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Mit første snit
»Jeg opdagede først sent at jeg pludselig sad og fjernede hud fra 
skulderen, meget sirligt, ved brug af skalpel og pincet.« En medi-
cinstuderende beretter om sin første dissektion  Læs side 20

Fupsikkert eksamensbevis
Det bliver nu langt sværere at kopiere KU´s eksamensbeviser der 
fra 1. september får helt ens layout og en ny kompetenceprofil
Læs side 8-9

KU-lønstigninger under lup
Videnskabsministeriet undersøger nu om de store lønstigninger til 
institutledere på Københavns Universitet er i strid med ministeriets 
lønloft  Læs side 13

Velkommen til
det kvindelige 
universitet
Andelen af kvindelige studerende 
på Københavns Universitet stiger 
fra år til år. På nogle studier er der 
over 90 procent kvinder. Spørgs-
målet er om det har nogen betyd-
ning for studierne  Læs side 5-8
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Bestyrelse afviser klage 
fra KUA-forskere

MÅLING AF 
FORSKNINGSKVALITET

Af Claus Baggersgaard

Ni linjers tekst svarende til 88 
ord plus en underskrift. Flere 
ord har bestyrelsesformand 
Bodil Nyboe Andersen ikke 
fundet det umagen værd at 
bruge for at afvise en klage fra 
Sune Auken og Johnny Kon-
drup. De to lektorer på Institut 
for Nordiske Studier og Sprog-
videnskab har på vegne af 144 
bekymrede forskere på KUA 
før sommerferien skrevet til 
bestyrelsen og klaget deres 
nød over udformningen af et 
nyt system til måling af forsk-
ningskvalitet på Det Humani-
stiske Fakultet.

Johnny Kondrup er ikke ale-
ne skuffet over afvisningen, 
men også over at bestyrelses-
formanden åbenbart ikke har 
været villig til at ofre mere 
blæk på sit svar.

»Det tegner billedet af en le-
delse som trods pæne ord om 
dialog faktisk ikke er interes-
seret i at lytte til bekymrede 
medarbejdere. Afvisningen er 

på grænsen af det nonchalan-
te,« siger Johnny Kondrup.

Politisk sag
Bodil Nyboe Andersen bekræf-
ter i sit svar at bestyrelsen har 
modtaget brevet fra de to lek-
torer. Derudover oplyser hun 
at rektor har godkendt fakulte-
tets forslag til at måle forsk-
ningskvalitet, at bestyrelsen 
har afholdt et temamøde om 
emnet og at forskningsvurde-
ring spiller en central rolle i 
Videnskabsministeriets arbej-
de med kriterier for fordeling 
af midler til universiteterne. 

Bestyrelsesformandens brev 
er ledsaget af et lidt længere 
uddybende svar på 22 linjer 
fra rektor Ralf Hemmingsen, 
men indholdet er stort set det 
samme.

Johnny Kondrup undrer sig 
over at bestyrelsesformanden 
og rektor åbenbart slet ikke 
ønsker at diskutere hans og 
Sune Aukens argumenter eller 
tager stilling til de adskillige 
siders indsigelser de har frem-
sendt.

Desuden finder han det 
mærkeligt at bestyrelsen efter 

at have modtaget deres brev 
har afholdt et temamøde om 
forskningsdokumentation 
uden at invitere dem.

»Et sådant møde var jo det 
oplagte sted at komme i sam-
tale med de forskere der er 
utrygge ved udsigten til at 
skulle leve under det ny sy-
stem,« siger Johnny Kondrup. 
»Men det har man åbenbart ik-
ke ønsket.«

Johnny Kondrup og Sune 
Auken venter nu på viden-
skabsministeriets udspil til et 
kvalitetsmålingssystem inden 
de beslutter om de vil gå vide-
re med sagen.

»Vi overvejer at søge fore-
træde for Folketingets forsk-
ningsudvalg for at gøre politi-
kerne opmærksom på at de 
har igangsat en proces som de 
ikke kan overskue konsekven-
serne af,« siger han. 

clba@adm.ku.dk

Bestyrelsens brev 

Brev til Københavns Universitets bestyrelse af 2. maj 2007

Bestyrelsen har modtaget jeres brev af 2. maj 2007 med bilag. Rek-
tor har orienteret bestyrelsen om, at han har godkendt Det Huma-
nistiske Fakultets forslag til opfyldelse af Udviklingskontraktens 
mål 1.
 Endvidere har bestyrelsen afholdt et temamøde om emnet forsk-
ningsdokumentation, herunder med orientering om ’den norske 
model’. Forskningsvurdering spiller en central rolle i Videnskabsmi-
nisteriets arbejde med kriterier for fordeling af midler til universi-
teterne og vil derfor på sigt få betydning for universiteternes øko-
nomi. 

Med venlig hilsen, Bodil Nyboe Andersen, Bestyrelsesformand

Rektors brev

Henvendelse til Københavns Universitets bestyrelse af 2. maj 2007

Bestyrelsen har videregivet jeres brev af 2. maj 2007 bilagt indsigel-
se af 26. januar 2007 og jeres skitse vedrørende et ’system til forsk-
ningsstyring på KU Humaniora’ til rektoratet, idet udmøntning af 
udviklingskontraktens resultatmål hører til den daglige ledelses og 
dermed rektoratets opgaver. 
 Rektoratet har godkendt Det Humanistiske Fakultets pointsy-
stem, som fakultetets opfyldelse af Udviklingskontraktens mål 1. 
Samtidig anføres det, at Det Humanistiske Fakultets indsats vedrø-
rende intern fordeling af forskningsmidler på institutniveau efter 
dokumenterbare principper ligger i forlængelse af KU’s strategi 
(afsnit ’grundforskning i centrum’). 
 I henviser i jeres brev til bestyrelsen til Universitetsavisens referat 
af professor Peter Harders indlæg under stormødet den 11. april 
2007 på Det Humanistiske Fakultet, og rektoratet vil derfor blot 
henlede jeres opmærksomhed på Peter Harders svar herpå i Univer-
sitetsavisen nr. 7 s. 12, hvorefter han gør opmærksom på, at øvel-
sen drejer sig om dokumentation af forskning.
 Til orientering er kriterier for fordeling af forskningsmidler et 
centralt emne i Videnskabsministeriets aktuelle arbejde med at ud-
mønte globaliseringsmidlerne. Derfor har de fem humanistiske fa-
kulteter i Danmark indledt et koordineringsarbejde inden for dette 
felt. 
 Rektoratet finder, at det nationale koordinationsarbejde udgør 
et konstruktivt tiltag for at nå frem til en fremtidig fælles struktur 
for dokumentation af forskning for alle de humanistiske fakulteter 
i Danmark.

Med venlig hilsen, Ralf Hemmingsen, Rektor

144 bekymrede forskere på KUA fik intet 
ud af deres klage til bestyrelsen over ud-
formningen af nyt system til måling af 
forskningskvalitet 

Nyheder

WORKCAMP07

Af Pernille Munch

Fredag den 24. august var der 
sidste arbejdsdag for de 36 
studerende fra hele landet der 
sommeren igennem har knok-
let en vis legemsdel ud af buk-
serne på WorkCamp07 i Film-
byen. 

I fem uger har de på tværs af 
fagligheder og uddannelsesin-
stitutioner arbejdet sammen 
om at udvikle en række pro-
dukt- og forretningsideer for 
seks forskellige virksomheder. 

Resultatet af deres hårde ar-
bejde blev præsenteret fredag 
den 24. august ved en storsti-
let og festlig afslutning i Film-
byen i Avedøre.

De studerende, hvoraf en 
del var fra Københavns Uni-
versitet, har i seks tværfaglige 
innovationsteams løst opgaver 
for blandt andre Alka Forsik-
ring, Københavns Kommune 
og Brande Vandrerhjem. 

De er blevet udfordret inden 
for blandt andet idéudvikling, 
branding, innovationsteknik-
ker, kundeanalyser og præsen-
tationsteknik, og det hele har 

været tilrettelagt efter en stram 
styring og tidsplan. De var såle-
des klædt særdeles godt på til 
den store finale hvor de fik ser-
veret nogle både spændende 
og medrivende præsentationer.

Det er innovationsvirksom-
heden Zentropa Workz der 
sammen med Det Humanisti-
ske Fakultet på Københavns 
Universitet har stået bag forlø-
bet der startede som et pilot-
projekt sidste år. Det var så stor 
en succes at det i år blev gjort 
til en officiel elitesommerskole. 

En ny elitesommerskole

GRUPPEMØDE – WorkCamp07, som er arrangeret af Zentropa Workz 
og Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, har været så 
stor en succes at det er blevet gjort til en officiel elitesommerskole

Dokumentation
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RUSARRANGEMENT

Af Claus Baggersgaard

Omkring 600 forventningsful-
de og feststemte studerende - 
samt en håndfuld ungdomshu-
saktivister og et par medføl-
gende politibetjente der ikke 
var inviteret - dannede tors-
dag eftermiddag den 16. 
august den højlydte ramme 
om Studenterrådets tyvstart 
på studielivet for de nye stude-
rende.

Overborgmester Ritt Bjerre-
gaard (S) var blandt talerne i 
kantinen på det nye KUA, og 
hendes tilstedeværelse havde 

tydeligvis lokket en flok ung-
domshusaktivister til studie-
startsarrangement.

»Ritt din lus, du skylder os 
et hus!«

»Hvad har du at sige til dit 
forsvar?« lød det taktfast mens 
de uindbudte gæster gestikule-
rede på en måde der er upas-
sende at nævne i Universitets-
avisen.

