblikket om de såkaldte 
EPA-aftaler som er bilaterale 
frihandelsaftaler mellem EU 
og 75 ulande. På papiret har 
aftalerne til formål at fremme 
ulandenes udvikling, men vi 
mener at aftalerne blot er tra-
ditionelle frihandelsaftaler 
som skal føre til en total åb-
ning af ulandenes markeder.« 

Henrik ligner med sit store, 
viltre strithår og et slips uden 
på hættetrøjen en sjusket kari-
katur af en embedsmand der 
er kommet for hurtigt ud af 
døren. Han agiterer ivrigt mod 
gummigeden: 

»Og det her er en illustrati-
on af hvad vi tror bliver konse-
kvensen hvis aftalerne gen-
nemføres.« 

Teori beriges af praksis
Henrik er 25 og studerende på 
Københavns Universitet hvor 
han har taget en bachelor i fi-
losofi. Henrik er desuden an-
sat som kampagnekoordinator 
for ulandsorganisationen IBIS. 
For to år siden blev han ansat i 

en stilling som ellers ikke er 
det oplagte terræn for en filo-
sofistuderende. Men Henrik 
mener at de kvalifikationer 
han har brug for i sin stilling, 
erhverver han sig hen ad ve-
jen. 

»I en ulandsorganisation bli-
ver man stillet over for nogle 
praktiske problemstillinger 
som er meget forskellige fra 
den teori man arbejder med på 
universitetet,« siger han. 

»Det er meget mere konkret. 
For eksempel betyder en dead-
line ikke blot om en opgave 
bliver godkendt eller ej, men 
kan pludselig være afgørende 
for om en hel kampagne kan 
realiseres.«

Blandt aktivisterne er også 
Lone Christiansen på 26. Lone 
er i gang med en masterud-
dannelse på Afrikastudier og 
har i forvejen en bachelor i hi-
storie. Hun forlod midlertidigt 
bøgerne for to år siden til for-
del for et otte måneders prak-
tikophold i Mozambique med 
IBIS. Her arbejdede hun med 
nogle af organisationens pro-
jekter om uddannelse og 
governance. Hun er nu i del-

tidspraktik i IBIS som gover-
nance assistant, og bruger en 
stor del af sin tid ved siden af 
som frivillig i en af organisati-
onens medlemsgrupper, EPA 
2007, som blandt andet er 
med til at arrangere denne 
event.

»Det er et problem at der er 
så få som ved noget om 
EPA’erne,« siger Lone. 

»Det er en sag som haster 
meget, og det er vigtigt at få 
folk til at tage stilling. Jeg tror 
for eksempel at der er masser 
af universitetsstuderende som 
interesserer sig for handelspo-
litik, og det er blandt andet 
dem som denne kampagne 
henvender sig til.«

Aktivisme som drivkraft
Lone så selv konsekvenserne 
af EU’s handelspolitik under 
sit praktikophold i Mozam-
bique hvor hun også lavede 
undersøgelser til sit speciale. 
Ulandsbistand er et stort emne 
på Afrikastudier, og efter halv-
andet års teori fik hun lyst til 
»at se virkeligheden,« som hun 
siger. Og i den virkelighed, i et 
af Afrikas fattigste lande, er 

uretfærdige handelsvilkår en 
voldsom barriere for udviklin-
gen. Derfor finder Lone tid til 
at lave aktivisme ved siden af 
specialet og sit arbejde på IBIS’ 
sekretariat. 

Aktivismen er også drivkraf-
ten for Henrik som mener at 
han gennem sit arbejde har 
mulighed for at påvirke nogle 
af de beslutningstagere man 
normalt føler sig afskåret fra. 

Sammen med repræsentan-
ter for Mellemfolkeligt Sam-
virke, ATTAC-Danmark og 
Sydafrika Kontakt sad han for 
mindre end en time siden i 
møde med den tyske ambassa-
dør for at påvirke det tyske 
EU-formandskab i EPA-for-
handlingerne, og om lidt har 
organisationerne foretræde for 
folketingets udenrigspolitiske 
udvalg. 

»Vi vil gøre politikerne op-
mærksomme på de konsekven-
ser vi mener EPA-aftalerne vil 
få for ulandene og give dem 
vores anbefalinger til ændrin-
ger i aftalerne,« fortæller Hen-
rik og trækker smilende en LE-
GO-bulldozer frem fra tasken. 

»Som en lille reminder!« 

Studierelevant arbejde

En bulldozer mod Christiansborg
Ulandsorganisationer giver studerende en mulighed for at kombinere 
studierelateret organisationsarbejde med politisk aktivisme

SEJRSMARCH FOR  
FRIHANDEL – Den 19. april 

kørte en gruppe aktivister en 

bulldozer mod Christiansborg 

for at symbolisere de konse-

kvenser EU’s handelspolitik har 

for ulandene. Blandt aktivister-

ne var også studerende fra KU 

der gerne vil berige deres teo-

retiske studier med praktisk ar-

bejde i frivillige organisationer.

Fakta om EPA
 

EpA �007 er en politisk handelskampagne der 

arbejder for en retfærdig samhandel mellem 

EU og Afrika. Kampagnen er lanceret af U-

landsorganisationen IBIS.

EpA forhandlingerne

Forhandlingerne om ’Economic partnership Agre-

ements’ er forhandlingerne om omfattende fri-

handelsaftaler mellem EU og 75 udviklingslande i 

henholdsvis Afrika, Vestindien og Stillehavet 

(AVS-landene). Forhandlingerne skal senest af-

sluttes 31. december 2007. 

EpA �007 anbefaler

•  EU bør lade afrikanske lande beholde retten til 

at beskytte skrøbelige markeder mod stærkt 

subsidierede EU varer.

•  EU bør give de afrikanske lande tid til at foreta-

ge analyser af EPA’s konsekvenser for deres 

økonomier og dermed forlænge forhandlings-

perioden.

•  EU bør aktivt demonstrere åbenhed for alterna-

tiver til EPA

Mere Info

EPA 2007 www.myspace.com/epa2007

EPA 07 www.epa2007.org

God erfaring
Men selv om det frivillige ar-
bejde kræver både gode inten-
tioner og slid, er det hele ikke 
ren og skær altruisme. 

»Udover at få lov til at lave 
kampagner med nogle fede, 
engagerede mennesker, får 
man nogle kompetencer som 
man ikke får på universitetet,« 
fortæller Lone. 

»Jeg har på et år fået en 
masse erfaring med organisa-
torisk arbejde, med at arran-
gere seminarer og workshops, 
og jeg har lært en masse om 
kommunikation. Om hvordan 
man får sit budskab igennem – 
til pressen, medierne og poli-
tikerne.« 

Det vil vise sig om budska-
bet kommer igennem til politi-
kerne. EPA-forhandlingerne 
skal som udgangspunkt afslut-
tes i 2007, og Lone og Henrik 
vil fortsætte deres aktivisme 
med hængerøv i jakkesættet 
resten af året.

Sune Engel Rasmussen er free-
lanceskribent og studerer histo-
rie på Københavns Universitet
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Studievejledning

KONTROL

Af Claus Baggersgaard

Bestyrelsen har fået nok, og nu 
melder Studievejledningen sig 
også i koret af kritikere der 
mener at regeringen blander 
sig alt for meget med detalje-
rede krav til universiteterne. 
Lokale løsninger virker bedst, 
er holdningen.

Det er et nyt lovforslag der 
får studievejledningen til at 
sætte hælene i. Det forpligtiger 
nemlig universiteterne til at 
indkalde alle studerende der 
er et år forsinket med deres 
studium, til en personlig sam-
tale, og giver tilmed ministe-
ren mulighed for at udforme 
regler for form og fremgangs-
måde under samtalen. Frygten 
er at det vil kræve store res-
sourcer uden nævneværdig ef-
fekt. 

 »Hvis politikerne virkelig 
tror at alle universiteter og alle 
studerende er ens, så forstår 
de ikke hvor kompliceret en 
proces vejledning er. Vi ved 
bedre selv hvornår vejlednin-
gen skal foregå, og hvilke red-
skaber der virker bedst,« siger 
Claus Nielsen, chefkonsulent i 
Den Centrale Studie- og Er-
hvervsvejledning.

Han mener at det er rimeligt 
at ministeren stiller krav til 
hvor hurtigt universiteterne 
får de studerende gennem de-
res uddannelse, men politiker-
ne burde ikke med nye lovgiv-
ningskrav blande sig i hvordan 
man vil leve op til målene. KU 
har allerede gennem sin ud-
viklingskontrakt med Viden-
skabsministeriet for 2006 til 
2008 forpligtiget sig til at ned-
bringe studietiden og frafaldet 
på 16 uddannelser.  

Forskellighed naturligt
Signe Vestergaard Riis, fuld-
mægtig i Den Centrale Studie-
vejledning, har kortlagt stu-
die- og erhvervsvejledningen 
på KU, og konklusionen er at 
det er vidt forskelligt hvad det 
enkelte fakultet og afdelinger-
ne konkret gør for at hjælpe de 
studerende. Men der er en helt 
naturlig årsag til at det er så-
dan.

»Der er vidt forskellige be-
hov for vejledning på de enkel-
te fag, så tilbuddene må nød-
vendigvis også være forskelli-
ge,« siger hun.

Som eksempel nævner hun 
at de medicinstuderende pri-
mært har brug for hjælp til ek-
samensplanlægning, oplysning 
om tidsfrister og regler samt 
eksamenskrav, mens behovet 
på Humaniora går mod kom-
petenceafklaring og erhvervs-
vejledning. På de humanisti-
ske studier er der nemlig stør-
re valgfrihed, og det er mere 
uklart end på Medicin, hvilke 
jobs man kan få bagefter.

Er i fuld gang
Fakulteterne forstår heller ik-
ke hvorfor regeringen åben-
bart finder det nødvendigt at 
stille detaljerede lovkrav efter-
som KU løbende har forbedret 
vejledningen af de studerende. 

Det Juridiske Fakultet er et 
af de steder hvor man er 
længst fremme. Ifølge studie- 
og erhvervsvejleder Helle 
Birch Schmidt er de som noget 
nyt begyndt at skrive ud til alle 
studerende der ikke består før-
steårsprøven, og man har sø-
sat et pilotprojekt hvor udvalg-
te nye studerende skal formu-
lere en personlig uddannelses-
plan for hvad de vil med deres 
studium.

De seneste år har studievej-
ledningen kontaktet flere hun-
drede studerende der ikke er 
registreret som værende stu-
dieaktive eller som har været 
meget længe om at skrive de-
res speciale. 

Omkring en tredjedel har 
sagt ja til at komme til en per-
sonlig samtale, og en del har 
også fået afleveret specialet. 

»Vi er helt sikkert kommet i 
kontakt med nogen der ikke 
selv havde søgt hjælp, og for 
en del har det været et motive-
rende skub til at blive studie-
aktive, men det vil koste rigtig 
mange ressourcer uden næv-
neværdig effekt hvis vi tvinges 
til at følge op over for alle der 
er et halvt år forsinket,« siger 
Helle Birch Schmidt. 

Det er hendes klare indtryk 
at den opsøgende vejledning 
har haft en effekt, men det er 
endnu for tidligt at vurdere 
hvor stor den har været.

Ingen tvang, tak
Ifølge Maria Kangas Larsen, le-
der af studievejledningen på 
Det Biovidenskabelige Fakul-
tet for Fødevarer, Veterinær-
medicin og Naturressourcer, 
kører fakultetet et særligt for-
løb for ti studerende der får 
hjælp til at blive færdige med 
specialet. Det er under overve-
jelse at starte et nyt hold snart. 
Og netop nu er hele studievej-
ledningen i gang med at blive 
omorganiseret og bygget om, 
så den bliver mere synlig og 
hjælpen lettere tilgængelig for 
de studerende. Flere af de an-
dre fakulteters studievejled-
ninger er i gang med en tilsva-
rende omorganisering. 

Maria Kangas Larsen er i te-
orien positiv overfor at indkal-
de de langsomme studerende 

til en samtale, men mener ikke 
at fakultetet har tilstrækkelige 
ressourcer til at løfte opgaven. 

»Der er en tendens til at stil-
le flere krav så studievejled-
ningen næsten ender som en 
arbejdsformidling. Det er ud-
tryk for en misforstået opfat-
telse af de studerende. De er 
mere selvstændige end som så, 
så samtalen bør være et tilbud 
uden konsekvenser hvis den 
studerende siger nej tak,« si-
ger hun.

David Salomonsen, formand 
for Studenterrådet, er enig i at 
det er afgørende at det bliver 
frivilligt om den enkelte øn-
sker at benytte sig at tilbudet 
om en samtale eller ej.

»Vejledning kan man ikke få 
for meget af, men vi tror ikke 
på at der kommer noget godt 
ud af at tvangsrådgive de stu-
derende. I det omfang, der 
skulle være problemer med 
studievejledningen på KU, er 
det op til universitetet selv at 

sikre en fornuftig løsning. Det 
har vi fuld tillid til kan lade sig 
gøre, hvis blot universiteterne 
får de fornødne økonomiske 
ressourcer,« siger han.

 
Flere vil falde fra
Teologi har blandt andet for-
bedret vejledningen med en 
lærer-tutor-ordning hvor der 
er fem-seks studerende til-
knyttet en lærer der hjælper 
med tilrettelæggelse af studiet 
med mere. Derudover satser 
fakultetet på store vejled-
ningsarrangementer mellem 
hver undervisningsblok.

Maria Gitz Christiansen, 
faglig vejleder på Teologi, tror 
ikke på at nye samtalekrav og 
en tidsgrænse for speciale-
skrivningen i sidste ende vil få 
folk hurtigere igennem.

»Man kan frygte at de stude-
rende blot vil forlænge studie-
tiden op til specialet for at 
samle materiale. Det kan godt 
være at skriveprocessen bliver 

kortere, men selve tiden de re-
elt bruger på specialet forbli-
ver den samme,« siger hun.

Chefkonsulent i den centra-
le studievejledning Claus Niel-
sen frygter ligefrem at tids-
grænsen vil få flere til at opgi-
ve at blive færdige stik modsat 
lovens intentioner om at få fle-
re igennem uddannelsessyste-
met hurtigere.

»Jeg synes der er et misfor-
hold mellem på den ene side 
regeringens målsætning om at 
flere skal have en videregåen-
de uddannelse og at man på 
den anden side stiller flere og 
flere krav om kontrol der kan 
få folk til at droppe ud. 
Spørgsmålet er om samfundet 
har størst gavn af en falleret 
universitetsstuderende der al-
drig blev færdig med sine stu-
dier eller en der er blevet for-
sinket undervejs, men trods alt 
er blevet en produktiv borger,« 
siger han.     

clba@adm.ku.dk

Trætte af politisk 
indblanding
Lokale løsninger virker bedst, så regeringen burde 
droppe sine mange krav om hvordan studerende 
skal vejledes, mener studievejlederne på KU

Vejledning

Universiteterne bliver med virkning fra juli 

2007 forpligtiget til at følge op i forhold til 

frafaldstruede studerende der er mere end 

seks måneder forsinket i uddannelsen for ek-

sempel ved tilbud om en samtale. 

Samtalen gøres obligatorisk hvis de studeren-

de er mere end 12 måneder forsinket på uddan-

nelsen.

Ministeren kan fastsætte regler blandt andet om 

procedurer, herunder krav til form og fremgangs-

måde, omfanget samt hyppigheden af samtalen.

Tidsgrænse for specialeskrivning

Der indføres bindende tidsbegrænsning for de 

studerendes skrivning af kandidatspecialet. Nor-

malt seks måneder. 

Hvis specialet ikke er afleveret inden for tidsfri-

sten, har den studerende brugt et eksamensfor-

søg. 

Der aftales en ny opgaveformulering inden for 

samme emneområde med en afleveringsfrist på 

tre måneder. Overskrides den også, tæller det 

som endnu et eksamensforsøg. 

Den studerende kan søge om at få et sidste for-

søg med en afleveringsfrist på tre måneder.

Regeringens forslag
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FORSINKELSESSAMTALE – De studerende kan se frem til at 

blive indkaldt til samtale hvis de kommer bagud med studierne.

Fakta om vejledning
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REGELFORBISTRING

Af Claus Baggersgaard

Staten giver med den ene hånd og tager det he-
le igen og lidt til med den anden. Sådan føles 
det i hvert fald i Afdelingen for International 
Sundhed på Københavns Universitet.

Staten støtter nemlig gennem Danida KU’s 
Masteruddannelse i International Sundhed der 
blandt andet er rettet mod sundhedspersonale 
fra udviklingslande. 

Samtidig har Videnskabsministeriet lavet nye 
regler der betyder at det bliver langt dyrere for 
studerende fra de selvsamme lande at komme 
til at videreuddanne sig i Danmark. Efter regel- 
ændringen sidste år skal de nemlig nu betale op 
til det dobbelte i forhold til EU-borgere.

Det får studieleder Flemming Konradsen til 
at undre sig over manglen på koordination mel-
lem Videnskabsministeriet og Udenrigsministe-
riet som Danida hører under.

»Der er en klar selvmodsigelse i den politik 
der bliver ført,« siger han.