Tålmodig borgmester
Ritt Bjerregaard fortrak ikke 
en mine og talte først da de 
utilfredse unge var færdige 
med at råbe og havde forladt 
stedet.

»Tak for invitationen og den 

Reportage

noget specielle velkomst. Som 
I sikkert har opdaget, er Kø-
benhavn et noget anderledes 
sted, men også et fantastisk 
sted at læse,« sagde overborg-
mesteren blandt andet og be-
nyttede lejligheden til at rekla-
mere lidt for hvad hun gør for 
at forbedre de unges mulighed 
for at få en bolig der er til at 
betale. Blandt andet i form af 
nye ungdomsboliger og forsø-
get på at få bygget 5.000 billi-
ge boliger.

Pernille Skipper, næstfor-
mand for Studenterrådet, øn-
skede ikke at kommentere de 
unges aktion eller at politiet 
lod aktivisterne råbe færdig in-

den de stille og roligt eskorte-
rede dem væk.

Hun var til gengæld yderst 
tilfreds med at mindst 600 af 
de cirka 6.000 nyoptagne KU-
studerende havde takket ja til 
at deltage i Studenterrådets 
tyvstart på studielivet med en 
blød introduktion på KUA.

»Vi holder arrangementet 
for at de skal komme stille og 
roligt i gang og har et par styk-
ker de allerede har mødt og 
kan sige hej til når de kommer 
første dag.  Det er selvfølgelig 
også for at reklamere for 
Studenterrådet, så de nye ved 
at vi eksisterer og hvor de skal 
gå hen hvis de vil have indfly-

delse på deres studie,« siger 
hun.

Mange myter
De studerendes formand be-
nyttede lejligheden til at bero-
lige de nye og gøre op med de 
mange myter der findes om at 
studere. Nej, de bliver ikke 
tvunget til at løbe nøgne rundt 
på rusturen, det er ikke nød-
vendigvis dobbelt så hårdt 
som at gå på gymnasiet, alle 
forlader ikke kæresten inden-
for de første tre måneder og 
det er faktisk ikke umuligt at 
score på universitetet.

Prorektor Lykke Friis brugte 
sin tale til at reklamere for den 

»Ritt, din lus – du skylder os et hus«
En lille flok ungdomshusaktivister løb med opmærksomheden under Studenterrådets RUS-
arrangement på KUA hvor de var mødt op for at give overborgmester Ritt Bjerregård en hilsen

nye alumneforening, opfor-
drede de studerende til at en-
gagere sig og kunne berolige 
med at KU er et universitet 
hvor det ikke er afgørende 
hvor hurtigt de studerende bli-
ver færdige men derimod at de 
udvikler de rigtige kompeten-
cer.

Efter talerne i kantinen på 
KUA blev de nye studerende 
fordelt på de enkelte fag, hvor 
de kunne tale med ælde stude-
rende, og så var der selvsagt 
fest om aftenen.   

FOTO: LIZETTE KABRÉ

Pernille Larsen
20 år 
Skal læse tysk
Næstved

»Det værste ville klart være hvis jeg ikke rig-
tigt kommer til at snakke med nogen. Vi fik 
at vide ved åbent hus at vi skal skynde os at 
skabe en masse kontakter da du ellers risike-
rer at blive ensom på studiet. Det bedste vil 
være hvis jeg ikke får problemer med at følge 
med fagligt. Det er jo noget helt andet end 
gymnasiet. Og så håber jeg at møde en masse 
søde mennesker.«

Lasse 
Galsgaard
20 år
Skal læse 
matematik
Høje Taastrup

»Det bedste vil være hvis jeg får en masse go-
de kammerater, jeg kan lide studiet og det 
hele flyder godt i dagligdagen. Det værste vil 
være det stik modsatte. Jeg ved ikke så meget 
om studiet, men jeg syntes matematik lød in-
teressant, så jeg er spændt på hvordan det 
bliver at læse det. Jeg er heller ikke en en-
spænder af natur, så jeg har virkelig brug for 
at finde nogle gode venner at læse sammen 
med, og som jeg kan støtte mig til i dagligda-
gen.«

Dilay Fener
19 år
Skal være 
tandlæge
Avedøre 

»Det bedste er at vi nu endelige skal i gang. 
Det har været en meget lang ventetid da vi 
allerede længe før sommerferien begyndte 
at snakke om at vi skulle til at gå universite-
tet, og hvad vi ville studere. Jeg har villet læ-
se medicin siden niende klasse, men jeg kom 
ind på tandlægestudiet i stedet, men nu glæ-
der jeg mig bare til at komme i gang. Der er 
ikke rigtigt noget jeg frygter. Det er selvføl-
gelig vigtigt at møde nogen du fungerer 
godt med, men jeg har aldrig haft problemer 
med at møde nye mennesker.«

Henrik 
Levinsen 
20 år
Skal læse jura
Allerød

»Det bedste er at få en god uddannelse, nog-
le søde venner og veninder og forhåbentligt 
et godt job bagefter. Jeg frygter helt klart 
mest det faglige. Det bliver nok noget af en 
opgave at følge med i alt det du skal læse. 
Du har selv ansvaret for at huske at komme 
til forelæsningerne. Jeg har hørt at det er 
meget individuelt, og så er jeg også ved at 
flytte hjemmefra, så det hele bliver en kæm-
pe omvæltning. Jeg er derimod sikker på at 
jeg nok skal få nogle gode venner. Der er jo 
tusindvis af andre studerende, så det burde 
da kunne lade sig gøre.« 

Hvilke forventninger har du til at studere på Københavns Universitet?
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MUSKELMÆND OG 
HESTEPIGER

Af Cecilia Sejer

Hesten tripper lidt på det hår-
de betongulv, men virker el-
lers tryg, selv om den om lidt 
skal røntgenfotograferes om-
givet af tre mennesker der 
iført lange blyfrakker måske 
godt kan se lidt farlige ud i he-
steøjne. Den er halt, og det er 
nu dyrlægernes opgave at fin-
de ud af hvad der er i vejen. 

Det er 26-årige Henrik Har-
pøth der holder hesten. Han er 
studerende på veterinærmedi-
cin på femte år, og han har al-
tid gerne ville være dyrlæge. 
En drøm han tilsyneladende 
ikke deler med ret mange an-
dre mænd, for veterinærmedi-
cinstudiet er som flere andre 
universitetsstudier de senere 
år mere eller mindre blevet 
overtaget af kvinder, 93 pro-
cent for at være præcis, og det 
kan mærkes i det daglige.

»Det kan somme tider være 
en hønsegård, men man væn-
ner sig til det,« siger Henrik 
Harpøth der allerede på første 
år fandt sammen med sin nu-
værende studiegruppe der be-
står af fire mænd.

»Det er ikke fordi vi ikke gi-
der være sammen med de 
kvindelige studerende, vi faldt 
bare godt i hak, os fyre, og vi 
hænger stadig sammen.«

Slagteri og herreloge
Henrik Harpøth dannede også 
allerede på førsteåret det de 
kalder ’Herrelogen’, et fælles-
skab for de ti mænd der er på 
hans årgang. De mødes og la-
ver middage sammen, går i by-
en og har blandt andet arran-

geret en studietur til Jylland 
hvor de var ude og kigge på et 
slagteri.

Når Henrik Harpøth er fær-
dig på studiet, vil han gerne 
arbejde på en klinik som tager 
sig af alle slags dyr, fra mindre 
husdyr til produktionsdyr, og 
han vil gerne flytte på landet. 
Om ti år er det ifølge ham hel-
ler ikke utænkeligt at han åb-
ner sin egen dyrlægepraksis.

Leder af Institut for Produk-
tionsdyr og Heste Hans Henrik 
Dietz kan godt være lidt be-
kymret for om den store til-
strømning af kvinder til veteri-
nærmedicinstudiet kan have 
konsekvenser.

»Det giver et meget feminint 
miljø, og det betyder at de stu-
derende grupperer sig mere i 
køn. De mandlige studerende 
klumper sig sammen med an-
dre mænd og går mere for sig 
selv,« siger han.

Hans Henrik Dietz så gerne 
at fordelingen af køn var lidt 
mere lige fordi han mener at 
kønnene supplerer hinanden 
godt, og ifølge ham bliver det 
diskuteret internt hvordan stu-
diet kan rekruttere flere mænd 
for at få lidt mere balance i tin-
gene.

»Vi er nærmest nødt til at 
tænke i en slags hormontest 
når vi laver en brochure. Så 
skal vi tænke på hvad der tilta-
ler kvinder, og hvad der tilta-
ler mænd.«

Han vil dog godt understre-
ge at det intet har med kvalite-
ten af uddannelsen at gøre at 
der er mange kvinder på studi-
et, for de klarer sig absolut lige 
så godt som mændene. Proble-
met opstår ifølge Hans Henrik 
Dietz først når uddannelsen er 
slut, og de nye dyrlæger skal 

ud og have job, fordi kvinder-
ne er mest interesserede i den 
medicinske del af faget, og 
mændene generelt har mere 
mod på den kirurgiske del. 

»Måske kan jeg øjne begyn-
delsen til et problem. Alle kan 
operere når de er færdige, men 
for at balancen skal forblive i 
orden, er der nogen der er 
nødt til at interessere sig 
brændende for kirurgi. Kvin-
der vil typisk gerne arbejde på 
deltid, de ønsker heller ikke så 
ofte at være virksomhedsejere 
som mænd, og de interesserer 
sig næsten aldrig for produkti-
onsdyr.«

Status hos kæledyr
Men det er der ifølge Per Tho-
rup, formand for Den Danske 
Dyrlægeforening, næsten in-

gen der gør længere, og det 
har ikke noget med køn at gø-
re, mener han.

»Jeg er ikke sikker på det 
skyldes kvinderne at vi ikke 
kan skaffe dyrlæger nok til at 
tage sig af produktionsdyr. Da 
jeg begyndte som dyrlæge i 
1964, ville alle arbejde med 
produktionsdyr, men nu har 
kæledyrene fået en højere sta-
tus i samfundet, og dermed in-
teresserer dyrlæger sig også 
for hunde og katte,« siger Per 
Thorup.

Han mener ikke det har no-
get at gøre med at kvinder sy-
nes det er for hårdt at arbejde 
med produktionsdyr.

»Der er ingen forskel på om 
det er en mandlig eller kvinde-
lig dyrlæge. Vagterne kan selv-
følgelig besværliggøre det at 

have familieliv, men det gæl-
der jo for begge køn,« siger 
han.

 
Bløde værdier
Inde på husdyrklinikken på 
Dylægevej på Frederiksberg, 
er Kirsten Rosenmay på 24 år 
og Maja Baadsager på 26 i 
gang med at undersøge labra-
dorhunden Vitus. De læser 
begge veterinærmedicin på 
femte år, og der er ingen af 
dem der tænker over til daglig 
at studiet er domineret af de-
res eget køn. De synes heller 
ikke det er et problem at dren-
gene grupperer sig, det er nær-
mest bare lidt sjovt. De inte-
resserer sig begge to mest for 
den medicinske del af faget og 
har ingen ambitioner om at 
blive kirurger. 

»Jeg kan godt lide den kon-
takt man har med ejerne af de 
dyr vi får ind og have et hel-
hedsforløb omkring det syge 
dyr,« siger Kirsten Rosenmay.

»Det er nok noget med de 
bløde værdier, måske lidt nus-
se pusse. Drengene kan nok 
bedre lide at det er lige på og 
hårdt og har måske sværere 
ved at tage seriøst når nogen 
kommer med en syg kanin,« si-
ger Maja Baadsager.

Begge kvinder vil gerne an-
sættes på en middelstor klinik 
når de er færdige på studiet, 
og ingen af dem har lyst til at 
have deres egen klinik.

»Man har aldrig fri, og jeg 
prioriterer også familien me-
get højt,« siger Maja Baadsga-
ard.

Kvinder 
dominerer 
på dyrlæge-
studiet
På Veterinærmedicin på det Biovi-

denskabelige Fakultet er der næ-

sten ingen mænd. Det kan have 

konsekvenser for studiemiljøet og 

når dyrlægerne skal ud i praksis, 

mener institutleder 

Tema: Det feminine universitet

HANEADFÆRD – Med over 90 procent kvinder kan dyrlægestu-
diet somme tider være en hønsegård, synes Henrik Harpøth (tv). 
Her kaster et medlem af herrelogen sig ind foran fotgrafens linse 
og stjæler opmærksomheden i fotoøjeblikket.
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  Københavns Universitets top ti 
for kvinder 2007

 Nummer Uddannelse Antal optagne i alt Procent kvinder

  1 Folkesundhedsvidenskab 68 94
  2 Pædagogik 50 94
  3 Teatervidenskab 33 94
  4 Tandplejer 69 93
  5 Veterinærmedicin 191 93
  6 Audiologopædi 40 93
  7 Kunsthistorie 66 88
  8 Fødevarevidenskab 94 83
  9 Europæisk etnologi 35 83
  10 Molekylær biomedicin 58 83

 Top ti for mænd 2007

 Nummer Uddannelse Antal optagne i alt Procent mænd

  1 Datalogi 105 93
  2 Filosofi 97 72
  3 Nanoteknologi 34 71
  4 De fysiske fag 139 68
  5 Geologi-geoscience 40 63
  6 Matematik 76 59
  7 Økonomi 286 58
  8 Historie 197 57
  9 Idræt 105 55
  10 Statskundskab 213 52

  Rigtig mange uddannelser på Københavns Universitet  har en 
stor andel af kvinder. Selv de uddannelser på KU hvor der opta-
ges færrest kvinder, udgør de mellem 28 og 48 procent af opta-
get. Kun Datalogi med 7 procent kvinder på studiet er åbenbart 
stadig mest attraktivt for mænd.
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OPTAGELSE OG KØN

Af Cecilia Sejer

Vi ved jo godt at der er forskel 
på mænd og kvinder. Men er 
vi så forskellige at det ligefrem 
kan give problemer når kvin-
der begynder at fylde mere på 
universitetsuddannelserne 
end de førhen har gjort? 

For faktum er at kvinder de 
sidste mange år har sat sig på 
flere og flere studiepladser på 
universitet, og noget tyder på 
at denne udvikling fortsætter. 

Ifølge studiechef Jakob Lan-
ge er der ikke noget alarme-
rende i det så længe kønsfor-
delingen på studierne ikke 
overstiger 70-30 til den ene el-
ler anden side, men han er 
bange for at hvis balancen tip-
per over, så bliver det kønne-
nes kamp i stedet for et godt 
studie.

»Det er min overbevisning 
at det ville være en tand bedre 
hvis kønsfordelingen blev me-
re lige. Jeg tror simpelthen 
studiemiljøet bliver bedre, og 
at vi kan lave bedre resultater 
hvis uddannelserne har mere 
jævn kønsfordeling,« siger 
han.

Og det med den jævne for-
deling er noget de mærker på 

Statskundskab. Her har ande-
len af mandlige og kvindelige 
studerende i en årrække være 
fifty-fifty, og studieleder Hen-
rik Jensen har aldrig tænkt 
over sine studerende som 
mænd og kvinder, men kort og 
godt som studerende. 

»Studiemiljøet adskiller sig 
ikke fra andre typer arbejds-
miljø hvor der er en blanding 
af køn. Jeg har aldrig tænkt 
over det som et problem,« si-
ger han.

Prestige i maskulinitet
Inge Henningsen der er køns-
forsker og tidligere lektor på 
matematikstudiet på Køben-
havns Universitet, kan ikke 
forstå at det bliver gjort til et 
problem at kvinderne er i 
overtal på nogle studier.

»Der er jo ingen der hidser 
sig op over at der er overvægt 
af kvinder der arbejder som 
håndarbejdslærere, men når 
kvinderne går ind i lægestudi-
et, så handler det om prestige, 
og så reagerer vi,« siger hun.

Henning Bech er professor i 
sociologi og har i en årrække 
beskæftiget sig med køns-
spørgsmål. Senest har han 
skrevet bogen Kvinder og 
mænd. Han mener at den åre-
lange diskussion om ligestil-

ling på en måde er ved at køre 
af sporet.

»En ting der har generet mig 
i denne diskussion, er at nu 
hvor der er kommet flere kvin-
der på universitetet, og oveni-
købet flest af dem, så må vi 

pludselig ikke problematisere 
at mænd er i undertal. Hvis li-
gestilling er idealet, så er den 
jo skæv nu,« siger han.

Henning Bech underviser i 
sociologi, et studie hvor der er 
75 procent kvinder. Han tror 
det er bedst hvis kønsfordelin-
gen på studierne er nogenlun-
de lige. For ham handler det 
om at de studerende får mere 
varierede muligheder for iden-
tifikation og interesseudfoldel-
se hvis der ikke er stærk over-
vægt af et køn. 

»Jeg tror ikke på at fag mi-
ster prestige fordi kvinder går 
ind i dem. Hvis færre og færre 
mænd søger et givent fag, er 
det snarere fordi de frygter at 
deres udfoldelsesmuligheder 
kan blive pauvre, både socialt 
og fagligt, hvis der er stor 
overvægt af kvinder.«

Bred uddannelsesprofil
Folkesundhedsvidenskab har 
eksisteret som studie på Kø-
benhavns Universitet siden 
1999, og her er andelen af 
kvindelige studerende oppe på 
94 procent. Sådan har det set 
ud i en del år, selvom studiele-
der Ulla Christensen egentlig 

helst så at der var en mere li-
gelig kønsfordeling.

»Men det er dygtige unge 
kvinder vi får ind, de har et 
højt gennemsnit, de er enga-
gerede, og det er en fornøjelse 
at undervise dem. Og bedst af 
alt, de får alle sammen job 
bagefter og er meget eftertrag-
tede medarbejdere på en lang 
række områder. Men for en 
uddannelsesprofil kan det væ-
re nyttigt at der både er mænd 
og kvinder, blandt andet fordi 
prestige inden for sundhedsvi-
denskab synes at være forbun-
det med noget maskulint”, si-
ger Ulla Christensen.

Kvinder er målrettede
For Ulla Christensen er det 
faktisk ikke så meget et pro-
blem at der er en overvægt af 
kvindelige studerende. Hun 
mener at det er mere vigtigt at 
sikre sig at Folkesundhedsvi-
denskab får solidt fodfæste 
som uddannelse på lige fod 
med eksempelvis medicinstu-
diet.

Jesper Bram er studieleder 
på medicinstudiet, og han er 
ikke i tvivl om at kvinder er 
fuldkommen lige så dygtige 

som mænd når det gælder stu-
die. 

»Der er kønsforskelle i hvor-
dan man griber studiet an for-
di kvinder tænker anderledes 
end mænd. Kvinder virker for 
eksempel ofte meget målrette-
de i deres indsats, og de for-
mår at holde mange bolde i 
luften, og det er kun positivt,« 
siger han.

Han ser ikke kønsfordelin-
gen på medicinstudiet på om-
kring 60-40 til kvindernes for-
del som noget problem. 