Hård konkurrence
Ændringen af reglerne for hvad studerende fra 
de forskellige lande skal betale for at læse i 
Danmark, er også en streg i regningen for Dani-
da der har været den primære samarbejdspart-
ner bag oprettelsen af masteruddannelsen i In-
ternational Sundhed. Danida finansierer stadig 
cirka en tredjedel af stipendiaterne.

»Jeg ser med bekymring på regelændringer-
ne, men det er jo noget andre dele af regerings-
ssystemet har besluttet,« siger Finn Schlei-
mann, chefrådgiver i Danida.

Situationen bliver vanskeliggjort af at det ik-

ke længere er Danida selv der beslutter om de 
lokale medarbejdere fra sektorprogramlandene 
skal videreuddannes i København eller et andet 
sted. Det er nu op til sundhedsministeriet i de 
enkelte samarbejdslande at vælge. Han vurde-
rer derfor at prisstigningen kan få stor betyd-
ning for KU.

»De ser på hvad det koster, og hvor kendt ud-
dannelsen er. Her har KU et problem da tilsva-
rende masteruddannelser andre steder er mere 
etablerede. Et lille land med en forholdsvis ny 
uddannelse vil have svært ved at markere sig, 
så det kan få stor indvirkning på antallet stude-
rende der kommer,« siger Finn Schleimann.

Vil kæmpe
Studieleder Flemming Konradsen erkender at 
det mildest talt ikke gør tilværelsen lettere for 
Masteruddannelsen i International Sundhed, 
men han er fortsat optimistisk da han mener at 
uddannelsen med sin blanding af studerende 
fra både udviklingslande og vestlige nationer 
har noget særligt at tilbyde.

»Vi dør hvis der ikke er kunder i butikken,« 
siger han og efterspørger derfor større admini-
strativ fleksibilitet, så det bliver lettere at ind-
sluse de udenlandske studerende og flere penge 
til international markedsføring. Ligesom han 
håber at KU sætter fart på planerne om at lave 
et University of Copenhagen School of Global 
Health. 

Derudover er afdelingen allerede langt frem-
me med planerne om at udbyde flere kurser 
som såkaldte ’kuffertkurser’ hvor det er under-
viserne der rejser ud til deltagernes hjemland 
for at undervise i stedet for at de studerende 
drager til Danmark.

Taxameterregler  
spænder ben  
for uddannelse
Nye regler om hvad studerende fra lande  
uden for EU skal betale for at læse i Danmark,  
gør livet surt for masteruddannelsen

International Sundhed

Fakta om International Sundhed

Master i International Health er en forskningsbaseret, tværdisciplinær uddannelse med fokus på 

sundhedsrelaterede problemstillinger i lav-og middel indkomstlande.

Uddannelsen kan tages på et år på fuld tid eller over tre år på deltid. Uddannelsen koster (for 

borgere i EU) 85.000 kroner og cirka det dobbelte for studerende fra ikke-vestlige lande.

Det fulde masterprogram indeholder et kernemodul inklusiv et femugers feltophold i Indien, en 

række valgfrie moduler og en masterafhandling.

Der deltager studerende fra omkring 17 forskellige lande, herunder to tredjedele fra udviklings-

lande og en tredjedel fra Europa og USA. 

Læs mere på: www.mih.ku.dk

Arrangør:
Et samarbejde mellem universiteternes centrale studie- og 
erhvervsvejledning, DM - fagforening for højtuddannede (DM), 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Magistrenes Arbejds-
løshedskasse (MA), Danmarks Jurist- og Økonomforbund
(DJØF) og Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK).

Program

Universitetet
• afslutningen af uddannelsen og

udslusningsregler

A-kasserne: AAK og MA
• hvad kan a-kassen gøre for mig?
• hvor ser vi medlemmerne gå i

job?
• dimittendregler
• dagpenge

Organisationerne: 
DJØF, DM og GL
• jobsøgning - hvordan får jeg mit

første job?
• hvor er jobbene?
• ledighed og beskæftigelse
• hvad er lønnen, og hvordan er

markedsvilkårene?
• gode kontrakter
• kompetence- og karriereudvikling

MØDEKANDIDAT
Er du snart færdiguddannet 
– så mød op på vores kandidatvejledningsmøde

Aarhus Universitet
Søauditorierne, Byning 1252
Auditorium 2 (DJØF og AAK)
Auditorium 3 ( DM, GL og MA)
Tirsdags den 8. maj 2007
kl. 12.30-16.00

Aalborg Universitet
Kroghstræde 3
Lokale 4.110 (DJØF og AAK)
Lokale 4.112 (DM, GL og MA)
Onsdag den 2. maj 2007
kl. 12.30 - 15.30

Københavns Universitet
Studiestræde 6, Studiegården
Anneks A (DJØF og AAK)
Anneks B (DM, GL og MA)
Torsdag den 10. maj 2007
kl. 16.00 - 20.00

Syddansk Universitet, 
Odense
Campusvej 55
Lokale 100 (fælles indledning)
Lokale 98 (DM, GL og MA)
Lokale 100 (DJØF og AAK)
Torsdag den 3. maj 2007
kl. 14.00 - 17.00

Roskilde Universitetscenter
Universitetsvej 1
Auditorium 45,0
(DM, GL og MA)
Auditorium 46.0 (DJØF og AAK)
Mandag den 7. maj
kl. 12.30 - 16.00

en af Londons bedste dramaskoler

WEB www.asad.org.uk
EMAIL find@asad.org.uk
TLF 0044 20 7272 0027

ADDRESSE
67-83 Seven Sisters Road

London N7 6BU
England

News: ASAD signs ‘Memo of Intent’ with Trinity College
Camarthen with the aim of offering University of Wales degrees 

in Acting & Directing – see website for more details.

SKUESPILLER- OG INSTRUKTØR
UDDANNELSE I LONDON

audition i København
med studiestart i efteråret 2007

The Academy of the Science of Acting and Directing
holder i år optagelsesprøver i København 

på Lørdag 16 Juni 2007 for deres:

3-årige SKUESPILLER uddannelse*
3-årige INSTRUKTØR uddannelse*

*Kontakt SU styrelsen for information, vendrørende SU berettigelse

Andre kurser inklunderer:
Aften kurser, Intensive kurser, Sommer workshops

INTERESERET?
Kontakt os på overstånde addresse, tlf eller email
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SELVHJÆLp

Af Claus Baggersgaard

KU er med helt fremme i det 
internationale førerfelt når det 
gælder uddannelse og forsk-
ning i sundhed i udviklingslan-
de. 

I alt fald var der var masser 
af ros fra World Health Orga-
nisations ny generalsekretær 
Dr. Margaret Chan under et 
debatmøde 10. april om kvin-
ders sundhed i udviklingslan-
de hvor blandt andre udvik-
lingsminister Ulla Tørnæs (V) 
deltog.

»Sundhed kommer ikke af 
sig selv. Uddannelse af sund-
hedhedspersonalet er også væ-
sentligt, derfor har jeres uni-
versitet en stor rolle at spille. I 
gør allerede meget, men kan 
måske gøre endnu mere med 
hensyn til at levere hjerneka-
pacitet og arbejde i felten,« 
sagde den nye generalsekre-
tær.

WHO’s ny strategi i kampen 
mod de store dræbersyg-
dommme som AIDS og mala-
ria i fattige lande er at opbyg-
ge kapaciteten i sundhedsvæs-
net, herunder forbedre uddan-
nelsen af sundhedsmedarbej-
derne. Her passer KU’s Master 
in International Health på In-
stitut for International Sund-
hed, Immunologi og Mikrobio-
logi (ISIM) perfekt ind.

Siden oprettelsen har 180 
kandidater fra 26 lande taget 
masteruddannelsen og et til-
svarende antal et specialforløb 
omkring HIV/AIDS eller sund-
hed i forbindelse med kata-
strofer og flygtninge. Cirka 
halvdelen af deltagerne er 

kvinder fra ulande, og samtli-
ge er efterfølgende rejst hjem 
og har formidlet og anvendt 
deres nye viden i deres hjem-
lande.

Højt niveau 
Danida har været den primære 
samarbejdspartner og er 
yderst tilfreds med masterud-
dannelsen.

»KU har virkelig noget at by-
de på inden for det her områ-
de. Uddannelsen tåler sam-
menligning med velansete ma-
steruddannelser i andre lan-
de,« siger Finn Schleimann, 
sundhedschef i Danida.

Det høje niveau blev bekræf-
tet af en international evalue-
ring af uddannelsen i 2004 der 
fastslog at kandidaterne ofte 
implementerer nye arbejdsme-
toder og skaber forandring i 
sundhedsvæsenet i deres 
hjemlande.

Flemming Konradsen, stu-
dieleder og viceinstitutleder 
mener at noget af det der gør 
KU’s masteruddannelse speciel 
er at omkring halvdelen af del-
tagerne kommer fra udvik-
lingslande og medbringer en 
solid faglig baggrund. To års 
praktisk erfaring med sund-
hedsarbejde er minimumskra-
vet for at komme ind. Resten 
af deltagerne kommer fra Dan-
mark og andre vestlige natio-
ner.

Det betyder at deltagerne 
lærer at arbejde sammen med 
folk fra andre kulturer og får 
et nyt perspektiv på proble-
merne i forhold til den gængse 
opfattelse i deres hjemlande.

Et andet særkende er at KU’s 
masteruddannelse forsøger at 
kombinere en solid teoretisk 

baggrund blandt andet inden 
for sundhedsadministration 
med praksis hvor alle deltage-
re skal ud i felten opleve for-
holdene på første hånd i Indi-
en.

Ny master på vej
Også Afdelingen for Internati-
onal Sundhed har store planer 
for fremtiden. Vice-institut- 
leder Flemming Konradsen  
håber at masteruddannelsen 
bliver en del af den nye Uni-
versity of Copenhagen School 
of Global Health som KU har 
planer om at etablere.

Afdelingen går desuden ef-
ter at kunne tilbyde en bredere 
palet af uddannelser i fremti-
den, men planerne afhænger i 
høj grad af om universitetet er 
gearet til at bakke op med de 
nødvendige midler til at sikre 
tilstrækkeligt med personale, 
fleksible administrative proce-
durer samt sikre midler til in-
ternational markedsføring af 
uddannelserne da konkurren-
cen er stor.

Indtil videre har man valgt 
at spille ud med en ny master i 
katastrofehåndtering med op-
tagelse fra næste år.

Ifølge adjunkt Peter Kjær 
Jensen der er i færd med at 
udvikle den nye Master of 
Disaster Management, hen-
vender den sig primært til per-
sonale i internationale nød-
hjælpsorganisationer, bered-
skabsstyrelser, nationale 
NGO’er og FN-personale og 
sigter på at uddanne deltager-
ne både hvad angår bæredyg-
tig genopbygning og forebyg-
gelse.

clba@adm.ku.dk

Ros til masteruddannelse 
WHO og Danida har kun positivt at sige om Københavns Universitets 

indsats over for udviklingslandene

Mestre i sundhed
Francis Asanaah fra Ghana er læge på et 

hospital i et distrikt med 400.000 indbygge-

re, og de er blot fire læger til at behandle 

de mange patienter. Der er en kæmpe 

mangel på speciallæger, og arbejdspresset 

er enormt.

»Jeg må ofte foretage operationer jeg slet 

ikke er uddannet til, men det er ofte den 

eneste måde at redde liv på,« siger Francis 

Asanaah.

Han planlægger at tage hjem til det nordlige Ghana hvor han 

stammer fra, når han forlader Danmark til august. Der venter en 

stilling som hospitalsdirektør, så han har været særlig glad for at 

masteruddannelsen indeholder en masse om administration og 

økonomistyring.

»Når ressourcerne er så få, handler det om at få mest muligt ud af 

dem,« siger han.  

Vida Ahul fra Ghana er sundhedsassistent 

på en mindre sundhedsklinik. Hun oplever 

ofte at folk må lade deres familiemedlem-

mer ligge og dø fordi de ikke har penge til 

medicin eller til transporten til hospitalet. 

Malaria er i dag det største problem da pa-

rasitten har udviklet resistens mod de mest 

almindelige behandlinger, og de fattige ik-

ke har råd til den mere effektive medicin.  

Vida Ahul føler at hun har lært meget un-

der sit ophold i Danmark som hun kan bruge i sit daglige arbejde. 

Hun har været særlig glad for at arbejde sammen med folk fra an-

dre lande og for undervisningen i effektiv sundhedsadministration.

»Vi får tit administrative opgaver ude på sundhedsklinikkerne som 

vi slet ikke aner hvordan vi løser, men det gør jeg nu,« siger Vida 

Ahul der forventer at kunne få en højere stilling med sin nye ma-

stergrad i bagagen.

Josephine Obel fra Danmark er uddannet 

læge fra Københavns Universitet i 2003. 

Hun har valgt at tage masteruddannelsen i 

International Sundhed fordi hun gerne ville 

have et bredere perspektiv på sundhed.

»Det har åbnet en helt ny verden for mig. 

Jeg kan pludselig se sundhed i forbindelse 

med økonomi og politik,« siger hun.

Derudover mener hun at det har klædt 

hende langt bedre på til at rejse ud at hun 

har arbejdet sammen med studerende fra udviklingslande et år.

»De kommer med en kæmpe praktisk erfaring, og så har jeg lært 

at samarbejde på godt og ondt.« 

Josephine Obel har allerede fået en stilling ved WHO, så denne 

sommer drager hun to år til Tanzania hvor hun skal fungere som 

rådgiver for sundhedsministeriet i spørgsmål om børns og unges 

sundhed.

KILDE TIL VÆKST – De færdige masters rejser hjem og imple-

menterer nye metoder der skaber positiv forandring i sundhedssek-

torerne i deres hjemlande. Billedet stammer fra Lahore-området i 

Pakistan hvor rent drikkevand er en mangelvare.

FOTOS: BRITT PINKOWSKI TERSBØL
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Litteratur

K U - s y m p o s i u m  o m  
f o r s k n i n g s f r i h e d

Forskningsfriheden er til debat. Skal universiteterne have flere eller 
færre ”frie” basismidler? Hvilken betydning vil universiteternes 
fusioner og sammenlægning med sektorforskningen få? Og hvad 
er forholdet mellem forskningsledelse og den enkeltes forsknings-
frihed?

Rektoratet inviterer til internt symposium om forskningsfrihed. 
Alle forskere på Københavns Universitet er velkomne.

Program

• Velkomst og introduktion v. rektor Ralf Hemmingsen

• Forholdet mellem forskningsledelse og forskningsfrihed, 
 ved prodekan Katherine Richardson

• Forholdet mellem samfundets krav og den enkeltes 
 forskningsfrihed, v. professor Peter Birch Sørensen

• Praksisudvalgets rapport, v. formand for praksisudvalget 
 Carsten Henrichsen og medlem af udvalget Peter Sandøe

• Debatoplægget fra Forskningspolitisk Udvalg under 
 Videnskabernes Selskab, v. professor Peter Harder

• Debat

Tid/sted: 
Festsalen på Frue Plads, 
onsdag d. 2. maj 2007 kl. 15 – 17.

Ordstyrer: rektor

Tilmelding på mailadresse: symposium@adm.ku.dk

FORFATTERFEJDE

Af Kristoffer Holm Pedersen

Hvordan ser situationen ud for 
danske fagbøger og deres for-
fattere? 

Det var temaet for seminari-
et ’Virkelighedens litteratur – 
faglitteraturen’ som studie-
mønstret Sproglig Rådgivning 
ved Nordisk Institut havde ar-
rangeret i samarbejde med 
Fagbogsgruppen i Dansk For-
fatterforening.

Fagbogen er nemlig under 
pres da der i dag ikke findes 
nær de samme støttemulighe-
der for faglitterære forfattere 
som for skønlitterære. Den an-
ses slet og ret ikke for at være 
’rigtig’ litteratur. Og det er en 
skandale da faglitteraturen på 
mange måder er skønlitteratu-
rens storebror, sagde forman-
den for Dansk Forfatterfor-
enings Fagbogsgruppe, Egon 
Clausen, i sit oplæg.

papirklip og vulkaner
Den præmis var dagens mest 
prominente gæst, kulturmini-
ster Brian Mikkelsen, ikke  
enig i.

Han syntes der er rigtig go-
de vilkår for faglitteraturen, 
sagde han og mindede om at 
der er ganske mange støtte-
kroner til rådighed for faglitte-
rære forfattere. Og faglittera-
turen er vigtig, specielt når det 
gælder det sprog- og kulturbæ-
rende, sagde kulturministeren.

Ministeren nåede også et 
par spørgsmål fra de mange 
fremmødte fagbogsforfattere 

inden han gik. De drejede sig 
for de flestes vedkommende 
om hvorfor spørgsmålsstiller-
ne ikke havde fået støtte til 
netop deres bøger om papir-
klip eller vulkaner. Men dem 
kunne Brian Mikkelsen ikke 
hjælpe af hensyn til armslæng-
deprincippet, sagde han og 
gik.

Verdens bedste Norge
Formanden for Norsk Faglitte-
rær Forening, Kjell Lars Berge, 
fortalte hvordan de norske 
faglitterære forfattere har or-
ganiseret sig i en forening se-
parat fra de skønlitterære. Han 
opfordrede de danske forfatte-
re til at gøre det samme.