»Jeg kan kun sige at kvinder 
er fuldt ud lige så gode læger 
som mænd, og jeg mener ikke 
der er nogle specialer som 
kvinderne ikke satser på. Ude i 
branchen mangler vi omkring 
1.000 speciallæger, men det 
skal vi nok få dækket ind. Og 
det betyder altså ikke noget 
om det er mænd eller kvinder 
der varetager de job.«

Det feminine 
universitet
Andelen af kvindlige studerende 
på Københavns Universitet stiger 
fra år til år. På nogle studier er der 
over 90 procent kvinder. Spørgs-
målet er om det overhovedet har 
nogen betydning for studierne

KU’s optag fordelt på fakulteter og køn
 
    
  2007

 Fakulteter Mænd Kvinder i alt

 Det Biovidenskabelige Fakultet 123 407 530
 Det Farmaceutiske Fakultet 64 177 241
 Det Humanistiske Fakultet 678 1340 2018
 Det Juridiske Fakultet 255 480 735
 Det Naturvidenskabelige Fakultet 570 498 1068
 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 321 358 679
 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 202 497 699
 Det Teologiske Fakultet 35 55 90

 I alt 2253 3876 6129
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KVINDEDOMINANS – En-
kelte mænd sås også blandt de 
nye studerende ved Studenter-
rådets RUS-arrangement på 
KUA.
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OPTAGELSE 2007

Af Cecilia Sejer

Det er populært at uddanne 
sig på Københavns Universitet. 
Og noget tyder på at den ten-
dens er kommet for at blive. I 
hvert fald hvis man skal tro 
hvad tallene for dette års op-
tag af studerende viser.

I alt har næsten 10.000 stu-
derende Københavns Universi-
tet som deres 1. prioritet i de-
res valg af studiested, og det er 
1.200 flere end sidste år og en 
fremgang på to procent. Det 
samlede antal ansøgninger til 
universitetet er steget med syv 
procent. I alt er lidt over 6.000 
blevet optaget på Københavns 
Universitet i år, en fremgang 
på tre procent i forhold til sid-
ste år.

Claus Nielsen, chefkonsu-
lent i den Centrale Studie- og 
Erhvervsvejledning, er grund-
læggende glad for resultatet af 
årets søgning til Københavns 
Universitet.

»Der er mange der har søgt 
hvor vi faktisk har de ledige 
studiepladser i år, og det er 
dejligt.« 

Dermed vil han ikke sige at 
traditionelt populære studier 
som for eksempel psykologi ik-
ke bliver søgt massivt mere, 
for det gør de, men han aner 
måske et lidt anderledes an-
søgningsmønster hos de unge.

Robotter og bedre åbent 
hus
Det mønster viser sig blandt 
andet ved at de naturviden-

skabelige fag for første gang i 
mange år er med på de stude-
rendes hitliste når der skal 
vælges fremtidigt studie. Iføl-
ge Jens Erik Vang, der er chef-
konsulent på Det Naturviden-
skabelige Fakultet, er ti pro-
cent flere end sidste år blevet 
tilbudt en studieplads på en 
naturfaglig linje. 

Det glæder blandt andre 
Torben Mogensen, der er stu-
dieleder på datalogi hvor der i 
årevis har været en nedgang af 
antallet af studerende. 

»Vi har gjort en del arbejde 
for at synliggøre instituttet. Vi 
har haft folk ude på gymnasi-
erne og fortælle om faget, vi 
har gjort meget for at forbedre 
vores Åbent Hus-arrangemen-
ter og blandt andet ladet stu-
derende vise deres ting frem 
og haft robotter til at køre 
rundt, ligesom vi har publice-
ret vores resultater fra stude-
rende og forskere i tidsskrifter 
og blade. Folk kan måske se 
nu at det ikke er så tørt og ke-
deligt et fag som nogle har tro-
et,« siger han.

Desuden har Torben Mo-
gensen lige sat de nye stude-
rende til at udfylde et spørge-
skema der måske kan give et 
mere præcist praj om hvorfor 
de har valgt datalogi, men sva-
rene er endnu ikke blevet sam-
let sammen.

Sproginteressen skyldes 
kultur
Også fag som moderne frem-
medsprog har haft større søg-
ning i forhold til sidste år. På 
tyskstudiet er der over dobbelt 

så mange som sidste år der har 
haft nabolandets sprog som 
første prioritet. Noget der sva-
rer til en stigning på over 100 
procent. 

Lene Schøsler, der er vicein-
stitutleder på Engelsk, Ger-
mansk og Romansk, tror det 
skyldes at de unge er ved at få 
øjnene op for Tyskland som et 
kulturelt interessant land. 

»De unge strømmer til Ber-
lin, og gamle forestillinger om 
arbejdsløshed og grå beton er 
afløst af en interesse for det liv 
og den kultur der er i byen. De 
unge ser pludselig muligheder 
i at kunne flytte dertil og ar-
bejde.«

Lene Schøsler mener på 
mange måder det er kulturen i 
og fra et land som de unge til-
trækkes af når de vælger et 
sprogfag, og så oplever hun at 
unge er mere idealistiske end 
tidligere. Den store stigning 
der også har været på spansk-
studiet i år, bunder ifølge hen-
de blandt andet i at unge ger-
ne vil arbejde for humanitære 
organisationer og lave hjælpe-
arbejde i for eksempel Syd-
amerika. 

Øknonomi i bedring
På økonomistudiet på Det 
Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet er der i år 25 procent 
flere ansøgere der har økono-
mi som første prioritet i for-
hold til sidste år. Det glæder 
studieleder Peter Erling Niel-
sen der dog ikke kan sige no-
get konkret om hvorfor tilgan-
gen er så stor. 

»De sidste tre år har vi i alt 

brugt 450.000 kroner på re-
klame for studiet, men det er 
først i år vi oplever det store 
søgning, så det er ikke til at si-
ge om det er det ene eller det 
andet der virker.«

Det Biovidenskabelige Fa-
kultet har også oplevet stor in-
teresse for sine 8 uddannelser 
og har oplevet en stigning i an-
søgertallet på ti procent i for-
hold til sidste år.

Fakultetet har brugt om-
kring 700.000 kroner på kam-
pagnen ’Boglig viden er død… 
hvis ikke den sættes i spil’ der 
har haft til formål at gøre unge 
interesserede i fakultetets ud-
dannelser, og kampagnen har 
tilsyneladende virket. 

»Omkring 10.000 skolelever 
har besøgt os for at deltage i 
faglige foredrag og øvelser in-
den for fødevarer, sundhed, 
veterinærmedicin og natur og 
miljø. De unge har fået lov at 
bruge vores faciliteter, eller vi 
har fremstillet undervisnings-
materialer som de unge har 
kunnet bruge for eksempel om 
fremtidens fødevarer,« siger 
kommunikationschef Jacob 
Søby Bang, der har stået i 
spidsen for kampagnen. 

Landsdækkende 
tendenser
20.650 unge er i år blevet optaget på en 
universitetsuddannelse. Det er det højeste 
optag nogensinde og seks procent over sid-
ste års optag. 
 Specielt Syddansk Universitet og Aalborg 
Universitet oplever markant fremgang med 
henholdsvis 15 og 30 procent flere optagne 
i forhold til 2006. De tekniske og naturvi-
denskabelige uddannelser oplever stærkt 
stigende interesse i år. I alt er 14 procent 
flere unge blevet optaget på universiteter-
nes naturvidenskabelige uddannelser sam-
menlignet med 2006. 
 It-uddannelserne oplever også en øget 
interesse. I alt er 25 procent flere unge op-
taget på en it-uddannelse i forhold til 2006. 
Det tyder på at oprettelsen af flere universi-
tetsuddannelser på dette område har givet 
pote, og at erhvervslivet kan se frem til fle-
re højtuddannede inden for it, udtaler vi-
denskabsminister Helge Sander i en presse-
meddelelse. 
 Udviklingen med at flere starter tidligere 
på deres studie, fortsætter. I år er 60 pro-
cent af de studerende der optages på uni-
versiteternes bacheloruddannelser, under 
22 år. Det er en stigning på 10 procentpoint 
siden 2003.

Kilde: Videnskabsministeriet.

Naturvidenskab hitter

Københavns Universitet er igen i år det mest søgte sted når unge skal vælge uddannelse, 
og for første gang i flere år er de naturvidenskabelige fag kommet ind i varmen igen. 

NYE STUDERENDE – Det er 
blevet populært at studere de 
naturvidenskabelige fag. Her 
er det nye studerende på Idræt 
som er fanget under en rund-
visning på Det Naturviden-
skabelige Fakultet. 

Tema: Det feminine universitet
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Kapacitetstal og antal optagne 2007    
    
Optagelsesområde Antal studiepladser Ansøgere i alt Optag 28. Juli Kvotient i kvot. 1*

 Sundhedsvidenskabeligt fakultet 634 3609 699 
 Lægevidenskab 480 2700 523 9,9
 Folkesundhedsvidenskab 58 216 68 8,8
 Tandlæge 96 693 108 9
 Naturvidenskabeligt fakultet 1.210 2333 1.069 
 Biokemi 100 201 79 Alle optaget
 Datalogi 150 180 105 Alle optaget
 Forsikringsvidenskab 30 56 31 Alle optaget
 De fysiske fag 150 206 139 Alle optaget
 Biologi 200 413 239 4,1
 Geografi-geoinformatik 90 144 85 Alle optaget
 Geologi-geoscience 45 89 40 Alle optaget
 Idræt 85 392 105 7,6
 De kemiske fag 60 79 32 Alle optaget
 Matematik 150 140 76 Alle optaget
 Matematik-økonomi 50 113 46 Alle optaget
 Molekylær Biomedicin 50 234 58 9,1
 Nanoteknologi 50 86 34 Alle optaget
 Humanistisk fakultet 1.706 5686 1.820 
 Arabisk 37 146 40 6,8
 Audiologopædi 35 115 40 8,2
 Balkanstudier/Bulgarsk/Østeur. 19 58 23 4,6
 Dansk 180 415 193 6,6
 Engelsk 160 530 178 6,4
 Eskimologi 7 26 9 6,4
 Europæisk etnologi 30 140 35 7,7
 Film- og medievidenskab 90 477 99 9,1
 Filosofi 90 386 97 8,1
 Finsk 7 8 5 Alle optaget
 Forhistorisk arkæologi 30 102 30 6,4
 Fransk 60 94 57 Alle optaget
 Græsk, klassisk 15 27 8 Alle optaget
 Græsk, moderne 7 14 8 Alle optaget
  Hebraisk 7 20 8 Alle optaget
 Historie 180 565 197 6,8
 Indianske sprog og kulturer 7 18 6 Alle optaget
 Indisk/Sydøstasienstudier 7 28 10 6,2
 Indoeuropæisk 4 18 5 8,4
 Indonesisk 7 8 5 Alle optaget
 Italiensk 30 34 18 Alle optaget
 Japansk/Østasienstudier 21 82 24 6,8
 Kinesisk/Østasienstudier 21 108 24 7,7
 Klassisk arkæologi 15 66 17 7,1
 Koreansk/Østasienstudier 7 21 10 4,9
 Kunsthistorie 60 312 66 8,9
 Latin 15 28 16 Alle optaget
 Litteraturvidenskab 75 233 83 9
 Musikvidenskab 90 159 85 Alle optaget
 Nederlandsk 7 8 3 Alle optaget
 Nærorientalsk 30 78 32 4,1
 Persisk 7 19 8 Alle optaget
 Polsk 7 7 2 Alle optaget
 Portugisisk 7 33 12 6,6
 Pædagogik 45 224 50 7,7
 Religionsvidenskab 60 319 66 8,4
 Retorik 30 142 33 9,6
 Russisk/Østeuro 20 49 21 Alle optaget
 Spansk 60 192 66 6,6
 Sprogvidenskab 24 80 26 5,3
 Teatervidenskab 30 150 33 8,4
 Thai/Sydøstasienstudier 7 13 7 Alle optaget
 Tibetansk/Sydasienstudier 7 19 10 4,5
 Tyrkisk 7 29 9 4,1
 Tysk 45 86 46 Alle optaget
 Samfundsvidenskabeligt fakultet 940 3203 877 
 Psykologi 180 1277 198 10
 Statskundskab/Samfundsfag 195 635 213 9,6
 Økonomi (1-9-2007) 300 577 286 Alle optaget
 Økonomi (1-3-2007) 100  - Alle optaget
 Sociologi 80 299 86 8,6
 Antropologi 85 415 94 9,2
 Biovidenskabelige Fakultet 660 1276 531 
 Veterinærmedicin 180 576 191 9,3
 Biologi-Bioteknologi 45 149 50 7,1
 Hortonomi 30 26 7 Alle optaget
 Jordbrugsøkonom 30 22 12 Alle optaget
 Landskabsarkitekt 70 157 73 6
 Fødevarevidenskab 100 144 95 Alle optaget
 Naturressourcer 190 133 86 Alle optaget
 Skov- og landskabsingeniør 15 69 17 7,1
 Juridisk fakultet 675 1548 735 7,1
 Farmaceutiske Fakultet 230 446 241 6,2
 Teologisk fakultet 135 136 90 Alle optaget
 Tandplejer 65  69 6,6
 I alt 6.255 18.438 6.131 
     * 7 trinskala

DJØF er Danmarks Jurist- og Økonomforbund.

Vi arbejder for at give dig de bedste vilkår på studiet

og på jobbet. Du får målrettede kurser og gode råd

om alt fra studiejob til løn og karriere. Og vi giver dig

rabat på bøger, computere, forsikring, rejser og meget

mere. 14.000 studerende har allerede meldt sig ind.

I alt er vi 50.000 djøfere. Se mere på djoef.dk 

Bliv en del af netværket

Har 
du nok 

i dig
selv?

”Du får lige de der ekstra ting,

du ikke kan læse dig til der-

hjemme. Et kursus i præsen-

tationsteknik eller gode råd fra

en karriererådgiver. Og så er

der netværket på studiet – 

det gør virkelig en forskel!”

Hanna er 24 år og 

læser statskundskab på 

4. semester på Aarhus

Universitet



8  UNIVERSITETSAVISEN 9 ·  2007

FUPBEVISER

Af Claus Baggersgaard

Det er så let at lave sit eget ek-
samensbevis eller købe et fra 
et af de mange hundrede fup-
universiteter der sælger uni-
versitetsgrader at arbejdsgive-
re og universiteter i højere og 
højere grad må være forsigtige 
i deres håndtering af ansøg-
ninger. 

Det mener Erik Johannson 
fra afdelingen for vurdering af 
udenlandske eksamensbeviser 
i det svenske Högskoleverket. 
Han har sammen med Henrik 
Hansson fra Stockholms Uni-
versitet skrevet en rapport om 

problemet og har i den forbin-
delse konstateret at der også 
sælges eksamensbeviser fra 
Københavns Universitet på in-
ternettet.

»Det er ekstremt let at lave 
sit eget eksamensbevis. Det 
kræver blot en ordentlig com-
puter, scanner og printer, så 
kan du lave noget der ligner 
den ægte vare uden de store 
omkostninger,« siger han. 

 
Nogen slipper igennem
Erik Johansson konkluderer at 
universiteter og arbejdsgivere 
må blive bedre til at kontrolle-
re eksamensbeviserne ægthed 
hvis de vil undgå at svindlere 
slipper igennem nettet. Det 

stiller til gengæld store krav til 
organisationernes ressourcer 
da det er mandskabs- og tids-
krævende at tjekke de mange 
ansøgninger. 

Erik Johansson understre-
ger at det er vigtigt at skelne 
mellem traditionelle forfalsk-
ninger af eksamensbeviser fra 
rigtige universiteter og falske 
eksamensbeviser fra fupuni-
versiteter.

Siden 1999 har Högskole-
verket politianmeldt 60 sager 
vedrørende forfalskninger fra 
rigtige universiteter.

»Der er helt sikkert sluppet 
nogen igennem,« siger Erik Jo-
hansson.

I samme periode har der væ-

ret over 100 sager vedrørende 
eksamensbeviser fra fupuni-
versiteter.

Lovgivning nødvendig
Han tror ikke på at det nogen-
sinde vil lykkes at komme 
svindlen til livs, så spørgsmå-
let er hvordan vi håndterer 
problemet og lærer at leve 
med det.

Erik Johannson mener at vi 
kan komme et stykke ad vejen 
med oplysning om problemet, 
men han vurderer at det også 
er nødvendigt at lovgive på 
området.

Det betragtes både i Dan-
mark og Sverige som doku-
mentfalsk at kopiere et eksa-
mensbevis fra et rigtigt univer-

sitet, mens det i ingen af de to 
lande er ulovligt at drive et fu-
puniversitet eller at købe en 
grad fra et. I nogle stater i USA 
er det derimod ulovligt at be-
nytte et eksamensbevis fra et 
fupuniversitet, og det mener 
Erik Johansson vi også burde 
overveje i Skandinavien.   

clba@adm.ku.dk

Ekspert: Let at snyde med eksamensbeviser 

Erik Johansson fra 

svenske Högskolever-

ket mener at handlen 

med forfalskede eksa-

mensbeviser nu er så 

omfattende at værdi-

en af uddannelser ri-

sikerer at blive udhu-

let

Fakta om fupuniversiteter

•  Rapporten Bluffuniversitet och falska exa-
mensbevis – Sverige och världen (2005) er 
udgivet af det svenske Högskoleverket der 
svarer til den danske Universitets- og Byg-
ningsstyrelse.

•  Ifølge rapporten har den amerikanske ekspert i 
fupuniversiteter Dr. John Bear regnet ud at an-
tallet af fupuniversiteter der sælger akademiske 
grader på internettet, er steget fra 200 til 800 i 
perioden 2000 til 2004.

 

•  Fupuniversiteter omsætter samlet årligt for over 
500 millioner US dollars. De fleste fupuniversite-
ter har hjemsted i Californien og på Hawaii.

•  Högskoleverket har registreret over 100 sager 
med snyd med eksamensbeviser fra fupuniversi-
teter siden 1999. 

SIKKERHED

Af Claus Baggersgaard

Det er nærmest ufatteligt sim-
pelt at lave sit eget eksamens-
bevis på nettet, men alligevel 
har Københavns Universitet 
stort set ikke haft sager hvor 
udenlandske studerende er 
blevet afsløret i at snyde sig 
ind ved hjælp af falske papirer.

Økonomisk Institut har på 
nuværende tidspunkt 100 
udenlandske studerende og 
optager yderligere 15 per 1. 
september. Det er en engelsk-
sproget master der trækker, 
men alligevel har der ifølge in-
ternational koordinator Peter 
Erling Nielsen kun været et en-
kelt dokumenteret tilfælde af 
snyd.

Det var en kinesisk ansøger 
der tydeligvis havde kopieret 
eksamensbeviset som en 
landsmand tidligere havde 
brugt til at komme ind på stu-
diet, men den gik ikke.

Peter Erling Nielsen mener 

ikke at svindel med eksamens-
beviser er det primære pro-
blem, men derimod at mange 
af de udenlandske ansøgere 
viser sig ikke at have det nød-
vendige faglige niveau til at 
klare studierne selvom papi-
rerne er i orden.