Direktøren for Museum 
Tusculanums Forlag Marianne 
Alenius var også bekymret, 
men det var nu ikke så meget 
på forfatternes vegne.

»Det handler ikke om forfat-
terne. Det handler om bøger-
ne. De er det vigtigste,« sagde 
hun og fortalte om problemer-
ne ved at udgive specielt hu-
manistisk faglitteratur i et lille 
sprogområde som det danske. 

Alt for mange bøger
I middagspausen blev der ser-
veret gratis øl fra Carlsberg. 
Om det var derfor folk kom 
dryssende for sent tilbage til 
en utålmodigt ventende Hen-
rik Dahl er ikke til at sige. Men 
de så glade og veltilfredse ud.

Det gjorde de ikke efter 
Henrik Dahls meget kontante 
oplæg hvor han satte spørgs-
målstegn ved hele seminariets 
udgangspunkt, nemlig om det 

overhovedet er nogen god ide 
at statsstøtte fagbøger.

Problemet er at udbuddet af 
fagbøger er langt større end 
efterspørgslen, sagde Henrik 
Dahl. Og hvorfor skal staten 
støtte nogle forfatteres lyst til 
at skrive bøger som ingen gi-
der læse, spurgte han.

»Det er fedt at sige at man er 
forfatter,« sagde Henrik Dahl 
til de mere og mere mutte fag-
bogsforfattere. »Men man har 
ikke krav på at få støtte, bare 
fordi det er fedt at sige.«

»Du skulle skamme dig over 
det oplæg,« lød det fra en til-
skuer.

Ingen offerrolle
I den afsluttende debat tog 
Niels Bjerrevig, redaktør for 
bogbranchens blad ’Bogmar-
kedet’, også fat i forfatternes 
offerrolle.

»Der er ingen der tvinger én 
til at være forfatter. Hvis man 
ikke kan være forfatter til sin 
egen tilfredsstillelse, kan man 
bare lade være. Man er ikke 
noget offer,« sagde han.

Ordstyreren Lise Bostrup 
spurgte om der fra det offentli-
ges side er blevet lagt nok ar-
bejde i at informere forfatter-
ne om hvor de kan søge stats-
støtte henne.

Men det mente centerchef i 
Kulturstyrelsen Marianne 
Kruckow nok.

»For jeg synes altså ikke det 
er for meget forlangt når man 
søger 100.000 kroner, at man 
selv søger efter opslag herom 
på internettet,« sagde hun.

khpe@adm.ku.dk

Fagbogsforfattere  
er også forfattere
Danske fagbogsforfattere vil ligestilles med deres 
skønlitterære kolleger. Både hvad angår biblioteks-
penge, anseelse og støttekroner fra Kulturministeren
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FAGBOG-FAN – Faglitteraturen er en vigtig kulturbærer både 

kulturelt og sprogligt. Alligevel er der ikke behov for at afsætte 

flere penge til den, mener kulturminister Brian Mikkelsen.
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Grænsen for abort
KOMMENTAR TIL KAppEL – Klemens Kap-
pel argumenterer i sidste nummer af Universi-
tetsavisen for en lempelse af 12-ugers grænsen 
for abort idet han foreslår at man i højere grad 
skal overlade det til kvinderne selv at vurdere 
hvornår en risiko for sygdom er så alvorlig at 
det berettiger en sen abort. 
 Vi kan ikke dy os for at kommentere en en-
kelt del af hans ellers meget nuancerede argu-
mentation: KK påpeger at der ikke er noget 
uetisk i at foretrække et barn uden fx Turners 
syndrom frem for et barn med Turners syndrom 
– og hvem kan være uenig med ham i det? Men 
hvis det ikke er uetisk at ønske dette, fortsætter 
han, så kan det vel heller ikke være uetisk på 
baggrund af dette ønske at beslutte sig for at få 
foretaget en abort.
 Det er her kæden efter vores overbevisning 
hopper af. For skal den tankegang tænkes til 
ende, kan det få meget store konsekvenser. Et 
ønske om at få en pige snarere end en dreng er i 
sig selv heller ikke uetisk, men en beslutning 
om at få foretaget en sen abort, med denne be-
grundelse, ville de fleste nok anse for proble-
matisk. 
 Der er områder af menneskelivet hvor vore 
ønsker må bøje sig for vore livsvilkår. Et af dem 
er forholdet til vore nærmeste medmennesker. 
Hvis det var investeringen i en ny frakke vi talte 
om, ville argumentationen give god mening: 
Hvis man opdager en fejl, leverer man den til-
bage og får den byttet til et bedre eksemplar. 
Men når vi taler om forholdet til ens ufødte 
barn, da er argumentationen efter vores bedste 
skøn kynisk. Man venter ikke bare et barn, man 
venter sit barn, og må i udgangspunktet accep-
tere det som en del af ens livsvilkår. 
 Gør vi det legale ønske om at få et normalt 
barn til grundlag for en argumentation for det 
etisk forsvarlige i at få fjernet et uønsket barn 
der har øget risiko for at være unormalt, da de-
graderes barnet fra at være et mål i sig selv til at 
være et middel i forældrenes liv.

Stud.teol. Kåre Skarsholm og  Niels Nymann 
Eriksen, cand.teol. og ph.d.

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

serbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 

ord. Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellem-

rum 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 bagsiden af sektion 2.

Debat

Nordisk Korthandel
scanmaps.dk

Studiestræde 26-30 - 1455 København K
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Nordisk Korthandel
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UDDANNELSE

I foråret 2006 fremlagde regeringen sin strategi for Dan-
mark i den globale økonomi, ’Fremgang, fornyelse og tryg-
hed’. Et af initiativerne i strategien er oprettelse af særlige 
eliteuddannelser for at de talentfulde unge kan »udnytte 
deres potentiale fuld ud.« 
 Den allerede fastlagte model i strategien dikterer at eli-
teuddannelser er »to-årige uddannelser med særlig høj un-
dervisningsstandard og høje adgangskrav for meget kvali-
ficerede bachelorer«. Desuden fastslås at »Eliteuddannel-
ser kun skal udbydes på få universiteter.« 
 Umiddelbart kan det lyde tilladeligt, men modellen er 
hverken udtryk for nytænkning eller særligt styrkende for 
universiteterne eller samfundet.

Det nye skel
At skelne mellem elite og bredde er udbredt i store dele af 
verden. Det karakteristiske i udlandet er at have eliteuni-
versiteter og ikke-eliteuniversiteter. Den skelnen er dog 
noget nyt i det nordiske uddannelsessystem. 
 Dermed ikke sagt at man ikke har været i stand til at dif-
ferentiere den undervisning elever og studerende har 
modtaget. Den dygtige underviser har altid kunnet under-
vise på forskellige niveauer i samme klasselokale således at 
alle fik udbytte af undervisningen. Det har bare ikke tidli-
gere været nødvendigt at differentiere eksplicit. Men det er 
det åbenbart nu. Elite er blevet et prestigeprojekt for mini-
steriet og regeringen.
 Der kan opstilles to måder at skabe elite på i Danmark. 
Den ene måde er at oprette særskilte uddannelsesforløb 
med særlig høj kvalitet på udvalgte fag. Altså den fastlagte 
model i strategien.  Den anden måde er at tilbyde alle stu-
derende bedre mulighed for at fordybe sig mere end studi-
et kræver. Muligheden er der hele tiden, parallelt med den 
egentlige uddannelse og tilbydes systematisk. De få der 
magter det, vælger det.
 
Systematiske muligheder
Det er i princippet allerede muligt at fordybe sig grundigt i 
et studie. Men den måde det sker på i dag, er sporadisk 
headhunting af de ekstremt få og uden egentlig opfordring 
eller kreditering fra universitetets side.

 Ved at tilbyde muligheden systematisk viser universite-
tet at yderlig fordybelse faktisk er meget ønskelig. Ved en 
kreditering vil det også blive mere tydeligt at det faktisk 
kan styrke ens karriere senere hen, uanset om man vælger 
forsker- eller erhvervsvejen. 
 Desuden vil det systematiske betyde at de studerende 
får et bedre overblik over hvilke muligheder de har – et 
særligt relevant erhvervsarbejde, publicering, konference-
deltagelse og så videre, og de vil nemt blive koblet til en 
vejleder. En kreditering vil, udover at hjælpe den studeren-
de, betyde at universitetet og vejlederen er indstillet på ud-
fordre den studerende da der følger penge med.

Fortløbende mulighed
Ved hele tiden at tilbyde muligheden for fordybelse kan 
studerende vælge det til når de er parate. På den måde kan 
man blive elitestuderende under både bachelor- og kandi-
datuddannelsen, og hvis man ikke magter det, kan man 
blot fortsætte den ordinære uddannelse. Altså ingen fra-
faldsproblemer.
 Ved at have sideløbende eliteuddannelser giver man og-
så samtlige fag mulighed for at have elitestuderende og ik-
ke blot de få politisk valgte fag. Desuden undgår man at 
eliteuddannelser trækker ressourcer og dygtige undervise-
re fra de ordinære uddannelser – hvilket ligger i definitio-
nen af den fastlagte eliteuddannelsesmodel. 

En alternativ løsning
Således styrkes universitetet samlet og ikke kun enkelte 
fag. Svage fag kan blive stærkere og stærke fag styrket. 
Derudover vil de særligt motiverede studerende der fordy-
ber sig ekstra, være med til at motivere de andre studeren-
de. Hvis man har en ven der løber hurtigt, sætter man ger-
ne selv tempoet op.
 Således ser en elitemodel med et konstruktivt og styr-
kende indhold ud. En model der passer med den nordiske 
uddannelsesmodel. En model der ikke skaber differentie-
ring i A og B, men i langt højere grad styrker alle de stude-
rende, hele universitetet og hele samfundet.

Synspunkt

Hvis man har en ven der løber 
hurtigt, sætter man gerne selv 
tempoet op.

Jeppe Eimose Larsen, Præsidie-

medlem, Studenterrådet ved 

Københavns Universitet

Uambitiøs elitemodel
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Videnskabet

kulturel integration og åndelighed. Af disse har 
især rammeprogrammet ’Kultur 2000’ (fra peri-
oden 2000-2004), initiativet ’A Soul for Europe’ 
(1994) og rammeprogrammet ’Åndelige og eti-
ske værdier og kilder’ (1994) været bemærkel-
sesværdige. 
 Det interessante er at her fremhæves kultu-
ren og åndeligheden som en anden eller ny side 
af integrationsprocessen hvis eksplicitte mål 
netop ikke er at harmonisere de europæiske 
medlemsstaters kulturelle forskelle. Blandt EU-
politikere har det været en ud-
bredt holdning at den europæi-
ske integrationsproces ikke ba-
re i lyset af diskussionerne om 
en fælles Forfatningstraktat, 
men igennem en længere år-
række har haft brug for en ny 
begyndelse. Her er kulturen og 
åndeligheden blevet set som et 
godt sted at tage fat.

Et fælles værdigrundlag
Hvilke implikationer ligger i at 
ville integrere Europa i en sta-
digt snævrere Europæisk Uni-
on? Det afhænger af hvordan begrebet integra-
tion forstås. Integrationsbegrebet indeholder 
en relation mellem den enkelte og det fælles, 
mellem lighed og forskellighed, mellem del og 
helhed. Hvordan de relationer ser ud afhænger 
af, hvordan den helhed der rummer relationer-
ne, anskues. 
 Ser vi på de betydninger som kultur og ånd 
tillægges i de nævnte EU-programmer og initia-
tiver, er det slående at netop kunst og religion 
bliver trukket frem i arbejdet med at formulere 
en ny begyndelse i bestræbelserne på at inte-
grere og give Europa mening. Den helhed inte-
grationen har som mål, er kendetegnet ved at 

ville gøre EU til noget andet og mere end et 
mellemstatsligt økonomisk anliggende. Det er 
en helhed der skal rumme begreber som ånd, 
arv og sjæl.
 Spørgsmålet er hvad der kommer ud af inte-
grationsstrategierne på det kulturelle og det ån-
delige område. Som vi ser det, ender initiativer-
ne med at sætte mennesket i centrum. Nok bli-
ver kultur og ånd, kunst og religion taget med i 
betragtning, men i praksis koncentrerer pro-
grammerne sig om borgerne og deres værdier. 

 Det betyder at 
den helhed der re-
elt bliver tale om 
når Europa-Kom-
missionen vil skabe 
en anden form for 
europæisk enhed 
end den samfunds-
økonomiske, viser 
sig at være en bor-
gernes konsensus 
om værdier.
 Når det gælder 
formuleringen af et 
fælles værdigrund-

lag i EU, er Rettighedschartret et nøgledoku-
ment. Dokumentet har status som et politisk og 
ikke juridisk dokument, som dog var skrevet 
ind i forslaget til Forfatningstraktaten. Ifølge 
Rettighedschartret sætter EU »mennesket i cen-
trum for sit virke«. 
 Dertil har vi i Europa nogle fælles værdier 
som EU vil bevare og udvikle. Dette værdi-
grundlag bygger på »menneskets værdighed, 
frihed, lighed og solidaritet.« Fordi europæerne 
deler disse grundlæggende værdier, kan Europa 
betragtes som en enhed. Samtidig kalder Ret-
tighedschartret disse værdier for udelelige og 
universelle.

EUROpÆISK ETNOLOGI

Af Helene Rasmussen og Marie Sandberg 

Vejen til at opnå EU’s mål om »en stadigt snæv-
rere sammenslutning mellem de europæiske 
folk« – en formulering som er at finde i hver 
traktat – har i udgangspunktet været at harmo-
nisere medlemsstaternes økonomier gennem 
etablering af et fælles marked. Siden er Fælles-
markedet også blevet et politisk fællesskab i og 
med Unionens indførelse i 1992. 
 På det økonomiske og politiske niveau hand-
ler det i EU’s integrationsproces om overvindel-
se af forskelligheder. Hvad enten det gælder 
anerkendelsen af en særlig regional ’specialitet’ 
eller strømliningen af de berømte agurker, er 
der tale om standardisering af regler, kort sagt 
om en harmonisering af markedet. Det samme 
gør sig gældende på det politiske niveau hvor 
alle har eller bør have stemmeret og lighed for 
loven ud fra et fælles, demokratisk grundlag. 
Her er forskelle snarere et politisk problem end 
et politisk ideal.
 Siden begyndelsen af 1990’erne har den 
europæiske integrationsproces været båret af 
en indsats for at styrke den indbyrdes solidari-
tet medlemsstaterne imellem uden at dette 
skulle forhindre at de kan udfolde deres kultu-
relle mangfoldighed. Hermed indføres et poli-
tisk ideal om plads til forskellighed. Det gør sig 
for eksempel gældende i dokumentet Den Euro-
pæiske Unions Charter om Grundlæggende Ret-
tigheder fra år 2000 (Rettighedschartret). 
 I Europa-Kommissionen taler man om at give 
rum for forskellighed under overskriften ’Enhed 
i mangfoldighed’. Dette mål har udmøntet sig i 
forskellige politiske initiativer og rammepro-
grammer som er delvist initieret, delvist støttet 
af Europa-Kommissionen, og som handler om 

FÆLLESSJÆL – I EU kan en 

aktiv kulturpolitik opdrage 

mangfoldigheden af borgere til 

samhørighed og enhed gennem 

deltagelse i fx koncertarrange-

menter. Bag initiativet ’ A soul 

for Europe’ lå grundtanken at 

alle EU-borgere er aktive eller 

kommende koncertgængere 

hvad enten deres grundsyn er 

muslimsk, humanistisk eller kri-

stent.

Spørgsmålet er  
om man kan skabe 
integration med 
en kulturpolitik der 
ikke anerkender 
forskelle?

FOTO: POLFOTO
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Når værdierne bliver det fælles, så har det kon-
sekvenser for hvordan den helhed som integra-
tionen skal føre til, kan forstås. Når det er de 
fælles værdier der trækkes frem, så træder kon-
flikterne i baggrunden. Dermed kommer der ik-
ke fokus på værdier der står i modsætning til 
hinanden.
 
Er der grænser for universelle  
værdier?
Spørgsmålet er om det ligger i værdibegrebet 
selv at undgå modsætninger og konflikter? Det 
ser ud til at være gældende i praksis. De fælles 
værdier der ofte nævnes, er tolerance, solidari-
tet, pluralisme. 
 Med ’pluralisme’ tænker Europa-Kommisio-
nen på at give mulighed for en værdifuld mang-
foldighed af kulturel aktivitet hvor europæerne 
møder hinanden med gensidig ’tolerance’. Hvis 
en helhed skal holdes sammen af tolerance, er 
der ikke plads til modsætninger. For hvor går 
grænsen for hvilke modsætninger der skal tole-
reres? 
 Det samme problem melder sig hvis sammen-
holdet skal baseres på det at være ’solidarisk’. 
For hvor går grænserne for hvem man skal være 
solidariske med? Hvordan være solidarisk med 
nogen uden at være det i modsætning til andre? 
Derfor giver det måske ikke logisk mening at ta-
le om solidaritet som en universel værdi.
 I Rettighedschartret sættes mennesket og 
dets værd i centrum. Fællesskabet kommer så 
tilsyneladende til at bestå i en enighed om de 
fælles værdier som ikke kan modsiges. Dermed 
bliver det op til et fællesskab af individer at de-
finere solidariteten som konkret værdi, det vil 
sige hvad dette fællesskab vil stå solidarisk om 
– i modsætning til noget man ikke vil solidarise-
re sig med. 
 Det forbliver så et åbent spørgsmål hvori fæl-

lesskabet består. I og med at værdierne itale-
sættes som universelle, understreges det til 
gengæld at de ikke er konfliktfyldte, men tvært-
imod bygger på en konsensus og dermed kan 
regnes for at stå for noget fælles. Her bliver be-
tydningen af det fælles lig en ensartethed.

Kulturelle forskelle eller mennesket i 
centrum?
Den overordnede opfattelse af kulturens funkti-
on er at den kan opdrage til samhørighed og 
europæisk enhed gennem deltagelse i for ek-
sempel kulturfestivaler og koncertarrangemen-
ter. 
 Det kunne man se i EU’s Kultur 2000-pro-
gram. Vejen til kulturel enhed bestod her i op-
lysning og oplevelser til EU-borgerne. Man hen-
vendte sig for eksempel særligt til de unge der 
ikke normalt går til klassiske koncerter, de så-
kaldte ’non-concert goers’. Det gjaldt om at ak-
tivere og tilskynde de unge til at gå ind i kon-
certsalen og opleve den kulturelle arv gennem 
klassisk musik komponeret af store europæere.  
 Tilsvarende henvendte man sig i ’A soul for 
Europe’ – et initiativ som Europa-Kommissio-
nen ikke selv initierede, men støttede økono-
misk – til såvel religiøse som ikke-religiøse bor-
gere. Grundtanken var at det ikke er væsentligt 
om man er kristen, muslim eller humanist, for i 
bund og grund er alle borgere i EU at forstå som 
mennesker med et etisk-religiøst værdigrund-
lag der udgør Europas »etiske og åndelige vær-
dier og kilder.«
 Man appellerede således både i Kultur 2000-
programmet og i ’A soul for Europe’ til det sam-
me: alle er koncertgængere – aktive eller kom-
mende – og alle har en eller anden form for 
overbevisning – det være sig muslimsk, huma-
nistisk eller kristen.
 Der er med andre ord tale om en individbase-

ret forståelse af forskelle uden fokus på de kul-
turelle forskelle der kunne tænkes at spille en 
rolle – både indadtil i et samlet Europa og ud-
adtil i forhold til resten af verden. I denne for-
ståelse er der ikke plads til de konflikter som 
præger de kulturelle og de religiøse områder – 
både historisk og aktuelt. 
 Når det for eksempel diskuteres hvorvidt og 
hvordan de nationale skattesystemer i EU skal 
harmoniseres, så er det samtidig et spørgsmål 
der vedrører en lang række kulturelt forskellige 
måder at indrette sig på. Ikke bare medlemssta-
terne imellem, men også internt i hver med-
lemsstat hvor forskellige interesser kæmper om 
indretningen af det nationale skattepolitiske sy-
stem. Modstanden mod harmoniseringen bliver 
afvist som hindringer for den fri bevægelighed 
på det fælles marked.

Konflikt og konsensus
Formålet med ’Enhed i mangfoldighed’ er at 
skabe en fælles kultur- og åndspolitik. Det eksi-
sterer side om side med Rettighedschartret der 
kan ses som et forsøg på at skabe et fælles vær-
digrundlag. Men det der viser sig at være på spil 
i forsøget på at virkeliggøre noget andet og me-
re end det den politisk-økonomiske integration 
hidtil har bibragt EU, ender som en italesættel-
se af kultur og religion der baserer sig på et fæl-
les værdigrundlag – fuldstændig på linje med 
den politisk-økonomiske konsensus. 
 Initiativerne omkring kultur og ånd fører ik-
ke til det ønskede højere niveau af de europæi-
ske folks sammenslutning der ophæver og over-
skrider de hidtidige vanskeligheder i den euro-
pæiske integrationsproces.
 Problemet findes i Europa-Kommissionens 
ambition om at ville række ud over et fælles 
værdigrundlag i politisk-økonomisk regi. Ved at 
lægge en individualisme til grund for ’Enhed i 

mangfoldighed’ og ved at italesætte Europas 
kulturelle mangfoldighed og forskelligartede 
religiøse grundlag som fælleseuropæiske ’etiske 
og åndelige værdier og kilder’ formår kultur- og 
åndspolitikken ikke at identificere noget der for 
alvor hæver sig over de forskelle der måtte være 
individ og individ imellem.
 Derfor ender kulturens og religionens rolle i 
den europæiske integrationsproces med at være 
baseret på et påstået ideal om rum for forskel-
lighed. Påstået fordi de forskelle der er imellem 
såvel medlemsstater som religioner og borgere, 
ikke anerkendes som forskelle. De nedtones i et 
fokus på at opnå enhed gennem enighed om en 
grundlæggende ensartethed: de fælles værdier. 
Spørgsmålet er om man kan skabe integration 
med en kulturpolitik der ikke anerkender for-
skelle?

Helene Rasmussen og Marie Sandberg er begge 
ph.d.-stipendiater ved Saxo-instituttet, Europæ-
isk Etnologi. Kronikken er skrevet på baggrund af 
artiklen »Viljen til Europa – Europas vilje? Kul-
tur, ånd og værdier i EU efter Murens fald« som 
netop er udkommet i antologien Velfærdssam-
fund – velfærdsstaters forsvarsform? (Museum 
Tusculanums Forlag 2007), redigeret af Klaus 
Bolving og Thomas Højrup.

Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

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

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

Inden for de seneste årtier er kultur og religion blevet inddraget i 
den europæiske integrationsproces under overskriften ’Enhed i 
mangfoldighed’. Ved nærmere øjesyn viser overskriften sig dog 
snarere at handle om at alle borgere i EU har nogle fælles værdier 
end om at der er væsentlige kulturelle og religiøse forskelle i Euro-
pa. Fokus er således på konsensus snarere end på konflikt

Kultur, ånd 
og værdier i EU
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REVY

Af Kristoffer Holm Pedersen

»Willkommen til revy!« byder 
den russiske KGB-officer 
Ka’Putin sadistisk smilende og 
slår armene ud. Det næsten 
fulde auditorium på CSS rea-
gerer straks med rungende 
klapsalver, og så er dette års 
udgave af den legendariske 
Statskundskabsrevy i gang.

’Der er altid noget at komme 
efter’ er årets titel, og det må 
man give de gode folk bag re-
vyen ret i. I de næste to timer 
skal vi blandt andet stifte be-
kendtskab med den forsmåede 
statsministerfrue Anne-Mette 
Rasmussen, den hjemløse EU-
traktat, den tørklædeklædte 
hårmodel/kassedame Latifa 
og finde ud af hvad det er der 
giver statsministeren en dårlig 
smag i munden.

Med rogn i hollænder-
vogn
Aftenens højdepunkter er 
mange og kommer på stribe.

’Kærlighedens hollænder-
vogn’ er en øm, men tragisk 
kærlighedsduet a la Romeo og 
Julie – her mellem Betjenten 
og Den Autonome – på den 

gamle slager ’Skibet skal sejle i 
nat’. Det er ikke så nemt for to 
unge elskende der ikke kan få 
hinanden, forstår man. Men 
det er godt at vide at der trods 
alt er håb når betjenten i sidste 
vers synger: »Jeg gør dig med 
rogn / i min hollændervogn / 
for Ungeren skal ryddes i nat.«

Den tidligere skandaleom-
bruste fødevareminister Lars 
Barfoed kommer forbi og laver 
rekordforsøget ’3 retter på 3 
minutter’ med yderst tvivlsom-
me fødevarer. Og fint besøg er 
der også fra udviklingsmini-
ster Ulla Tørnæs’ udvalgte 
kendisflok der nok vil hjælpe 
de fattige i den tredje verden, 
men mest sig selv.

Størst jubel i salen vækker 
en SM-klædt Karen Jespersen i 
lak og læder med to mænd i 
kort snor kravlende foran sig 
med bogstaverne V og S tato-
veret på overkroppen. »Karen 
kommer!« bliver der med 
skræk i stemmen råbt til det 
velspillende bands hårdtpum-
pende rytmer.

Fremragende skuespil
Det er dog ikke kun de store 
samfundsmæssige spørgsmål 
der bliver gjort grin med den-

ne aften på Statskundskab.
I en smuk og aldeles sexi-

stisk homage til den nyligt af-
døde Otto Brandenburg bliver 
det gammelkendte tema om 
det sødmefulde forhold mel-
lem mandlige tutorer og kvin-
delige rus-studerende taget 
op. »For når en tutor / en rig-
tig tutor går i gang / så ved 
man altid hvad der vil ske,« 
synges der slesk og forførende.

Og så er der grin på lærer-
værelsets bekostning, CSS-in-
terne studenterpolitiske intri-
ger og CV-galop hvor første-
præmien er ansættelse i et mi-
nisterium og åbent mavesår.

Selv når det bliver allermest 

indspist, er det som oftest sta-
dig utrolig underholdende for 
udenforstående tilskuere, hvil-
ket ikke mindst skyldes nogle 
aldeles fremragende skuespil-
præstationer. Ud af revyens 
mange numre er der kun nogle 
enkelte som ikke rammer helt 
plet, men de er i undertal og 
fjerner ikke det meget overbe-
visende helhedsindtryk.

Alt i alt giver det fem ud af 
seks lattergaspatroner til 
Statskundskabs revyfolk, der 
velfortjent kan lade sig hylde 
til stående klapsalver efter 
forestillingen.

khpe@adm.ku.dk

Forestilling  
uden bedøvelse
Karen Jespersen, Vladimir Ka’Putin, Ungeren 

og Statsministeren blev taget under kærlig 

rodbehandling da statskundskabernes revy 

bød indenfor til det årlige lattereftersyn

DEN MAN TUGTER – »Vi mødtes i kamp / Jeg fik 

knippelknips / Du lagde mig i benlås med håndjern og 

strips / I detentionen den nat / var din pistol ladt / Men 

Ungeren skal ryddes i nat.« Umulig kærlighed mellem 

Autonom og Betjent til Statskundskabernes revy.

FOTOS: SØREN HARTVIG
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Politikere om klimaændringer
Dansk Polarcenter er vært for et stort dialogmøde med  

fremtrædende politikere fra de fleste partier den 3. maj.  

Læs mere på side �

Knaster til studiemiljøet
Københavns Universitets uddannelsesstrategiske råd har en pulje 

på 200.000 kr. til projekter der forbedrer studiemiljøet.

Læs mere på side 82SEKTIoN

vores helbred. Det er f. eks. 
stoffer i broccoli eller solbær 
der kan reducere forekomsten 
af cancer. Vi arbejder med at 
kunne overføre sundhedsfrem-
ende effekter til de kulturplan-
ter vi spiser meget af, og som 
vi godt kan lide.«

Hvorfor er det værd at beskæfti-
ge sig med? 
 » Der stilles fra alle sider 
meget store forventninger og 
krav til fremtidens plantepro-
duktion. Et stigende globalt 
befolkningstal kombineret 
med fortsat inddragelse af 
landbrugsjord til andre formål 
betyder at udbyttet per areal-
enhed i det næste årti vil skulle 
forøges drastisk for at imøde-
komme det globale fødevare-
behov. Inddragelse af mindre 
egnede araler til plantedyrk-
ning og mulige klimaforan-
dringer gør at planter samtidig 
skal kunne modstå mere ek-
streme vækstforhold (kulde, 
varme, tørke, salt, oversvøm-
melse). I fremtiden vil planter 
også skulle kunne tjene som 
grønne fabrikker der på miljø-
venlig måde producerer stof-
fer (bioaktive molekyler, poly-
merer, simple udgangsmateri-
aler) som idag produceres i 

den petrokemiske industri. 
Samtidig er der et stort ønske 
om at vi ud fra planter skal 
kunne udvikle bioenergi, ty-
pisk blot omtalt som bioetha-
nol. Endvidere ønsker vi også 
sundere fødevarer. Det bety-
der ikke blot fødevarer der ved 
mere mild forarbejdning inde-
holder større mængde vitami-
ner og kostfibre, men også  
fødevarer (dvs. planter) med  
et nyt eller større indhold af 
sundhedsfremmende stoffer. 
Der vil således i fremtiden ske 
en gradvis udviskning af for-
skellen mellem fødevarer og 
medicin, og der vil blive tale 
om at en del af kostanbefalin-
gerne vil blive tilpasset det en-
kelte menneskes behov afhæn-
gigt af individuelle genetiske 
dispositioner. Konkurrencen 
mellem brug af planter til 
mange flere formål end hidtil 
vil betyde højere fødevarepri-
ser med mindre denne udvik-
ling imødegås ved udvikling af 
planter der giver større udbyt-
te.« 

Kan forskningen i et større per-
spektiv også bidrage med at løse 
problemer med hungersnød og 
underernæring?
 »Det håber jeg da. I vores 

projekter arbejder vi med 
hvordan vi bedst får gavn af 
planter. 80 % af de fødevarer 
vi får i dag, kommer fra 12 
planter – men der findes om-
kring 300.000 plantearter. I 
forhold til det større perspek-
tiv foregår der forskning i salt- 
og tørketolerante planter som 
vil kunne hjælpe i de områder 
hvor vandressourcer er knap-
pe. Det er et område der ikke 
får så megen bevågenhed fordi 
der ikke er så mange kommer-
cielle interesser tilstede. Der-
for er det mest offentlige pen-
ge der er i spil her.«

Fremtidens grønne  
fabrikker
Du omtaler planterne som frem-
tidens ’grønne fabrikker’. Hvor-
dan skal det forstås?
 »Gummitræet er et godt ek-
sempel – her tapper man latex 
direkte fra træet. Men hvorfor 
ikke udvikle denne plante så 
man også kan tappe medicin 
samtidig. Det handler om hele 
tiden at se potentialet i plan-
terne. Vi arbejder også med 
plantefibre. Planter har jo ikke 
noget skelet, men de kan stå 
op alligevel. Det kan de på 
grund af deres cellevægge. 
Bomuldstøj består udelukken-

de af cellulose fra planters cel-
levæg. En anden af cellevæg-
gens bestanddele er pektin. 
Her arbejder vi på at forbedre 
den pectin der findes i roer og 
kartofler så den kan danne ge-
ler og kan bruges til fremstil-
ling af fx marmelade. På den 
måde kan vi få en værditil-
vækst i sukkerroe og kartoffel-
produktionen.« 

Hvordan kan forskerprisens to 
og en halv millioner kroner bi-
drage til det kommende arbej-
de? 
 »Pengene vil hovedsageligt 
blive brugt til at fylde huller – 
og dem har vi en del af. Vi har 
altid en vifte af projekter i 
gang og arbejder typisk ikke 
ud fra strategiske indsatsom-
råder; vi går mere efter at få 
fat i de rigtige personer end ef-
ter helt specifikke projekter. 

Jeg tror på at når folk kan få 
lov at lave den forskning de 
brænder for, så opnås de bed-
ste resultater. Så ved knop-
skydning kan vi godt komme 
fra plantebiologi til farma i et 
sammenhængende projekt. « 

Så planterne er fremtiden?
»Ja, planterne har jo fx typisk 
næsten lige så mange gener 
som mennesket – noget som 
kom meget bag på mange læ-
ger. For os er det ikke så un-
derligt da planterne jo skal 
kunne overleve på ét sted. De 
kan ikke flytte sig, men er nødt 
til at få vand, mineraler, lys og 
kunne forsvare sig fra det me-
re eller mindre tilfældige vok-
sested hvor frøet er spiret. 
Derfor kan planter mange flere 
ting end mennesker. Tænk at 
kunne få al sin energi fra solly-
set!«

Et plantet budskab

Professor Birger Lindberg 
Møller fra Det Bioviden-
skabelige Fakultet mod-
tog for nylig Villum Kann 
Rasmussens forskerpris på 
�,5 millioner kroner for sit 
arbejde med naturstoffer i 
planter. Her fortæller han 
lidt om hvilke perspekti-
ver der er knyttet til forsk-
ningen i planters vækst 
og udvikling, og hvordan 
han vil anvende pengene 
fra Danmarks største 
forskningspris

FORSKERPRIS

Af Pia Mejdahl Daugbjerg

Hvad går din forskning ud på?
 »Vi vil gerne udvikle fremti-
dens planter ved kombineret 
brug af molekylær forskning, 
genteknologi og klassisk for-
ædling. Vi arbejder i forsk-
ningscenteret med at udvikle 
planter så de giver større ud-
bytte og har bedre sygdomsre-
sistens. Vi ser især på indhol-
det af sekundære metabolitter, 
som planter bruger til at for-
svare sig mod angreb fra in-
sekter og mikroorganismer, 
men hvoraf mange samtidig 
har en positiv indvirkning på 

Villum Kann Rasmussens Årslegat

Villum Kann Rasmussens Årslegat ti1 teknisk forskning blev 

uddelt første gang i 1987. I dag er det udvidet til også at gæl-

de naturvidenskabelig forskning. Legatet tildeles hvert år en 

dansk forsker som en anerkendelse for en særlig værdifuld 

forskningsindsats. I 2007 er årslegatet på 2,5 millioner kroner.
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Boliger 

Bolig søges

Copenhagen
Period: From 1/7-07.