»De er desperate for at kom-
me ind, men er ikke dygtige 
nok. De har nogle brede ba-
cheloruddannelser i udvik-
lingslande uden så meget øko-
nomi, så et ægte eksamensbe-
vis er absolut ikke nogen ga-
ranti for at du kan læse økono-
mi på KU, og de der har snydt 
sig ind, bliver helt sikkert også 
pillet fra ved første eksamen,« 
siger Peter Erling Nielsen. Han 
vurderer at cirka en tredjedel 
af de udenlandske studerende 
har problemer med at klare 
studierne.

Krav skræmmer snydere 
Heller ikke på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, der 
tilbyder en Master of Internati-
onal Health på engelsk, har 

haft tilfælde af decideret snyd. 
Ifølge fuldmægtig Tina Gott-

lieb oplever man dog ofte at 
ansøgere mister interessen for 
uddannelsen når de bliver 
bedt om at eksamensbeviser 
bliver sendt direkte fra uddan-
nelsesinstitutionen i hjemlan-
det til fakultetet.

Det er fast procedure at kræ-
ve enten de originale doku-
menter eller certificerede ko-
pier af eksamensbeviser. Hvis 
dokumenterne stammer fra en 
ukendt uddannelsesinstituti-
on, kontakter man enten insti-
tutionen direkte eller landets 
undervisningsministerium.

Snyd med sprogtest
Det Biovidenskabelige Fakul-
tet for Fødevarer, Veterinær-
medicin og Naturressourcer 
(LIFE), der har cirka 200 
udenlandske studerende, op-
levede tidligere stor svindel 
med sprogtest og har derfor 
strammet op om procedurerne 
så alle test nu skal sendes di-
rekte fra sprogcentret i udlan-

det. Ansøgeren har altså ikke 
længere mulighed for at fifle 
med sit sprogbevis inden det 
sendes til LIFE. 

Sekretariatetsleder Anne-
Grethe Routley mener ikke at 
det er muligt fuldstændigt at 
eliminere svindel, men føler at 
fakultetet efterhånden har op-
bygget en stor ekspertise i at 
se om eksamensbeviserne er 
ægte.

»Vi har ikke ressourcer til at 
tjekke alle, så der kan godt 
smutte nogen igennem, og jeg 
kan ærlig talt ikke se hvordan 
det kan undgås,« siger hun. 

Også Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet har oplevet sager 
omkring sprogtest.

»Der har været studerende 
der kan dokumentere at de har 
taget den krævede sprogtest, 
men når de dukker op, kan 
man knapt forstå hvad de si-
ger, så du kan godt få en mis-
tanke om snyd,« siger fuld-
mægtig Lene Wolff Strands-
bjerg.

Hun mener at det har ryddet 

en del op at Folketinget i april 
2005 vedtog at indføre egen-
betaling for udenlandske stu-
derende uden for EU/EØS på 
de danske universiteter.

»Inden egenbetalingen blev 
indført, var der en del der blev 
optaget, men aldrig dukkede 
op på studiet, men om det 
skyldtes at de ville snyde sig 
ind i landet, er umuligt at si-
ge,« siger Lene Wolff Strands-
bjerg.

Studieinaktive skal 
indberettes
Ifølge Inge Bruhn Thomsen, 
centerdirektør i Udlændigeser-
vice, er der omkring 100 sager 
årligt hvor studerende får ind-
draget deres opholdstilladelse 
fordi de ikke er studieaktive. 
Det er derefter op til politiet at 
sikre at de forlader landet.

Hun understreger at der kan 
være mange årsager til at den 
enkelte ikke er gået til sine ek-
samener, og at der ikke nød-
vendigvis er tale om at ved-
kommende har snydt sig ind i 

landet ved hjælp af falske ek-
samenspapirer.

International koordinator 
Peter Erling Nielsen på Økono-
misk Institut på KU har oplevet 
en del sager hvor udenlandske 
studerende har været alvorligt 
syge når de er kommet og der-
for ikke har fulgt undervisnin-
gen. 

Universiteterne og andre 
uddannelsesinstitutioner har 
siden den 1. februar i år skul-
let indberette alle studerende 
der ikke er studieaktive til Ud-
lændingeservice, men det er 
ifølge Inge Bruhn Thomsen for 
tidligt at spore en effekt.

»Jeg er sikker på at vi de 
kommende år vil se flere sager 
på grund af de nye regler og 
fordi uddannelsesinstitutio-
nerne har strammet op da de 
som udgangspunkt også kun 
er interesserede i at have seri-
øse studerende,« siger hun. 

clba@adm.ku.dk

Baggrund

•  Danmark har også et fupuniversitet: Knights-
bridge University der bliver drevet af Henrik 
Fyrst Kristensen fra privatadressen i Spentrup 
ved Randers. 

KU afslører få tilfælde af svindel
Der har stort set ikke været sager hvor studerende har snydt sig ind på Køben-

havns Universitet, men fakulteterne vurderer at det sandsynligvis er sket 
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NYT EKSAMENSBEVIS

Af Claus Baggersgaard

Dovne studerende og andre 
der kunne fristes til at få kan-
didatgraden hevet hjem uden 
at skulle bekymre sig om at be-
stå eksamener og skrive spe-
ciale, får det langt sværere i 
fremtiden.

Københavns Universitet 
(KU) er nemlig snart klar med 
et splinternyt eksamensbevis 
der bliver væsentligt sværere 
at kopiere end det er tilfældet i 
dag.

»Det har ikke været hensig-
ten at lave et fuldstændigt ko-
pisikret diplom, men det bliver 
meget dyrt og vanskeligt at ko-
piere da det kræver adgang til 
det originale papir og det rette 
udstyr,« siger Asbjørn Jessen, 
leder at Udviklingskontoret i 
Studieadministrationen.

Kraftigt papir
Han har ikke hørt om sager 
hvor hele KU-eksamensbeviser 
er blevet forfalskede, men der 
har været en sag hvor stude-
rende ændrede karaktererne 
på deres eksamensbeviser.

Ifølge fuldmægtig Carsten 
Meng Smidt der har stået for 
den praktiske del af arbejdet, 
sikres de nye eksamensbeviser 
ved at de bliver trykt på kraf-
tigt papir med en særlig struk-
tur der præges med en tynd 
ramme i guldfolie. Derudover 
bliver de udstyret med et 
vandmærkelignende bomærke 
der ikke kan gengives ved ko-
piering.

Asbjørn Jessen vurderer at 
sikkerheden dermed er til-
strækkelig høj indtil videre, 
men næste skridt kan blive at 
anvende papir der normalt 

kun bruges til pas og penge-
sedler. En anden mulighed er 
at påføre eksamensbeviserne 
en kode som man kan indtaste 
på KU´s hjemmeside og på 
den måde få bekræftet at det 
er ægte.

Fup på nettet
Som et led i arbejdet med at 
sikre det nye eksamensbevis 
har Jens Fink-Jensen, kommu-
nikationsmedarbejder i Kom-
munikationsafdelingen, un-
dersøgt muligheden for at kø-
be et falsk KU-eksamensbevis 
på internettet.

Den mest kendte side er 
www.fakedegress.com som 
Kommunikationsafdelingen 
har købt adgang til for 199 US 
dollars.

Her er det muligt at produ-
cere sit eget eksamensbevis 
ved hjælp af et væld af valgfrie 
papirfarver, teksturer, skriftty-
per, fiktive logoer og andre 
grafiske elementer og ikke 
mindst selv vælge sine karak-
terer og fag.

Jens Fink-Jensen kunne dog 
konstatere at det ikke er mu-
ligt at lave et eksamensbevis 
der tilnærmelsesvis ligner ori-
ginalen fra KU.

»Du kan altid lave noget der 
ser tilforladeligt ud og bilde 
nogen ind at det er et ægte ek-
samensbevis, men det er spild 
af penge at bruge fakedegress.
com. Du kan ligeså godt gøre 
det selv med et tekstbehand-
lings- og billedbehandlings-
program,« siger han.

Udviklingskontoret konklu-
derer dog i sit sagsnotat at den 
største risiko for at KU´s eksa-
mensbeviser bliver misbrugt til 
at søge job eller optagelse på 
uddannelsesinstitutionerne i 
udlandet, formentligt består i 

at de færreste arbejdsgivere og 
universiteter aner hvordan et 
ægte KU-eksamensbevis ser 
ud. Der er altså forholdsvis frit 
slag for at udforme et som 
man har lyst til.

Hvis nogen skulle føle sig 
fristet, betragtes det dog som 
dokumentfalsk med en straffe-
ramme på op til to års fængsel 
og otte år i gentagne tilfælde.

Fælles layout
Ifølge fuldmægtig Carsten 
Meng Smidt bliver KU´s eksa-
mensbevis også noget mere 

omfattende i fremtiden. Helt 
op til seks sider. Blandt andet 
vil de, som det kræves af en ny 
bekendtgørelse der træder i 
kraft 1. september i år, komme 
til at indeholde en kompeten-
ceprofil både på dansk og en-
gelsk der beskriver hvad ud-
dannelsen kan bruges til.

Det skal også fremgå hvilket 
sprog alle eksamener er taget 
på, og så bliver det op til den 
enkelte studerende at doku-
mentere hvilken karakterskala 
der er benyttet ved meritover-
førte eksamener.

Derudover har man benyttet 
lejligheden til at skabe et fæl-
les eksamensbevis med samme 
grafiske udtryk for hele KU. 
Tidligere har Det Humanisti-
ske Fakultet haft sit eget sy-
stem, mens de to nye fakulte-
ter, LIFE og FARMA, selvsagt 
indtil fusionen ved årets start 
har haft deres egne beviser.