Size: Apartment.

Equipment: Furnished.

Tenants: UK professor and wife.

Contact: e-mail:  

betina@pai.ku.dk or  

j.couchman@imperial.ac.uk. 

København/ Frederiksberg/
Gentofte
Periode: 1/6-07.

Størrelse: Lejlighed el. hus,  

3-4 værelser, køkken, bad.

Lejer: Hollandsk professor, rolig, 

ikkeryger, søn på 5 år.

Kontakt: E-mail:  

cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk el. 

tlf.: 3532 1227.

Nordsjælland
Periode: Fra 1/7-07.

Størrelse: Lejlighed.

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md.

Kontakt: Rikke Steensgaard,  

e-mail:  

rikke.steensgaard@gmail.com.

København og omegn 
Periode: Fra 1/7-07 og 1 år frem.  

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.  

Udstyr: Helst møbleret.  

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md.  

Lejer: Kvindelig tysk forsker.  

Kontakt: e-mail: bipi@glo. 

regionh.dk, el. tlf.: 4323 3372. 

København
Periode: Fra 1/8-07.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær.

Lejere: Seniorforsker med ægte-

fælle (lærer) og barn.

Husleje: Maks. 11.000 kr. pr. 

md.

Kontakt: Jürgen Wedekind,  

tlf.: 3532 9076 el. e-mail:  

juergen@cst.dk.

Copenhagen
Period: 3-6 months from 1/5-07.

Size: Apartment, 2 rooms, 

bathroom, kitchen.

Stamtræet rystes – Taung- 
fossilets betydning for teorier 
om menneskets udvikling 
Foredrag af Anne Katrine Gjerløff

Tid: 1/5 kl. 15.15.

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 

Auditoriet

Arr.: Palæontologisk Klub, palklub@geol.ku.dk.

1807: Two Bicentennials:  
Bombardment and Abolition 
History Research Day

Tid: 2/5 kl. 13-17

Sted: Lok. TBA 

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Det sker 27.-29. april  1.-2. maj  2. maj  2. maj

Forskningens Døgn på  
Bispebjerg Hospital 
Mød en række af hospitalets eksperter og  

hør om den sidste nye forskning inden for  

fx doping, forgiftninger, hjernens påvirkning 

af vinterbadning. Få testet kondition, muskel-

styrke, balance, kolesteroltal og meget andet

Tid: 27/4 kl. 10-18

Sted: Bispebjerg Bakke 23

Arr.: Bispebjerg Hospital,  

www.bispebjerghospital.dk

Dansens Dag, seminar om 
dans i Danmark
Orientering om kommende bogudgivelser ved 

Henning Urup og Ole Nørlyng samt workshop 

ved Judy Ryslander Schomacker om dans om-

kring år 1900 med udgangspunkt i Hans Beck

Tid: 29/4 kl. 13.30-17.00

Sted: Institut for Kunst og Kulturvidenskab, 

Karen Blixens vej 1

Arr.: Dansk Dansehistorisk Arkiv

Kontakt: Eva Ostergaard- 

Nielsen, e-mail:  

eva.ostergaard@uab.cat.

Bolig udlejes

Vesterbro
Periode: 1/6-1/11-07.

Størrelse: Lejlighed, 74 kvm.,  

3 vær.

Udstyr: Møbleret, vaskema-

skine.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl. 

telefon.

Kontakt: Lea, tlf.:  

6091 1161/6062 8758.

København
Periode: 15/6-07-15/6-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: Charlotte,  

tlf.: 6064 1897, e-mail:  

studiestraede@mail.tele.dk.

Nørrebro
Periode: 1/5-07, 6-12 mdr.

Størrelse: Værelse, 16 kvm; eget 

køkken og badeværelse.

Lejer: Helst ikkeryger.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. ekskl. 

el.

Kontakt: Fabrice Liebaut,  

e-mail: fabrice.liebaut@mail.dk.

Nørrebro
Period: 1/8-31/12-07.

Size: Apartment, 4 rooms,  

140 sqm.

Equipment: Fully furnished,  

washing machine, TV, Internet.

Tenant: Single or family, non-

smoker.

Rent: 9.500 kr. per month all  

incl.

Deposit: 18.000 kr.

Contact: E-mail: mail@jettehart-

vig.dk, tel.: 3582 7272.

Gentofte
Størrelse: 2 vær. tekøkken, toi-

let, bad.

Udstyr: Delvist møbleret.

Husleje: 4.300 kr. pr. md. alt  

inkl. 

Depositum: 3 mdrs. husleje.

Kontakt: Tlf.: 5133 6063.

Copenhagen V
Period: 15/7-07-30/7-08.

Size: Apartment, 3 rooms,  

95 sqm.

Equipment: Furnished, dish- 

washer, access to washer and  

dryer.

Tenants: Nonsmokers, no pets.

Rent: 8.500 kr. per month all  

incl.

Contact: Pia Boda, e-mail:  

pia.boda@kabelnettet.dk

Østerbro
Periode: 1/5-31/8-07.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

85 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Enlig el. et par, ikke-

rygere, ikke husdyr.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl. 

varme, el, telefon, vask.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Email:  

nannae@db.dk el.  

tlf. 3538 4894, el. 4060 5756.

Stenløse
Størrelse: Hus, 151 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, have.

Husleje: 9.000 kr. eksl. vand, el, 

gas og tlf.

Kontakt: Advokat Birte  

Refsbeck, tlf.: 4717 3113 el.  

B. Roden, tlf.: 3927 1308.

Østerbro
Periode: 1/4-07, for et år.

Størrelse: Lejlighed, 50 kvm.,  

2 vær.

Udstyr: Helt eller delvist møble-

ret 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. 

Kontakt: mfj@it.dk

Frederiksberg
Periode: 1/5-31/12-07, mulighed 

for forlængelse.

Kierkegaard’s Ethical Thoughts 
Compared to those of Kant 
and Hegel
Projektseminar ved ph.d.-stipendiat Lee Min-Ho

Tid: 2/5 kl. 13.15-15

Sted: Farvergade 27 D, Prøvestenen

Arr.: Søren Kierkegaard Research Center, Pia Søl-

toft

US State and Nation Building 
in the Near East
Gæsteforelæsning af Brady Kieslig

Tid: 2/5 kl. 13.15-16

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Saxo-instituttet

Evidentialitet i Funktionel  
Diskurs Grammatik mshp. 
sproget mapudungun
Foredrag af Ole Nedergaard Thomsen

Tid: 2/5 kl. 14.15-16

Sted: Det ny KUA, lok. 24.3.07

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik

En didaktisk situation:  
Opdragelse af egenværdier 
og egenvektorer gennem 
matematiske eksperimenter
Naturfagsdidaktisk seminar ved Thomas Vil  

Pedersen, LIFE

Tid: 2/5 kl. 14.15-16.00

Sted: Universitetsparken 15, bygn. 12, 1. sal, 

Kollokvierum 1

Arr.: Institut for Naturfagenes Didaktik,  

www.ind.ku.dk

Equipment: Furnished.

Rent: 6.000 kr. per month.

Contact: Tel.: 6070 3186 or e-

mail: jinxinghuan@hotmail.com.

Copenhagen or thereabouts
Period: From 1/8-07, for min.  

11 months.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Furnished, Internet.

Tenants: Visiting Professor and 

spouse, non-smokers.

Rent: Max 8.000 kr. per month.

Contact: Prof. David Arnot,  

tel.: 3532 7865/3929 1611 or  

e-mail: d.e.arnot@cmp.dk.

Copenhagen 
Period: 15/8-30/7-08. 

Size: House, 4+2 rooms, 

110+110 sqm. 

Equipment: Fully furnished. 

Tenants: Non-smokers, no pets. 

Contact: E-mail: is@geogr.ku.dk.

Copenhagen
Period: 1/7–31/12-07.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Equipment: Fully or partially 

furnished.

Tenant: For a visiting professor, 

non smoker.

Rent: 6.000 kr. per month incl. 

water, power and heating.

Contact: E-mail: hannee@diku.

dk or tel.: 3532 1468.

København
Periode: 1/8–31/10-07.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 værel-

ser.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Adjungeret professor.

Husleje: 7.000–8.000 kr. pr. md. 

alt inkl. 

Kontakt: Hanne, tlf.: 3532 1468 

eller e-mail: hannee@diku.dk.

København/omegn 
Periode: Fra ca. 10/6 til 10/9-07.

Størrelse: Hus el. lejlighed med 

min. 2 soveværelser.

Lejere: Italiensk/dansk gæste-

forskerpar med to børn. 

Kort nyt

USG tilbyder  
havkajakroning
Som noget nyt kan du finde havkajakroning i USGs nye som-

mer-/udendørsprogram. Universitetets Studenter Gymnastik 

(USG) tilbyder studerende at dyrke deres favoritidræt sam-

men med andre studerende. Sommerprogrammet indeholder 

spændende aktiviteter, bl.a. basket, beachvolley, salsa, hip-

hop dans, pilates, springymnastik, fægtning, tai chi, klatring, 

undervandssvømning og yoga. Udendørs er der, udover hav-

kajak, hold i kitesurfing, roning, adventure, urban climbing, 

parkour, rulleskøjtning, løb og mountainbike. Og der er ture 

og kurser i de forskellige discipliner samt i sejlads, kano, van-

dring, whitewaterkajak og i lejrliv. Aktiviteterne begynder i 

starten af maj.

Læs mere om tilmelding etc. på www.usg.dk. 

Tjen lidt ekstra til  
sommerferien
Afdeling for International Sundhed søger værelser til uden-

landske gæstestuderende i juni måned. Værelset skal være 

møbleret, og der skal være adgang til køkken, bad og evt. 

vaskemuligheder. Huslejen må maks. være 4.000 kr.

Interesserede kan skrive til watsan@mdm.ku.dk.
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Størrelse: Lejlighed, 65 kvm.,  

2 vær. 

Udstyr: Møbleret, vaskema-

skine, have.

Lejer: Ikke-ryger, gæsteforsker 

eller lign.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl. 

varme og el.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: suan@adm.ku.dk.

Vesterbro
Periode: 15/4-15/8-07, mulighed 

for forlængelse.

Størrelse: 2 vær.

Udstyr: Delvist møbleret, ad-

gang til bad.

Lejer: Kvinde. 

Husleje: 5.000 kr. pr. md. 

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Soroya,  

tlf.: 2843 5064.

København
Periode: 15/5-15/8-07.

Størrelse: Lejlighed, 59 kvm. 

Udstyr: Møbleret, vaskekælder.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. alt  

inkl. 

Kontakt: E-mail:  

hannedetlef@yahoo.dk.

Copenhagen
Period: 1/7-07–31/1-08. 

Size: Apartment, 2 rooms,  

60 sqm.

Equipment: Fully furnished,  

Internet, cable, laundry.

Rent: 5.000 kr. per month all  

incl.

Deposit: 10.000 kr. 

Contact: E-mail:  

kako06ac@student.cbs.dk.

Nørrebro
Period: 1/7-31/12-07.

Size: Apartment, 60 sqm.

Equipment: Fully furnished

Tenant: Non smoker and guest 

researcher preferred.

Price: 5.000 kr. per month all 

incl. 

Contakt: jh-b@pc.dk.

gruppe og med ansvar for dag-

lig ledelse og drift af materiale-

valg, dokumentlevering, under-

visning, vejledning og publi-

kumsservice; ansvar for perso-

nalets kompetenceudvikling. 

Ansøgere må have akademisk 

uddannelse med særlig vægt på 

informations- og kommunika-

tionsfærdigheder og god ind-

sigt i it.

Fuldt opslag: xxx.

Ansøgningsfrist: 7/5-07.

Humaniora

Eksterne lektorater i retorik
På Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling er antal  

1-3-årige lektorater i retorik le-

dige til besættelse af ansøgere 

med relevant kandidateksamen 

og gerne undervisningserfaring.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 14/5-07.

Eksterne lektorater i filosofi
På Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling er antal  

1-3-årige lektorater i filosofi le-

dige til besættelse af ansøgere 

med relevant kandidateksamen 

og gerne undervisningserfaring.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 14/5-07.

Eksterne lektorater i  
film- og medievidenskab
På Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling er antal  

1-3-årige lektorater i film- og 

medievidenskab ledige til be-

sættelse af ansøgere med rele-

vant kandidateksamen og ger-

ne undervisningserfaring.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 14/5-07.

Eksterne lektorater i  
pædagogik
På Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling er antal  

1-3-årige lektorater i pædago-

gik ledige til besættelse af an-

søgere med relevant kandida-

teksamen og gerne undervis-

ningserfaring.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Naturvidenskab

Professorat i matematisk  
finansiering
På Institut for Matematiske Fag 

er et treårigt professorat ledigt 

I matematisk finansiering med 

henblik på afdækning og porte-

føjlevalg med afledte aktive. 

Ansøgere må have kvalifikatio-

ner som beskrevet i det fulde 

opslag.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stillin-

ger. Kontakt evt. institutleder 

Erik Kjær Pedersen, tlf. 3532 

0727, e-mail: erik@math.ku.dk 

for yderligere information.

Ansøgningsfrist: 8/5-07,  

kl. 12.00

Professorat i matematik
På Institut for Matematiske Fag 

er et permanent professorat in-

den for Operator algebra le-

digt. Ansøgere må have kvalifi-

kationer som beskrevet i det 

fulde opslag.

Fuldt opslag: www.ku.dk/ 

stillinger. Kontakt evt. institut-

leder Erik Kjær Pedersen,  

tlf. 3532 0727, e-mail:  

erik@math.ku.dk for yderligere 

information.

Ansøgningsfrist: 8/5-07,  

kl. 12.00

Lektor i statistik  
og sandsynlighedsteori
På Institut for Matematiske Fag 

er et permanent lektorat ledigt 

i statistik og sandsynligheds-

teori. Ansøgere må have kvalifi-

kationer som beskrevet i det 

fulde opslag, og ansøgere med 

ekspertise i statistiske metoder 

for stokastiske processer vil bli-

ve foretrukket.

Fuldt opslag: www.ku.dk/ 

stillinger. Kontakt evt. institut-

leder Erik Kjær Pedersen,  

tlf. 3532 0727, e-mail:  

erik@math.ku.dk for yderligere 

information.

Ansøgningsfrist: 8/5-07,  

kl. 12.00

Associate Professor in  
Protein Biology  
At the Department of Molecu-

lar Biology, Laboratory of Zoo-

physiology a position is open 

from 1 October 2007 or as soon 

as possible thereafter. A de-

scription of the Department  

can be found linked at www.

nat.ku.dk/index.asp?page=sider/

institutter/forside_indhold.temp

late&mLevel=2&menu=menu_

offentlig, and details of this po-

sition and application require-

ments can be found at vacant 

positions. 

Application deadline:  

1 May 2007 at noon. 

Associate Professor of  
Comparative and Integra-
tive Physiology 
At the Department of Molecu-

lar Biology, Laboratory of Zoo-

physiology a position is open 

from 1 October 2007 or as soon 

as possible thereafter. A de-

scription of the Department can 

be found linked at www.nat.ku.

dk/index.asp?page=sider/insti-

tutter/forside_indhold.template

&mLevel=2&menu=menu_of-

fentlig, and details of this posi-

tion and application require-

ments can be found at vacant 

positions.

Application deadline: 1 May 

2007 at noon. 

 

Karrieredag for  
jurastuderende
Tid: 3/5 kl. 9.00

Sted: Festsalen

Arr.: Det Juridiske Fakultet og JD 

Semitisk filologi i  
København i 450 år
Jubilæumseminar

Tid: 3/5 kl. 10-16

Sted: ToRS, Snorresgade 17-19, lok. U3

Arr. Kerstin Eksell og Carmit Romano-Hvid, 

www.tors.ku.dk

3. maj      3. maj

Klimaændringer i Grønland. 
Hvad gør vi?
Oplæg med efterfølgende paneldebat med 

Frank Jensen, MF (S), Per Ørum, MF (K),  

Niels Helveg Petersen, MF (RV), Villy Søvndahl, 

MF (SF), Lars Christian Lilleholt, MF (V)

Tid: 3/5 kl. 15.30-19

Sted: Store mødesal hos Dansk Polarcenter/

Eskimologi og Arktiske Studier, Strandgade 

102, bygning H, 1401 

Arr.: Dansk Polarcenter/Eskimologi og Arktiske 

Studier

Copenhagen Ø
Period: 14/5-31/8-07.

Size: Apartment, 2 rooms,  

48 sqm. 

Equipment: Fully furnished,  

Internet.

Rent: 6.500 kr. all incl.

Deposit: 6.500 kr.

Contact: E-mail:  

tom.teasdale@psy.ku.dk.

Copenhagen Ø
Period: 1/6-31/8-07, can be  

prolonged or start earlier. 

Size: 1 room, 20 sqm. 

Equipment: Fully furnished,  

access to kitchen, bathroom,  

laundry. 