Carsten Meng Smidt vurde-
rer at de første nye eksamens-
beviser vil blive uddelt i løbet 
af efteråret.

clba@adm.ku.dk

Nyheder

KU sikrer 
beviserne
Det bliver nu langt sværere at 
kopiere KU´s eksamensbeviser der 
fra 1. september 2007 får helt ens 
layout og en ny kompetenceprofil.

Nye regler for oplysninger på et eksamensbe-
vis samt ny karakterskala træder i kraft 1. sep-
tember 2007. Man får udstedt et bevis for 
bachelor-, kandidat-, master- og ph.d.-uddan-
nelser.

Det nye bevis indeholder bl.a.:
•  Fælles udseende for hele KU, inklusive de nye-

ste fakulteter LIFE og FARMA. Beviset er et di-
plom med tekst på både dansk og engelsk.

•  Oversigt over prøver og bedømmelser på hen-
holdsvis dansk og engelsk

•  Hvis du har aflagt en godkendt prøve med be-
dømmelsesdato før den 1. september 2007, vil 

denne være med en karakter efter 13-skalaen. 
Karakteren vil være at finde på din oversigt 
over prøver og bedømmelser. Den tilsvarende 
karakter efter 7-skalaen vil ligeledes være at 
finde på den samme prøve. 

•  Hvis der er aflagt en prøve på et andet sprog 
end dansk, vil dette fremgå af oversigt over 
prøver og bedømmelser.

•  Adgangsgrundlag, det vil sige på hvilket 
grundlag du er blevet optaget på en kan-
didatuddannelse.

•  Kompetenceprofil på henholdsvis dansk og 
engelsk.

•  Diploma Supplement.

Fakta om det nye eksamensbevis



MANGE FORDELE  UDSPRINGER  AF 
ET GODT  FÆLLES  UDGANGSPUNKT
BÅDE SCIENT- OG INGENIØRSTUDERENDE KAN NU BLIVE STUDIEMEDLEM AF IDA 
OG DERMED NYDE GODT AF DE FÆLLES FORDELE.

studerende.nu

SOM IDA STUDIEMEDLEM FÅR DU BLA.
· Spændende sociale arrangementer
· Fordelagtig studieforsikring (IDA Forsikring)
· God bankrente
· Rejseforsikring for kun 350 kr. om året
· Magasinet ”Ingeniøren” hver fredag

Henvend dig til studenterkontakten 
og få en indmeldelsesblanket eller 
gå ind på studerende.nu
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Reportage

DANSKKURSUS

Af Ulrik S. Kohl

Eaarglh! Der kommer nogle lyde ud af fy-
rens mund, men det er umuligt at vide 
hvad han egentlig vil sige. Han gør alt 
hvad han kan, men der mangler dén der 
rallende og gurglende stønnelyd dybt ne-
de fra struben: Det lyder bare ikke rigtigt 
dansk. Til gengæld er det tydeligt at hans 
ansigtsmuskler kan kollapse af anstren-
gelse når som helst. »Aerhjllla…,« forsø-
ger han. 

»Et æble,« gentager dansklærer Anne 
Uhrskov tålmodigt. 

Der er to dage til den afsluttende prøve 
på universitetets før-semesterkursus i 
dansk. Hvis ikke det var for udtalen, ville 
de 14 udenlandske studerende i lokalet 
have haft forbløffende tjek på sproget. 

De har for længst gennemskuet mine-
bæltet af overflødige bogstaver der ligger 
på lur i hver anden stavelse for at gøre li-
vet surt for alle der prøver at udtale hvad 
der faktisk står. Da Anne Uhrskov beder 
dem om at stryge de stumme bogstaver i 
sætningen ’Jeg vil ikke have nogen børn’, 
ender det med et nådesløst blodbad. ’Je vi 
ik ha non bøn’, står der efter et øjeblik på 
tavlen.

Start med ’undskyld’
Sætningen indbyder selvfølgelig til at kig-
ge nærmere på formerne nogen og nogle. 
Hedder det fx: Jeg har ikke ’nogle’ briller – 
eller hedder det ’nogen’? Der bliver tegnet 
og skrevet på tavlen. »Hvis I forstår det 
her system, så bliver I bedre til dansk end 
danskerne,« lover Anne Uhrskov. Forhåb-
ningsfulde blikke blandet med vantro og 
fortvivlelse kastes gennem lokalet.

Adria er en af de studerende der har 
prøvet sine sparsomme danskkundskaber 
af i virkeligheden.

»Mit yndlingsord er ’undskyld’. Det ly-
der grineren, og jeg bruger det hele tiden 
når jeg er i Netto. Det virker nemlig som 
om folk ellers slet ikke bemærker én – de 
går bare forbi eller glor på mit ansigt uden 
at sige noget. Hjemme i Spanien ville man 
sige ’Hej’, siger han undrende.

»I danskere snakker vist ikke til hinan-
den medmindre I har en grund til det eller 
kender hinanden i forvejen. Det er svært 
overhovedet at få øjenkontakt,« tilføjer 
Cath fra Australien.

Svinebaron-dansk
Dima og Julius taler begge flydende dansk 
i forvejen selvom de aldrig har været i 
Danmark før. De har læst dansk som bifag 

i henholdsvis Ukraine og Litauen og har 
betalt 4.000 kroner for et før-semesterkur-
sus for at forbedre udtalen. 

De to østeuropæere er mere imponere-
de over de høje priser end det faglige ni-
veau. 

»Vi er fra tidligere sovjetrepublikker 
hvor det stadig er sådan at studiet er hårdt 
og niveauet højt. Danskerne kan bedre li-
de at sidde og snakke sammen i grupper 
mens de har det afslappet,« siger Dima.

I Ukraine er dansk anset som et ret ek-
sotisk sprog. Men på det seneste er det 
blevet en smule mere efterspurgt fordi 
danske svinebaroner er begyndt at lave 
business i landet. Dima har fx oversat den 
danske dyreværnslov for det ukrainske 
parlament.

Julius mener at der kun er plads til fem 
sprog inde i et menneskes hoved, og han 
fortryder at han har spildt pladsen på at 
proppe dansk ind i sit eget.

»Jeg skulle have valgt svensk, ikke 
dansk! Det er på grund af udtalen. Dan-
skerne kan jo ikke engang selv finde ud af 
det. I metroen sidder de hele tiden og si-
ger ’Hvaffornoget?’ til hinanden. Prøv selv 
at sige ’en ond ånd’ og ’en ond and’ hur-
tigt; så ved du hvad jeg mener,« griner 
han.

Porno: dansk kultur
Sideløbende med sprogundervisningen 
har de udenlandske studerende fulgt en 
introduktion til dansk kultur. Den har An-
ne Sofie Jakobsen fra Institut for Nordiske 
Sprog været med til at arrangere, og hun 
har sørget for at det ikke kun er det idylli-
ske H.C. Andersen-Danmark de studeren-
de møder. Fx er de blevet udsat for filmen 
’Nordkraft’ der foregår i det aalborgensi-
ske narkomiljø. 

De fleste gæstestuderende kommer fra 
Tyskland, USA, Finland og Syd- og Øst-
europa.

»Vi får også enkelte tilmeldinger fra 
Afrika og Latinamerika, men de har tit 
svært ved at få visum, og så dukker de ik-
ke op,« fortæller hun.

Liyi fra Taiwan er blandt dem der kom-
mer længst væk fra. Hun havde ikke på 
forhånd særlige romantiske forestillinger 
om København og synes mest det bare er 
underligt at der ikke er flere skyskrabere.

»Da jeg spurgte mine venner hvilke sou-
venirs jeg skulle tage med hjem fra Dan-
mark, ville de alle sammen bare have por-
no,« fortæller hun. 

Studere i Danmark? 

Cool! 
Ta’r du porno med hjem?

Knap 400 udenlandske studerende har gurglet og stønnet sig gennem 
et kursus i dansk i ugerne før semesterstart. Næste udfordring: 

Hvordan finder man en dansker der gider snakke med én?

Marike (Tyskland), 21 år. Sociologi.
»Hvad sociologi angår, er Københavns Univer-
sitet et Mekka. Men jeg hader alle de der ord 
med ’r’ – rugbrød, fx. Til gengæld er der også 
sådan nogle fine ord på dansk som fx ’bedste-
forældre’, det lærte vi i går. Sikke et kompli-
ment!«

Kristen (Canada), 22 år. Sociologi og afrikan-
ske studier.
»Jeg havde aldrig hørt dansk før jeg kom her-
til. I starten var det bare støj. Jeg er nødt til at 
bevæge min tunge og min mund på måder jeg 
aldrig har bevæget dem på før. Og det er læk-
kert at cykle, det har jeg ikke gjort i 10 år.«

Cath (Australien), 24 år. Jura. 
»Københavns Universitet har et godt ry i 
Australien og tilbyder mere international 
jura end mange andre europæiske univer-
siteter. Jeg kan godt lide at det er helt 
okay at sige ’Fuck det!’ på dansk. Det ville 
være ret groft på engelsk. ’Superflot’ er 
mit yndlingsord.«

Adria (Spanien) 19 år. Engelsk. 
»Jeg ville gerne så langt væk hjemmefra 
som muligt, men det er første gang, så jeg 
ville ikke helt til USA«. Og så er han vild 
med nordiske kvinder, tilføjer Cath.

Dima (Ukraine) 21 år. Læser dansk som 
bifag på universitetet i Kijev.
»Dansk er lidt eksotisk. Det er også sjovt at 
der er ord og grammatik der minder om 
hinanden på ukrainsk og dansk. Det er for-
di vikingerne har sejlet op og ned af vores 
floder.«

Julius (Litauen) 26 år. Har læst dansk i 
Vilnius og læser nu fransk i Luxemburg.
»Hvad jeg mener om danskerne? Det ved 
jeg ikke. Jeg kender jo ikke nogen.«
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OVERENSKOMSTKRAV

Af Claus Baggersgaard

Ledelsen på Københavns Uni-
versitet har allerede fået store 
lønstigninger, så nu må det 
være vores tur, lyder nu mel-
dingen fra lektorerne på lan-
dets største universitet.