Rent: 2.800 kr. per month all  

incl.

Contact: E-mail: andersfree@

gmail.com 

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Periode: Pr. 1/7-07.

Målgruppe: En studerende ved 

KU fra Det samfundsvidenska-

belige Fakultet der har bestået 

2 års normeret studietid.

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders 

Stræde i den indre by i et gam-

melt hus med stor have. Det er 

et lille kollegium med plads til 

22 beboere. Kollegiet har selv-

styre.

Husleje: 1.340 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskemaet 

kan udfyldes og printes ud fra 

http://studier.ku.dk/Studieliv/

Bolig/ sendes i udfyldt stand 

vedlagt dokumentation for  

2 års bestået studietid samt et 

brev hvori du fortæller om dig 

selv og hvorfor du gerne vil  

bo på Valkendorfs kollegium  

(1 side) indsendes til SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/5-07.

Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Resident in Companion  
Animal Surgery
At the Faculty of Life Sciences 

this candidate will work under 

the supervision of a resident  

coordinator in a clinical setting 

with a main focus on compa-

nion animal surgery. Candidates 

must possess a DVM degree, a 

Danish authorisation to practise 

veterinary medicine and have 

fulfilled a minimum of a one 

year clinical surgical internship 

at an ECVS approved University 

or have at least 2 years of clini-

cal orthopaedic experience in 

private practice after gradua-

tion. 

Full announcement: xxx

Application deadline:  

21 May 2007.

Adjunkt/lektor i  
retsvidenskab
Faculty of Life Sciences søger 

adjunkt/lektor til forskning og 

forskningsbaseret undervisning 

inden for det juridiske fagområ-

de med særlig relevans for Det 

Biovidenskabelige Fakultet. An-

søgere skal have dokumentere-

de videnskabelige kvalifikatio-

ner som ph.d. eller tilsvarende i 

jura og beherske engelsk. Be-

sættelse af stillingen som lektor 

fordrer dokumenteret videnska-

belige produktioner på interna-

tionalt højt niveau inden for 

fagområdet.

Fuldt opslag: xxx

Ansøgningsfrist: 15/5-07.

Publikumschef
Stilling på Faculty of Life 

Sciences som leder for 20-25 

medarbejdere i forskellige pro-

ces- og servicefunktioner; sted-

fortræder for bibliotekschefen; 

medlem af bibliotekets ledelses-

Hvad står vi overfor af problemer når det gæl

der klimaet i polarområdet? Hvilken betyd

ning har det eksempelvis for det grønlandske 

samfund og kultur når indlandsisen smelter? 

Er skrækken for klimaforandringer bare et 

udtryk for manglende omstillingsevne for  

vores samfund? Disse spørgsmål vil blive be

lyst gennem to oplæg og en efterfølgende 

paneldebat. P
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Gender, Power, Bodies:  
Contemporary Issues of HIV 
and Sexualities in Africa
Research Seminar with professor Susan Whyte,  

Institute of Anthropology, University of Copen-

hagen; Elina Oinas, Researcher, the Nordic Africa 

Institute, Uppsala, and Signe Arnfred, Acting  

Research Director at the Nordic Africa institute, 

Uppsala 

Tid: 7/5 kl. 14-17

Sted: Købmagergade 46, 4., Room 12

Arr.: Centre of African Studies 

The past and present of  
the WTO: Interdisciplinary  
perspectives on the  
evolution of a multilateral  
trade institution
Konference

Tid: 8/5 kl. 9-17

Sted: CSS, lok. 4.2.49

Arr.: Adjunkt Jens Ladefoged Mortensen,  

Institut for Statskundskab

The Genealogy of a  
Categorical Trickster:  
The Preterm Baby as  
Modernity’s Transcription
Open research seminar with Kyra Landzelius,  

The Department of Science and Technology  

Studies, Gothenburg University

Tid: 8/5 kl. 14-16

Sted: Fredericiagade 18

Arr.: Medicinsk Museion,  

www.museion.ku.dk/sker.aspx

Pitfalls in mucosal  
immunization
Foredrag 

Tid: 8/5 kl. 14.30-15.30

Sted: Statens Serum Institut, Artillierivej 5,  

Foredragssalen, Bygning 43

Arr.: Center for Vaccineforskning, Statens Serum 

Institut

Infomøde om studietur  
til Dublin
Tid: 8/5 kl. 15.15-16.15

Sted: Det ny KUA, lok. 24.0.07

Arr.: Studentermenigheden på Amager,  

www.hum.ku.dk/sma

Asia: The land of Mesozoic 
freshwater sharks 
Foredrag af lektor Gilles Cuny, Geologisk  

Museum

Tid: 8/5 kl. 15.15

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, 

Auditorium A

Arr.: Palæontologisk Klub,  

palklub@geol.ku.dk

Why Confucianism in  
China Today?
Forelæsning af prof. Chung-ying Cheng

Tid: 8/5 kl. 15.15-17.00

Sted: ToRS, U3, Snorresgade 17-19

Arr.: Kinastudier

Referencehåndtering –  
ved brug af programmet  
Reference Manager for  
ph.d.-studerende
Tid: 3/5 kl. 9.15-16.15

Sted: Kursuscenter, Københavns Universitets-

bibliotek Nord

Arr.: Universitetsbiblioteket, kursus@kb.dk

Pris: 1.100 kr.

Tilmelding: Via www.kb.dk/kurser senest 12/4 

The September-Coup and  
Its Political and Economic  
Implications for the Future 
of Thailand
Workshop og efterfølgende debat med Ukrist 

Pathmanand, Chulalongkorn University;  

Duncan McCargo, University of Leeds;  

Johannes D. Schmidt, Aalborg Universitet;  

og Søren Ivarsson, KU

Tid: 7/5 kl. 13-16

Sted: Leifsgade 33, lok. 305

Arr.: NIAS, Institut for Internationale Studier; 

Samfundsforhold/Historie, Aalborg Universi-

tet; Saxo-Instituttet, KU

videnskabelige assistenter til 

projekt om transport af frem-

medstoffer over moderkagen 

og deltagelse i EU projekter om 

måling af miljøfremmede stof-

fer og deres skader på voksne, 

nyfødte og moderkagevæv. Der 

kræves både praktisk og teore-

tisk erfaring samt fleksibilitet 

med hensyn til arbejdstider.

Stillingerne er til besættelse 

hhv. 21/5-07 og 1/9-07.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stillin-

ger. 

Ansøgningsfrist: 30/4-07.

TAP-stillinger

Institutadministrator
Institut for Psykologi, det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet 

søger institutadministrator. 

Stillingen kræver videregående 

uddannelse inden for økonomi-

styring og personaleledelse og 

praktisk erfaring med økono-

misk og administrativ ledelse i 

politisk styrede organisationer 

eller institutioner, gerne i form 

af direkte erfaring med univer-

sitetsadministration. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 11/5-07.

Faggruppesekretær
Faculty of Life Sciences søger se-

kretær til personaleadministra-

tion; økonomi- og budgetsty-

ring samt budgetopfølgning for 

forskningsprojektbevillinger; 

sagsbehandling i f.m. udarbej-

delse af indberetninger til EU 

og andre bevillingsgivere samt 

journalisering og arkivering,  

telefonpasning m.v.

Fuldt opslag:  

www.life.ku.dk/job

Ansøgningsfrist: 3/5-07.

Regnskabsmedarbejder  
i vikariat
Biologisk Institut søger snarest 

muligt en erfaren fuldtids regn-

skabsmedarbejder med ansvar 

for varetagelse af budget- og 

regnskabsfunktioner frem til 

1/2-08 med mulighed for fast-

ansættelse herefter.

Fuldt opslag: Se  

www.ku.dk/pers/stillinger.

Ansøgningsfrist: 8/5-07, kl. 

12.00.

Sekretær
Genopslag på Institut for Føde-

varevidenskab, Det Bioviden-

skabelige Fakultet for Fødeva-

rer, Veterinærmedicin og Na-

turressourcer. Fuldtidsstilling til 

besættelse 1/6-07 med sekre-

tærfunktion for faggruppele-

derne og resten af faggrupper-

ne samt inden for undervisning, 

på dansk og engelsk samt kon-

takt til studieforvaltning og stu-

dienævn; administrativ assistan-

ce i forbindelse med projektan-

søgning og gennemførelse af 

projekter; varetagelse af fag-

gruppens økonomi, herunder 

projektøkonomi; personalead-

ministration; organisation af 

møder.

Fuldt opslag:  

www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 7/5-07.

Første klinikassistent
Skolen for Klinikassistenter og 

Tandplejere har stillingen ledig 

til besættelse 1/7-07. 

Fuldt opslag:  

www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 7/5-07,  

kl. 12.00. 

Klinikassistenter
Skolen for Klinikassistenter og 

Tandplejere har en fast stilling 

og et vikariat ledig til besættel-

se 15/8-07. Vikariatet løber ind-

til 14/4-08.

Fuldt opslag:  

www.ku.dk/stillinger

Ansøgningsfrist: 21/5-07, kl. 

12.00

Studentermedhjælp
Institut for Neurovidenskab og 

Farmakologi på Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet søger 

en studentermedhjælpe til fore-

faldende kontorarbejde som 

regnskab, udprintning af artik-

ler, planlægning af møder, op-

gaver i forbindelse med ansøg-

ning om forskningsmidler m.v. 

Du vil have reference til profes-

sor Ulrik Gether samt institutad-

ministrator Tine Olsen. Ca. 8 ti-

mer/uge i gennemsnit.

Yderligere oplysninger: Prof.  

Ulrik Gether, tlf. 2875 7548  

el. institutadministrator Tine  

Olsen, tlf. 3532 7602.

Ph.d.-stipendier

Ph.d.-stipendier i Økonomi
Ph.d.-uddannelsen i Økonomi 

ved KU har til formål både at 

forberede den studerende til en 

fortsat karriere inden for øko-

nomisk forskning og undervis-

ning og at uddanne højt kvalifi-

ceret arbejdskraft til job inden 

for såvel den offentlige som 

den private sektor. Stipendierne 

er til besættelse 1/8-07.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Kontakt ph.d.-studieleder Chri-

stian Schultz, tlf. 3532 3039,  

e-mail: christian.schultz@econ.

ku.dk for yderligere oplysnin-

ger.

Ansøgningsfrist: 22/5-07,  

kl. 12.00.

3.-7. maj  7.-8. maj  8. maj  8. maj

Samfundsvidenskab

Eksterne lektorater 
På Økonomisk Institut er tre-

årige eksterne lektorater ledige 

inden for flg. fagområder:  

Mikroøkonomi; Boligøkonomi; 

International Trade and invest-

ment til besættelse pr. 1/9-07. 

Omfanget er min. 100, maks. 

780 timer/undervisningsår. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.econ.ku.dk/De-

partment/Jobs/.

Yderligere oplysninger:  

Studieleder Peter Erling Nielsen, 

tlf. 3532 3008. 

Ansøgningsfrist: 11/5-07. 

Studenterundervisere/ 
undervisningsassistenter
Økonomisk Institut søger både 

studenterundervisere og fær-

dige kandidater pr. 1/9-07 til 

undervisning på alle niveauer. 

Se områderne på www.econ.ku.

dk/Department/Jobs/. Yderlige-

re oplysninger fås hos Hanne 

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Ansøgning sendes til:  

Hanne Bengtsson, Økonomisk 

Studienævn, Studiestræde 6, 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/5-07,  

kl. 12.00.

Sundhedsvidenskab

Clinical Professorship in  
Medical Endocrinology  
with special emphasis on 
diabetology
At The Faculty of Health 

Sciences this professorship is 

composed of a consultancy with 

Region Hovedstaden with ser-

vice at one of the following  

hospitals: Bispebjerg Hospital, 

Gentofte Hospital, Herlev Ho-

spital or Hvidovre Hospital, and 

a salaried professorship at the 

Faculty of Health Sciences, the 

Clinical Institute of Internal Me-

dicine and Orthopaedy. It is a 

requirement that the applicant 

send an application both to  

the Faculty and to the hospitals 

in question. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk.

Application deadline: 21/5-07  

at noon.

Professorat MSO i  
International Miljøsundhed
Ved Institut for International 

Sundhed, Immunologi og  

Mikrobiologi er dette 5-årige 

professorat ledigt til besættelse 

snarest muligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Yderligere oplysninger kan fås 

ved henvendelse til institutleder 

Carsten Geisler, tlf. 3532 7880.

Ansøgningsfrist: 29/5-07,  

kl. 12.00.

Professorat MSO i Okulær 
Immunobiologi
Ved Institut for International 

Sundhed, Immunologi og  

Mikrobiologi er dette 5-årige 

professorat ledigt til besættelse 

snarest muligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Yderligere oplysninger kan fås 

ved henvendelse til institutleder 

Carsten Geisler, tlf. 3532 7880.

Ansøgningsfrist: 29/5-07,  

kl. 12.00.

Afdelingstandlæge  
cariologi og endodonti
Tandlægeskolen søger ledende, 

vejledende og koordinerende 

afdelingstandlæge til den klini-

ske undervisning og andre op-

gaver af klinisk og undervis-

ningsmæssig art. Stillingen kræ-

ver ajourført erfaring med kli-

nisk tandlægearbejde, undervis-

nings- og evt. forskningserfa-

ring.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/

stillinger. For yderligere oplys-

ninger kontakt overtandlæge 

Ulla Pallesen, tlf. 3532 6823,  

e-mail: ul@odont.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/5-07.

Eksterne lektorater 
Ved bachelor- og kandidatud-

dannelsen i Folkesundhedsvi-

denskab er et antal 3-årige eks-

terne lektorater i fagområderne 

biostatistik, sociologi samt me-

dicinsk antropologi ledige til 

besættelse 1/9-07.

Ansættelse forudsætter rele-

vant kandidateksamen samt 

forsknings- og undervisningser-

faring inden for de nævnte fag-

områder. Det vil tillige være en 

fordel, hvis ansøgerne til stillin-

gerne i sociologi og medicinsk 

antropologi kan påtage sig un-

dervisning og vejledning i kvali-

tative metoder.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning, se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 25/5-07,  

kl. 12.00.

  
Eksterne lektorater  
i epidemiologi 
Ved bachelor- og kandidat-

uddannelsen i Folkesundheds-

videnskab er to varige eksterne 

lektorater i epidemiologi ledige 

til besættelse 1/9-07. Ansættelse 

forudsætter relevant kandida-

teksamen samt forsknings- og 

undervisningserfaring inden for 

epidemiologi. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning, se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 25/5-07,  

kl. 12.00.

Videnskabelige assistenter
Institut for Folkesundhedsvi-

denskab, Afdelingen for Ar-

bejds- og Miljømedicin søger to 
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Generalens veje og vildveje.  
Ti år i Danmarks Radio
Foredrag ved Christian Nissen, generaldirektør 

i DR 1994-2004

Tid: 8/5 kl. 15-17

Sted: KUA, lok. 8.3.32

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og  

Formidling, http://media.ku.dk/tvhistorie/

Christian Nissen indledte som generaldirektør 

et større omstillingsarbejde i Danmarks Radio. 

Det resulterede bl.a. i en større udvidelse af 

programaktiviteterne med oprettelsen af DR2, 

P2, DABradio, Webportalen www.dr.dk og 

igangsætningen af byggeriet af DR Byen i 

Ørestaden. I dette foredrag vil Christian  

Nissen med afsæt i sine egne erfaringer belyse 

tvudviklingen i lyset af den bredere medie

udvikling.

Post doc-stipendier

Villum Kann Rasmussen 
post doc in plant  
phosphoproteomics
At the Faculty of Life Sciences 

the duties of this post doc will 

include research in advanced 

plant transport biology. The ob-

jective of the project is post-

translational regulation of plas-

ma membrane proton pumps 

and in particular the effects  

of protein kinase mediated 

phosphorylation

Full announcement: xxx 

Application Deadline:  

1 May 2007.

Naturvidenskabeligt  
FREIA-program
Toårige særlige post doc stipen-

dier på Det Naturvidenskabe-

lige Fakultet. Med henblik på  

at modvirke misforholdet ml. 

kønsfordelingen blandt hen-

holdsvis fagenes uddannede 

kandidater og rekrutteringen til 

fagets fastansatte lærerstab og 

for at modvirke tabet af talent-

masse ved rekrutteringen af fa-

kultetets forskere ønskes stillin-

gerne besat for at øge antallet 

af rollemodeller på fagområder 

hvor det underrepræsenterede 

køn udgør mindre end 25 pro-

cent af den faste stab. Ansøgere 

må have en ph.d. el. tilsv. viden-

skabelige kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 3/7-07,  

kl. 12.00.

Fuldt opslag:  

www.ku.dk/stillinger.

Støtte

Stipendier

Forskningsstipendier
Gigtforeningen har to forsk-

ningsstipendier ledige til besæt-

telse 1/11-07 el. snarest deref-

ter. Stipendierne bevilges for  

1 år, men kan efter ansøgning 

eventuelt forlænges i yderligere 

1+1 år. Ansøgning indgives 

elektronisk til Gigtforeningens 

forskningsråd via www.gigtfor-

eningen.dk/forskning.   

Ansøgningsfrist: 6/8-07.

Fonden af 17-1�-1981 
Ledige stipendier til forskning 

inden for sygdomsbekæmpelse. 

Støtten ydes i form af et kandi-

dat-; ph.d.-; senior- el. et skolar-

stipendium. Stipendierne bevil-

ges for 1 år. Vedlæg projektbe-

skrivelse med budget. Fonden 

yder også støtte til forskning in-

den for sygdomsbekæmpelse, 

fx indkøb af nødvendigt appa-

ratur samt støtte til nødvendig 

laborantassistance. Ansøgnings-

skema kan rekvireres ved hen-

vendelse til tlf. 3348 0000 eller 

e-mail vh@jpb.dk. Sendes i  

4 eks. til Fonden af 17-12-1981, 

Advokatfirmaet Jon Palle Buhl, 

Valkendorfsgade 16, 3.,  

1151 Kbh. K, Att.: Advokat  

Vibeke Holbøll.

Ansøgningsfrist: 1/6-07.

Legater

Legater til sygdomsforkning
Følgende legater fortrinsvis til 

kræftforskning, ulcus-sygdom-

me, cirrhosos hepatis er opslået: 

Aage Thuesen Bruun og hustru 

Emmy Katy Bruuns legat; Ludvig 

& Franciska Andersens legat; 

Martha Margrethe og Christian 

Hermansens legat; Gottlieb 

Christian Kremer og hustru, 

Amanda Martine Charlotte f. 

Hansens legat.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk  

under legater.   

Ansøgningsfrist: 8/5-07,  

kl. 12.00. 

Ella og Holger Andersens 
studielegat
Legatet kan søges af sønderjy-

ske og sydslesvigske kandidater 

med studentereksamen i latin 

og/el. græsk til videnskabelig 

uddannelse inden for disse fag. 

Subsidiært til uddannelser hvor 

latin og/eller græsk indgår.  

Dimittender fra Haderslev Kate-

dralskole vil blive foretrukket. 

Ansøgningsblanketter fås på 

SU-kontoret og sendes til Lars 

Kofoed-Jensen, rektor, Hader-

slev Katedralskole, Postboks 

135, Christiansfeldvej 31,  

6100 Haderslev.

Ansøgningsfrist: 1/5-07.

Haderslev Katedralskoles 
studenterlegater
Kan søges af elever der er ud-

gået fra Haderslev Katedralsko-

le. Ansøgningsblanketter fås på 

SU-kontoret og sendes til Lars 

Kofoed-Jensen, rektor, Hader-

slev Katedralskole, Postboks 

135, Christiansfeldvej 31, 6100 

Haderslev.

Ansøgningsfrist: 1/5-07.

Adalbert Gade og Hustrus 
Legat
Af overskuddet for 2006 er 

170.000 kr. til uddeling. Legatet 

kan søges af alle studerende 

ved KU ’i ikke for små portioner 

efter stipendieudvalgets be-

stemmelse, f.eks. svarende til 

differencen mellem de af Sta-

tens Uddannelsesstøtte for det 

enkelte støtteår fastsatte sti-

pendie- og egenindtægtsbeløb, 

eller såfremt ansøgeren ikke 

agter at søge stipendium gen-

nem Statens Uddannelsesstøtte, 

et tilsvarende beløb, som kan 

suppleres med indtægter fra er-

hvervsarbejde’. Anvend univer-

sitetets ansøgningsskema for 

Københavns Universitets legater 
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Santaris Pharma er et ekspanderende biofarma-

ceutisk selskab, som har specialiseret sig i at udvikle 

nye innovative lægemidler for det 21. århundreder 

med potentiale til at inaktivere specifikke gener as-

socieret med sygdommens patogenese. Santaris’ 

lægemidler er baseret på en unik, patentbeskyt-

tet RNA-hæmmende teknologi, som gør brug af 

stærkt virkende syntetiske RNA-analoger kendt 

som “Locked Nucleic Acid” (LNA). 

I marts 2006 rejste Santaris Pharma DKK 300 mil-

lioner i en privat investeringsrunde med interna-

tionale ”life science” investorer (Novo, BankInvest, 

ABN Amro Lifesciences, LD og andre), og i juli blev 

et vigtigt partnerskab indgået med det amerikan-

ske biofarmaceutiske selskab, Enzon Pharmaceuti-

cals, omkring udviklingen af nye lægemidler mod 

cancer.  

Vi søger en engageret studerende på deltid (ca. 

20 timer pr. uge), som kan være med til at højne 

serviceniveauet i vores virksomhed. Placeringen af 

arbejdstiden kan vi tale om. Det vil være perfekt, 

hvis du har en smule laboratorieerfaring. 

SERVICEMEDHJÆLPER

Du skal være parat til at tage fat, hvor behovet 

er.  Bl.a. skal du afløse vores laboratoriebetjent på 

dennes fridag – fredag – samt løse alle de ”små” 

opgaver, som er vigtige for laboratorierne i vores 

biologi- og kemifunktioner. Du skal også være pa-

rat til ind imellem at agere ”flyttemand” (m/k). 

Vi har en behagelig omgangstone, hvor vi meget 

gerne benytter os af humor.

Af opgaver kan bl.a. nævnes:

• Tjek af vandanlæg og nitrogenanlæg.

• Opvask i laboratorier.

• Renholdelse af laf-bænke.

• Opfyldning af reagenser til laboratorierne.

• Fremstilling af reagenser og opløsninger

• Diverse oprydningsopgaver.

• Diverse ad hoc opgaver.

ANSØGNING SENDES TIL: 

Santaris Pharma A/S – Bøge Allé 3 – 2970 Hørs-

holm snarest muligt. Du må gerne sende ansøgnin-

gen på mail til: agk@santaris.com. Har du spørgs-

mål til stillingen er du velkommen til at kontakte 

Senior Tekniker, Jette Larsen, på 45179864. Mærk 

ansøgningen: Servicemedhjælper.

Yderligere oplysninger om Santaris kan findes på vores hjemmeside: www.santaris.com.
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Fjernt sprogslægtskab:  
rekonstruktionsmetoder og 
sprogforandringsmodeller  
anvendt på indo-uralsk
Foredrag af Adam Hyllested

Tid: 8/5 kl. 16-18

Sted: Det ny KUA, lok. 24.0.57

Arr.: Lingvistkredsen

Storytelling.  
Tyven af Göran Tunström
Foredrag ved Ditte Krøgholt, højskolelærer  

og storyteller

Tid: 8/5 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6,  

Islands Brygge

Arr.: Studentermenigheden,  

www.hum.ku.dk/sma

Torsk og atommissiler:  
Iskerneforskningens  
oprindelse i Danmark og USA
Foredrag af ph.d.-studerende Maiken Lykke Lolck

Tid: 8/5 kl. 19.45

Sted: Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet,  

Universitetsparken Arr.: Videnskabshistorisk  

Selskab, www.math.ku.dk/videnskabshistorie

Fertility in Transition:  
Family and fertility dynamics 
in East Germany
Gæsteforelæsning af dr. Michaela Kreyenfeld, 

Max-Planck-Institut für demografische Forschung, 

Rostock

Tid: 9/5 kl. 14.15-15

Sted: CSS, room 2.1.12

Arr.: Institute of Public Health

Museumsbesøg:  
Thorvaldsen og kirken
Tid: 9/5 kl. 15.00

Sted: Thorvaldsens Museum og Københavns 

Domkirke

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

Fra forskning til  
akademisk lærebog
Oplæg af prodekan Hanne Løngreen,  

Humaniora; studieleder på ToRS lektor  

Morten Warmind og prismodtager lektor  

Helen Krag, Minoritetsstudier/ToRS

Tid: 9/5 kl. 15.00-18

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: ToRS/Minoritetsstudier og Forlaget  

Samfundslitteratur

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

legat/. Angiv legatets navn på 

forsiden. Kun modtagerne får 

direkte besked.

Ansøgningsfrist: 15/5-07,  

kl. 12.00.

Kaj Hanssons Legat
To legatportioner på 15.000 kr. 

er ledige. Legatet kan søges af 

ubemidlede, flittige medicinske 

studerende der har bestået fase 

1 på den gamle studieordning 

eller bacheloruddannelsen på 

den nye studieordning med et 

godt resultat. Anvend universi-

tetets ansøgningsskema for  

Københavns Universitets legater 

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

legat/. Kun modtagerne får di-

rekte besked. 

Ansøgningsfrist: 15/5-07.

Ellen Hartmanns Rejselegat
En legatportion er til dispositi-

on for en kvindelig studerende 

som studerer nordisk filologi el-

ler har dansk som hovedfag. 

Det disponible beløb udgør 

45.000 kr. hvilket skal anvendes 

til studieophold ved Uppsala 

Universitet eller Stockholm 

Högskole.

Anvend universitetets ansøg-

ningsskema for Københavns 

Universitets legater via www.

ku.dk/sa/su-kontor/legat/. På 

forsiden angives legatets navn. 

Ansøgningsfrist: 15/5-07,  

kl. 12.00.

Observator, mag.scient.  
Julie Marie Vinter Hansens 
rejselegat
Målgruppen er videregående 

studerende og yngre kandida-

ter inden for fagene astronomi, 

matematik og fysik (i nævnte 

rækkefølge). Under lige kvalifi-

kationer har kvinder fortrinsret. 

Ansøgere forudsættes normalt 

at have afsluttet en bachelorud-

dannelse el. tilsvarende. Støtte 

ydes til studierejser – dog ikke 

hvis eneste formål er at deltage 

i kongresser o.l. - i portioner på 

min. 5.000 kr. Ansøgning sendes 

i 3 eks. med oplysning om ud-

dannelse, videnskabelige kvali-

fikationer, CPR-nr., adresse,  

e-mail samt studierejsens for-

mål, varighed og budget. Stiles 

til legatets bestyrelse og sendes 

til Marianne Bentsen, Niels Bohr 

Institutet, Rockefeller Komplek-

set, Juliane Maries Vej 30,  

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/5-07.

Overretssagfører Sigurd  
Jacobsens Mindefond
Fonden støtter studieophold a 

min. 6 mdr. ved udenlandske 

universiteter el. tilsvarende med 

henblik på at studere europæ-

isk kunst og kultur. Ansøgnings-

skema fås ved fremsendelse af 

frankeret svarkuvert til advokat 

Ulrik Ibfelt, Vimmelskaftet 43, 

1161 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-07.

Legatuddelinger

Hotelejer Anders Månsson 
og Hustrus legat
Uddelingen er nu afsluttet, og 

de der er kommet i betragtning 

ved uddelingen, har modtaget 

direkte besked fra SU-kontoret. 

Der er uddelt i alt 750.000 kr. i 

portioner a 10.000 kr.

Forskningsstøtte

Jens Nørregaard og Hal 
Kochs Mindefond
Ansøgninger indkaldes til den 

kommende uddeling af forsk-

ningsmidler. Fonden har til for-

mål at fremme forskning inden 

for dansk kirkehistorie og øku-

menisk teologi. Ansøgninger 

sendes til Jens Nørregaard og 

Hal Kochs Mindefond, c/o Afde-

ling for Kirkehistorie, Købma-

gergade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-07. 

Støtte til dansk-fransk 
forskningssamarbejde 
Den franske Ambassade indkal-

der ansøgninger. Oplysninger 

og ansøgningsformular kan 

hentes på www.ambafrance-

dk.org/Stotte-til-fransk-danske.

html. Yderligere oplysninger  

fås hos Lena Nebsager, tlf.  

3367 0177, e-mail: lena.nebs-

ager@ambafrance-dk.org.

Ansøgningsfrist: 1/6-07.

forsvar

Disputatsforsvar

Naturvidenskab

Hydrological Modelling and 
River Basin Management
Doktorand: Jens Christian Refs-

gaard.

Tid: 1/6-07, kl. 14.00.   

Sted: Anneksauditorium A, Stu-

diestræde 6.

Officielle opponenter: Prof. 

Keith Beven og Prof. Sten Berg-

ström.

Øvrige opponenter: Tilmelding 

inden forsvarets begyndelse hos 

leder af forsvaret.

Afhandlingen: Disputatsen kan 

erhverves ved henvendelse til: 

jcr@geus.dk el. elektronisk via 

www.geus.dk. Indstillingen fra 

bedømmelsesudvalget kan fås 

ved henvendelse til Det naturvi-

denskabelige Fakultet, tlf. 3532 

4256, e-mail: gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar 

Humaniora

La metafisica de la creación 
humana en Maria Zambra-
no
Kandidat: Maria Pilar Palomino.

Tid: 27/4-07, kl. 13.00 præcis. 

Sted: Det Humanistiske Fakul-

tet, KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Et antal eksem-

plarer af afhandlingen er frem-

lagt til gennemsyn og hjemlån i 

Det Kgl. Biblioteks information 

på Københavns Universitet 

Amager og til gennemsyn på 

Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk, 

Njalsgade 128, 2300 København 

S.

8. maj  8.-9. maj    9. maj

Eksamenstilmelding på  
Naturvidenskab
Der er automatisk tilmelding til eksamen i blok 4 for stude-

rende der er tilmeldt undervisningen. Andre skal tilmelde 

sig til blok 4-eksamen i uge 17 via www.punkt.ku.dk el. di-

rekte til Studieadministrationen. Tilmelding til blok 3 og 4 

reeksamen Foregår i uge 29 og 30. Afmelding foregår skrift-

ligt til Studieadministrationen el. via punkt.ku senest 1 uge 

før eksamen. 

Yderligere oplysninger: Se www.nat.ku.dk/studerende/ el. 

kontakt Studieadministrationen, Øster Voldgade 3, 1350 

Kbh. K, tlf. 3532 4260, email: NATSTUDADM@adm.ku.dk.

Ret til mere viden!
Arbejder du med personaleforhold, administration eller 

projektudvikling, så er juridiske kurser måske noget for dig. 

Det Juridiske Fakultet udbyder over 100 kurser i fx Arbejds-

ret, Konflikthåndtering, Forvaltningsret og Skatteret.

Læs mere på www.jur.ku.dk/jurvidereudd/.

Skal du til London og  
studere?
Dansk KFUK i London har med støtte fra en lang række fon-

de erhvervet seks studielejligheder til gavn for danske stu-

derende der skal til London for at læse. Lejlighederne er 

fuldt møblerede, og huslejen er særdeles favorabel.

Læs mere om kollegieprojektet og ansøgningskriterier på 

www.kfuk.co.uk.  

Der er ansøgningsfrist 10. juni 2007.

Kort nyt
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På vej ud af historiens  
spændetrøje?  
Kinas modernisering og  
Vestens reaktion
Foredrag ved Jørgen Delman, direktør  

for Nordic Institute of Asian Studies, ph.d. 

Tid: 9/5 kl. 15.15-17

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: DHS, DeHistoriestuderende

Chinese Philosophy as  
Comparative Philosophy
Forelæsning af prof. Chung-ying Cheng

Tid: 9/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Philosophy dept., KUA, lok. 16.1.14

Arr.: Kinastudier

Symposium  
Australian Studies Day 
Tid: 10/5 kl. 12-17

Sted: Lok. TBA 

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og  

Romansk

Breaking the Spell – Religion 
as a Natural Phenomenon
Forelæsning af den amerikanske filosof,  

professor Daniel C. Dennett

Tid: 10/5 kl. 14-16

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Satningsområdet BioCampus

Fysisk aktivitet – hjernen  
og læring
Foredrag af Jens Bo Nielsen og Helle Rønholt

Tid: 10/5 kl. 15-17

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk

9.-10. maj  10. maj   

Naturvidenskab

Intersection multiplicities 
and Grothendieck spaces
Kandidat: Cand.scient. Esben Bi-

strup Halvorsen.

Tid: 24/5-07, kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

Aud. 4.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail: es-

ben@math.ku.dk.
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Udlej et værelse til DIS
— og åben et vindue til verden

Tal engelsk derhjemme
og lær en ny kultur at kende

• Lejekontrakten indgås mellem dig og DIS
• Vi tager os af alt papirarbejdet
• Den studerende er forsikret gennem DIS
• Dine ønsker indgår i udvælgelsen af roommate

Ring til DIS på 33 11 01 44
Skriv til af@dis.dk

eller læs mere på www.dis.dk/roommate

Infomøde om den nye  
karakterskala
Fra 1. september 2007 skal alle prøver og eksamener ved universiteterne be-
dømmes efter 7-trins-skalaen. 

Onsdag den 9. maj 2007 kl. 15-17 inviterer KU derfor de studerende, under-
viserne, censorerne og det studieadministrative personale til et stort infor-
mationsmøde om den nye karakterskala. 

Program

Studieleder Mette Hartlev, Jura, er moderator og vil lede os gennem pro-
grammet

Kl. 15.00  Prorektor Lykke Friis indleder 

Kl. 15.15  7-trins-skalaen – hvordan skal den anvendes?
v/ Prodekan Katherine Richardson, NAT 

Kl. 1�.00  Paneldiskussion – hvordan tackler KU den nye karakterskala?
•  Fritz Schønau Jørgensen, censorformand for lægeuddannelsen i Danmark 
• Peter Erling Nielsen, studieleder på Økonomi 
• Camilla Østerberg Rump, lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik
• Christina Bruun Andersen, stud.jur., Studenterrådet 

Kl. 1�.55  Farvel og tak!  
• Mette Hartlev lukker og slukker.

Sted

Mødet holdes i det store auditorium, 34.0.01 på CSS, Center for Sundhed og 
Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K. 
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10. maj

KUURs innovationspulje 
til studiemiljø 
Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) har i 2007 rådighed 

over en innovationspulje på 200.000 kr. Fra innovationspuljen kan søges penge 

til særlige projekter med fokus på nytænkning af studiemiljøet. Ved vurderingen 

af ansøgninger til puljen lægges der vægt på at det ansøgte projekt opfylder et 

eller flere af nedennævnte kriterier:

Innovationspuljen er i �007 delt i to puljer på hver især  
kr. 100.000 kr.

1.  En kvik-pulje til projekter, hvis omkostninger ikke overstiger 10.000 kr. Puljen 

prioriterer kort afstand fra ide til handling med hurtig respons og iværksæt-

telse og henvender sig særlig til studerende som har en god og innovativ ide  

til en forbedring af deres nære studiemiljø.

2.  En mere ambitiøs pulje til projekter, hvis omkostninger overstiger 10.000 kr. 

Bevilling fra puljen forudsætter medfinansiering fra fakulteter og/eller fonde.

Nærmere oplysning om puljen kan fås hos Thorkil Damsgaard Olsen, e-mail tdo@

adm.ku.dk; tlf.: 3532 4616.

Ansøgninger indgives til KUUR, c/o Studieadministrationen, Fiolstræde 22. Krite-

rierne for ansøgning og ansøgningsskema, findes på www.ku.dk/studiemiljoe.

Ansøgningsfrist: 1/6-07.
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Identitetspolitik i skolen.  
’Religion’ og ’Kultur’  
som pædagogiske  
magtteknologier
Foredrag af Mette Buchardt, ph.d.-stipendiat, 

afdeling for Pædagogik, Københavns Univer-

sitet

Tid: 10/5 kl. 20

Sted: Artillerivej 86, 2., lok. 2.34

Arr.: Afdeling for Religionshistorie

foTo: PHoToS.CoM

Foredraget vil diskutere skoleinstitutionens 

praktikker i forhold til  kategorier som ’religi

on’ og ’ kultur’. Hvilken viden om religion og 

kultur produceres i skolen? Hvordan håndterer 

og producerer skolen forskel? Hvordan indgår 

elever og læreres identiteter i dette? Og hvor

dan kan det ses i sammenhæng med skolens 

produktion og reproduktion af social forskel?
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The economic foundation  
of higher order fertility  
in Britain and Germany
Gæsteforelæsning af dr. Michaela Kreyenfeld, 

Max-Planck-Institut für demografische  

Forschung, Rostock

Tid: 10/5 kl. 15.15-16

Sted: CSS, room 2.1.12

Arr.: Institute of Public Health

Sprogning
Foredrag af prof. Jens Normann Jørgensen, 

Institut for Nordiske Studier og Sprog-

videnskab

Tid: 10/5 kl. 19.30

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi,  

www.selskabfornordiskfilologi

Forfatteraften
Oplæsning af forfatter Ursula Andkjær Olsen

Tid: 10/5 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.

dk/ramme20.html

Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer

Galathea � –  
naturhistoriske indtryk
Foredrag af Reinhardt Møbjerg, Niels Daugbjerg 

og Arne Redsted

Tid: 10/5 kl. 20.00

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Ulighed, forskellighed  
og retfærdighed
Tiltrædelsesforelæsning af prof. Jørgen Elm  

Larsen, Sociologisk Institut

Tid: 11/5 kl. 13.00

Sted: Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 

lok. 1.1.18. Derefter reception i Katedralen

Arr.: Sociologisk Institu

Transforming the Self in  
Public Ritual – Sacred, Secular  
and Religious aspects
Tid: 11/5 kl. 9.30-16.45

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.1.12

Arr.: Lektor Tine Damsholt, Saxo-Instituttet, og adjunkt Cecilie 

Rubow, Institut for Antropologi.

10. maj  10.-11. maj  11. maj

Internationalt seminar der 

sætter fokus på selvets for

andring igennem ritualet og 

udforsker grænserne imel

lem det hellige, det religiøse 

og det sekulære

P
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Thomas  
Jespersen 
modtager  
million fra 
Lundbeck-
fonden

Thomas Jespersen, cand.scient., 

ph.d., ved Biomedicinsk Institut, 

Panum Instituttet, Københavns 

Universitet, har fået 1 mio. kr. 

fra Lundbeckfonden. Beløbet 

skal bruges til at belyse den 

molekylære baggrund for hjer-

terytmeforstyrrelser. 24 procent 

af alle dødsfald i Danmark skyl-

des hjertesygdom, og halvdelen 

af disse dødsfald involverer 

hjerterytmeforstyrrelser. Forsk-

ningsprojektets fokus vil være 

at forstå, hvordan ændret funk-

tionalitet af hjertets ionkanaler 

kan lede til uregelmæssigheder 

i impulsdannelsen og dermed 

forstyrrelser i hjerterytmen.

Hans Bonde 
nomineret til 
Videnskabs-
ministeriets 
forsknings-
kommuni- 

kationspris
Hans Bonde har gennem sit 

forskningsmæssige pionerarbej-

de og store engagement i for-

midling bragt nye emner ud til 

den brede offentlighed. Han er 

anerkendt som en engageret, 

levende og dygtig formidler, 

der formår at spænde vidt. På 

den baggrund har priskomitéen 

besluttet at nominere Hans 

Bonde til Forskningskommuni-

kationsprisen 2007.

To nordiske innovationspri-
ser til Det Biovidenskabeli-
ge Fakultet
Onsdag den 21. marts fik to for-

skergrupper på Det Bioviden-

skabelige Fakultet Bayer Crop-

Science Innovation Award på 

10.000 euro. Fælles for de to 

grupper er, at de på hver deres 

måde, har været med til at præ-

ge den offentlige debat inden 

for sundhed og bæredygtig ud-

vikling.

 Den ene gruppe var professor 

Steen Stender og professor Jørn 

Dyerberg for deres forskning i 

transfedtsyrer. Deres resultater 

har blandt andet betydet at 

Danmark som det første og hid-

til eneste land, har gennemført 

en lovgivning, der begrænser 

indholdet af industrielt fremstil-

lede transfedtsyrer i fødevarer. 

Et tiltag der kan reducerer risi-

koen for hjertedød i Danmark 

med 400-500 dødsfald om året.

 Den anden gruppe, der 

vandt, var professor Claus Felby 

og senioringeniør Jan Larsen fra 

DONG for deres arbejde med 

biofuel. Med deres teknik er 

kommerciel produktion af bio-

fuel inden for rækkevidde. Der-

udover har regeringen meldt 

ud, at den er interesseret i at 

støtte 2. generations bioetha-

nolforskning gennem globalise-

ringsfonden.

Studielegat til 
Tanya Toft
22-årige Tanya 

Toft har modta-

get Forbundet 

Kommunikati-

on og Sprogs studielegat på 

25.000 kroner. Tanya Toft læser 

film- og medievidenskab på Kø-

benhavns Universitet og har få-

et smag for kulturformidling 

gennem praktikarbejde på 

blandt andet Chili Magazine, 

mediebureauet OMD og Easy 

Film. Studielegatet skal bruges 

til et studieophold på University 

of Aukland i New Zealand. 

Nils O. Ander-
sen modtager 
fransk orden
Dekan på Det 

Naturvidenska-

belige Fakultet 

professor Nils O. Andersen er 

netop blevet hædret på Den 

franske Ambassade i Køben-

havn med ordenen Palmes 

Académiques for sin mangeåri-

ge tilknytning til franske forsk-

ningsmiljøer og sin særlige ind-

sats i forbindelse med udveks-

ling af forskere og studerende 

mellem Frankrig og Danmark. 

Palmes Académiques blev ind-

stiftet af Napoleon den Første i 

1808 og tildeles udlændige eller 

franskmænd bosiddende i ud-

landet, som bidrager aktivt til 

at udbrede fransk kultur. Det er 

Den franske Ambassade som 

har indstillet Nils O. Andersen 

til ordenen. 
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PTSD og Flygtninge. Hvad 
har de to ting til fælles? 
PTSD er en udbredt psykisk lidelse hos flygt-

ninge, og en vanskelig udfordring i flygt-

ningearbejdet. Dette symposium præsenterer 

ny viden inden for feltet

Tid: 11/5 kl. 14-17.30 med efterfølgende mid-

dag

Sted: Anneks B, Studiestræde 6,

Arr.: Dansk Selskab for Psykiatrisk Epidemio-

logi, www.dspe.dk

Tilmelding: Til e-mail:  

helen.gerdrup.nielsen@rh.hosp.dk senest 7/5

Research on islam  
repositioned
International workshop ved Forum for Islam-

forskning med bl.a. Jørgen Nielsen (DK), Peter 

Mandaville (US), Frank Peter (ISIM, Berlin), 

Christine Jacobsen (Norge), Aje Carlbom og 

Jonas Otterbeck (Sverige)

Tid: 14-15/5 

Sted: Magleås Kursuscenter, Birkerød

Arr.: Forum for Islamforskning

Fotoudstilling:  
København om natten
Tid: 18/5 fra kl. 17 

Sted: Studenterhusets café, Købmagergade 52 

Arr.: Fo2, www.studenterhuset.com

 

Indsend dine bedste billeder. Fredag den  

18. maj åbner fotoudstillingen ’København 

om natten’ i Studenterhusets café, og du  

kan være med til at udstille. Indsendte bille

der udstilles, og der uddeles to priser; en jury

pris og en publikumspris der stemmes om på 

selve dagen. Alt er tilladt, både sort/hvid og 

farve, analogt og digitalt. Send eller aflever  

15 billeder i højst 24x30 cm. i papirformat  

til Fo2, Studenterhuset, Købmagergade 52, 

1150 Kbh. K senest 14/5 kl. 15.

Hybris og hybrider – en  
historie om teknologi og  
videnskab 
Foredrag af professor Andrew Jamison,  

Aalborg Universitet

Tid: 15/5 kl. 13-15

Sted: CSS, lok. 5.1.28

Arr.: Satningsområdet BioCampus

Den beskidte krig  
og studenteroprøret  
i Mexico 19�8
Foredrag af cand.mag. i spansk Maricela  

Camargo V. Christensen. Foredraget er på  

spansk uden oversættelse

Tid: 15/5 kl. 19-21

Sted: Globen, Turensensgade 2B

Arr.: NETLA
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11.-14. maj  15. maj    18. maj



PhD

An academic environment that is both dynamic and innovative depends on 
talented PhD students. That is why the University of Aarhus invites highly qualified 
students to apply for our PhD scholarships to attend graduate schools in:

- Humanities
- Health Sciences
- Social Sciences
- Theology
- Science

Application deadline: 15 May and 15 November

PhD scholarships available at 
the University of Aarhus, Denmark

Distinctive features of the University of Aarhus:

- An international environment 
- Among the world’s elite: one of the top 200 
- A Nobel prizewinner 
- Extremely attractive campus – right in the centre of the city 
- 34,000 students 
- Approximately 9,000 members of staff

More information at: www.au.dk/phd

U N I V E R S I T Y  O F  A A R H U S

“One of the things I like about 
doing my PhD here at BRICS 
Research School is that research 
doesn’t have to be a one-man job.”

Michael Østergaard Pedersen
– BRICS Research School
Department of Computer Science



1�    UNIVERSITETSAVISEN 6  ·  2007

Universitetsavisen

KUmmentar

DE SENESTE MÅNEDER har der været megen dis-
kussion både internt på Det Humanistiske Fakultet 
og i de landsdækkende medier om fakultetets forsk-
ningsudvalgs arbejde med at udarbejde et pointsy-
stem til støtte for ’måling’ af kvalitet og omfang af fa-
kultetets forskning. Hvad handlede det om?
 Aftalepartierne bag regeringens globaliseringspul-
je har lagt afgørende vægt på at kvalitet skal være et 
bærende element i fordelingen af forskningsmidler-
ne til universiteterne. Dette reflekteres også i den 
udviklingskontrakt som Københavns Universitet ind-
gik med Videnskabsministeriet i april 2006. Under 
resultatmål 1 står der at KU som incitament til at øge 
forskningskvaliteten vil foretage en kvalitets- og ak-
tivitetsbaseret prioritering og fordeling af institutio-
nens basisforskningsmidler. 
 I den forbindelse skal der inden udgangen af 2007 
opbygges og indarbejdes en model til intern priorite-
ring af ti procent af fakulteternes forskningsmidler 
efter »dokumenterede, internationale, kvalitetsbase-
rede« fordelingsprincipper.
 Dekanatet på Det Humanistiske Fakultet ser det 
som en god anledning til at fjerne fokus fra den hid-
tidige praksis med ‘forskningsvogtning’ og i stedet 
fokusere på kvaliteten af fakultetets forskning. Sam-
tidig er vi naturligvis opmærksomme på at systemer 
der vil måle forskningens kvalitet, ofte har uhen-
sigtsmæssige følgevirkninger. Dette er søgt undgået 
mest muligt ved omhyggeligt forarbejde og en aftale 
om løbende evalueringer efter implementeringen.

FORARBEJDET TIL MODELLEN er blevet lavet 
ved at fakultetet i samarbejde med Det Kongelige 
Bibliotek iværksatte en analyse og udredning der 
kortlagde det internationale og lokale humanistiske 
kommunikations- og publiceringsmønster samt in-
ternationale modeller for forskningskvalitetsmåling. 
Udredningen er forfattet af udviklingskonsulent, 
ph.d. Lotte Faurbæk, og den har været til stor hjælp i 
arbejdet med at udvikle en mere hensigtsmæssig 
model for måling af humanistisk forskningskvalitet. 
Rapporten kan læses på forskningsudvalgets hjem-
meside på http://www1.hum.ku.dk/upload/appli-
cation/pdf/f51d6748/Humanistisk%20Forskningsk
valitet.pdf.
 Forslaget til opstilling af forskningskvalitetskrite-
rier er udarbejdet af Det Humanistiske Fakultets 
Forskningsudvalg på syv møder i perioden fra okto-
ber 2006 til marts 2007. Forslaget er efterfølgende 
blevet diskuteret i Akademisk Råd, i fakultetets sam-
arbejdsudvalg, samt blevet sendt i høring hos alle 
VIP’er som har diskuteret forslaget på et stormøde 
den 11.4.2007. 
 Forskningskvalitetsmodellen retter sig kun mod 
vurderingen af videnskabelige publikationer som de-
fineres ved at:
1. præsentere ny viden og/eller indsigt
2.  foreligge i en form som gør det muligt at efterprø-

ve og diskutere resultaterne, eller som kan anven-
des i den videre forskning

3.  blive distribueret på en måde som gør dem tilgæn-
gelig for de fleste interesserede forskere inden for 
samme fagområde.

DEN HØJESTE VIDENSKABELIGE forsknings-
kvalitet antages at findes i disputatsen og i anonymt 
fagfællebedømte værker. Imidlertid er en simpel 
kvalitetsindikator som fagfællebedømmelse natur-
ligvis ikke et udtryk for en differentieret kvalitetsmå-
ling i sig selv. Enestående og middelmådige tids-
skriftartikler der begge er fagfællebedømte vil i mo-
dellen opnå samme pointtal (nemlig 15, som er basi-
senheden i point-systemet). 
 Der findes næppe objektive og målbare vurderin-
ger af kvaliteten af humanistisk forskning, men op-
stillingen af omhyggeligt udvalgte og simple kvali-
tetskriterier kan alligevel fremme en hensigtsmæssig 
publikationsadfærd som vil kunne styrke og interna-
tionalisere dansk humanistisk forskning på længere 
sigt. 
 Under hensyntagen til at fokus på forskningskvali-
tet kunne tilskynde til at neddrosle formidlingen af 
forskningen er et formidlingsudvalg under dekanen 
blevet nedsat i februar 2007 til at stille forslag til 
hvorledes forskningsformidling også kan blive vur-
deret med henblik på en fordeling af midler til dette 
formål. 
 

Se også http://www1.hum.ku.dk/forskning/forsk-
ningsudvalget/, hvor der er redegjort for arbejdet med 
forskningskvalitetsmodellen og hvor modellen i sin 
foreløbige form til rektor vil blive lagt ud snarest  
muligt. Formidlingsudvalgets hjemmeside er  
http://www1.hum.ku.dk/omfakultetet/ 
raadogudvalg/formidlingsudvalg/.
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7 11/5 �/5 �0/4
8 1/6 23/5 21/5
9 31/8 22/8 20/8

Model for forskningskvalitet på Humaniora?

» Der findes næppe objektive og målbare vurderinger af kvaliteten af 

humanistisk forskning, men opstillingen af omhyggeligt udvalgte  

og simple kvalitetskriterier kan alligevel fremme en hensigtsmæssig  

publikationsadfærd som vil kunne styrke og internationalisere dansk 

humanistisk forskning på længere sigt.«
Af dekan Kirsten Refsing,  

Det Humanistiske Fakultet