Ifølge lektor og AC-tillids-
mand Leif Søndergaard er ud-
spillet fra KU en generel løn-
stigning på 10-12 procent over 
en treårige periode.

»Vi vil have lønninger på KU 
der er konkurrencedygtige 
med det private erhvervsliv,« 
siger han.

Kravet er sendt ind til de 
centrale forhandlere i Akade-
mikernes Centralorganisation 
(AC).

Ifølge Karen Skytte, chef-
konsulent i AC, er man i fuld 
gang med at samle de mange 
lokale krav fra de enkelte ar-
bejdspladser som skal danne 
grundlaget for en endelig for-
handlingsaftale der skal være 
godkendt omkring 1. septem-
ber. AC kan herefter begynde 
at udveksle krav med den 
statslige arbejdsgiver henover 
efteråret inden overenskomst-
forhandlingerne for alvor går i 
gang næste år.

Lektorlønninger halter
AC-tillidsrepræsentant Leif 
Søndergaard lægger ikke skjul 
på at man vil bruge de stigen-
de lederlønninger på universi-
teterne som argumentation for 
at lektorerne også skal have 
mere.

»Vi synes det er glædeligt at 
man åbenbart har indset at det 
kræver en ordentlig løn at til-
trække ordentlige folk når det 
gælder lederne, men det må 
også smitte af nedad i syste-
met da universiteterne ikke er 
noget uden underviserne og 
forskerne,« siger han.

Et andet væsentligt argu-
ment er at statistikken viser at 
lektorlønninger både halter 
bagefter lønningerne i det pri-
vate erhvervsliv og lønudvik-
lingen inden for det offentlige.

Lektorlønnen er steget med 
15 procent i perioden 2000 til 
2006 hvilket svarer nogenlun-
de til prisudviklingen, mens 
statslige kontorchefer og pro-
fessorer begge har fået 25 pro-
cent mere i posen i samme pe-
riode. For statens samlede om-

råde er lønnen i gennemsnit 
steget med 23 procent i perio-
den.

Vigtigt tema
Chefkonsulent Karen Skytte 
fra AC forventer da også at 
lektorernes løn bliver et vigtigt 
tema på dagsordenen ved de 
kommende forhandlinger.

Ved de seneste to overens-
komstforhandlinger har man 
nemlig fokuseret på at få den 
store gruppe af ph.d.er inklu-
deret i overenskomsten, og det 
erkender hun har kostet i for-
hold til lektorernes lønudvik-
ling.

»Lektorerne er langt fra den 
eneste gruppe af offentligt an-
satte der gerne vil have mere i 
løn, men vi håber bestemt at 
det stigende lønniveau hos le-

delsen på universiteterne vil 
have en afsmittende effekt på 
underviserne og forskerne så 
de også bliver anerkendt for 
deres store indsats,« siger hun.

Ifølge Mette Ring Rossing, 
chefkonsulent i Universitets- 
og Bygningsstyrelsen, er man 
fra statens side imod et gene-
relt lønløft til lektorerne.

Det er nemlig en del af rege-
ringens politik at ny løn eller 
resultatløn skal bruges i langt 
højere grad end i dag til at be-
lønne udvalgte medarbejdere.

»Ny løn skal bruges målret-
tet og aktivt til at fastholde 
nøglemedarbejdere, så det er 
ikke en god ide at give lekto-
rerne mere i løn over en bred 
kam,« siger Mette Ring Ros-
sing der dog erkender at ny 
løn kun har været brugt i me-

Lektorer vil med til lønfest
Kravet lyder på en generel lønstigning på 10-12 procent ved næste års 

overenskomstforhandlinger. 

LEDERLØN

Af Claus Baggersgaard 

Videnskabsministeriet skal blande sig uden om 
aflønningen af institutlederne på landets uni-
versiteter.

Sådan lyder den kontante udmelding fra 
Akademikernes Centralorganisation, der har 
klaget til Finansminister Thor Pedersen (V) for 
at få ham til at underkende det lønloft som Vi-
denskabsministeriet indførte i december sidste 
år. 

»Det er absurd og fuldstændig ude af trit med 
virkeligheden. Vi har indgået en aftale med Fi-
nansministeriet om fri, lokal lønforhandling på 
området, og så kan et andet ministerium ikke 
efterfølgende komme og indføre et løft og der-
med sige at den ikke skal være fri alligevel,« si-
ger Martin Teilmann, direktør i AC.

Hvis Finansministeren ikke griber ind, vil AC 
ifølge Martin Teilmann kraftigt overveje at an-
lægge en voldgiftssag eller kræve at institutle-
dernes løn skal forhandles centralt mellem AC 
og Finansministeriet ved overenskomstfor-
handlingerne næste år.

Uholdbar situation
AC ønsker også at få afklaret med Finansmini-
steriet om universiteterne overhovedet er for-
pligtiget til at følge Videnskabsministeriets ret-
ningslinjer, eller om de med sindsro kan fort-
sætte med at aftale lønnen lokalt som hidtil.

Til trods for at videnskabsminister Helge 
Sander (V) kaldte de nye retningslinjer et løn-

loft under en spørgetime i Folketinget, så tyder 
noget på at universiteterne valgte helt at se bort 
fra ministeriets retningslinjer da de ansatte nye 
institutledere først på året, så nu er forvirringen 
nærmest total.

»Det er uholdbart at vi ikke aner hvordan vi 
skal fortolke reglerne. Hvis det i virkeligheden 
ikke er et lønloft, må ministeren jo lade være 
med at kalde det det,« siger Martin Teilmann 
fra AC.

Det er et loft
Ifølge Mikkel Faurholdt, informationschef i Fi-
nansministeriet, kan Thor Pedersen ikke kom-
mentere sagen så længe den er under behand-
ling. 

Mette Ring Rossing, chefkonsulent i Ministe-
riet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, slår 
til gengæld fast at ministeriet naturligvis for-
venter at universiteterne følger retningslinjerne 
når de skal ansætte nye institutledere i fremti-
den.

»Det er et loft som de skal holde sig indenfor, 
men jeg mener ikke at vi har sat den lokale løn-
dannelse ud af spil da der stadig er et rum at 
forhandle indenfor,« siger hun. 

Mette Ring Rossing forklarer at Videnskabs-
ministeriet var nødsaget til at gribe ind da en 
rapport fra Rigsrevisionen viste at rektorlønnin-
gerne i gennemsnit var steget med 38 procent 
siden universiteternes bestyrelser fik bemyndi-
gelse til at fastsætte rektorernes løn.

Rigsrevisionen fandt også tegn på at de store 
lønstigninger smittede af på den øvrige ledelses 
lønniveau og opfordrede derfor ministeriet til 

at gribe ind af hensyn til styringen af lønudvik-
lingen.

  
Store konsekvenser
Det har også skabt utilfredshed blandt lektorer-
ne på Københavns Universitet der håber på at 
ledelsens stigende lønniveau vil smitte af på de-
res lønninger når der skal forhandles ny over-
enskomst til næste år.

»Vi er sure over at ministeriet har meldt ud at 
man skal holde igen med lønnen. Vi mener ikke 
at lederlønningerne er urimelige når man ser 
på krav til kompetencer og ansvaret der følger 
med. Det er snarere vores lønninger der er for 
lave,« siger AC-tillidsrepræsentant Leif Sønder-
gaard.

Martin Teilmann, direktør i AC, vurderer li-
geledes at sagen kan få store konsekvenser for 
overenskomstforhandlingerne.

Sagen har nemlig fået AC til at tage initiativ 
til at man diskuterer hvordan man skal stille sig 
til løndannelsen på det statslige arbejdsmarked 
i fremtiden i Centralorganisationernes Fælles 

Udvalg (CFU). Det er en samarbejdsorganisati-
on, der varetager de overordnede overens-
komstforhandlinger for alle statsansatte. 

»Når Videnskabsministeriet kommer og blan-
der sig på den måde, må vi overveje om vi over-
hovedet vil gå med til lokal løndannelse, herun-
der ny løn, i fremtiden,« siger Martin Teilmann. 

clba@adm.ku.dk
 

Fakta om voldgift

•  Konflikter om hvordan en kollektiv overens-
komst skal fortolkes, afgøres ved voldgift.

•  En voldgiftsret er normalt sammensat med 
to repræsentanter fra hver part samt en op-
mand.

•  Normalt udpeges opmanden i enighed mel-
lem parterne, ofte blandt Højesterets dom-
mere.

Forbund truer med 
voldgiftssag om lønloft
Akademikernes Centralorganisation (AC) har klaget til 

Finansministeriet og overvejer voldgift for at få ophævet lønloft

» Vi mener ikke at 
lederlønningerne er 
urimelige når man 
ser på krav til kom-
petencer og ansva-
ret der følger med. 
Det er snarere vores 
lønninger der er for 
lave.«

Leif Søndergaard, AC-tillidsmand 
på Københavns Universitet

get begrænset omfang på uni-
versiteterne hidtil.

Kravet fra AC-tillidsrepræ-
sentant Leif Søndergaard er 
derfor også at der bliver tale 
om et generelt lønløft for hele 
lektorgruppen ved næste års 
overenskomstforhandlinger.

»Erfaringen med ny løn på 
KU er at den gives sporadisk, 
og at der ikke er tale om de 
store beløb, så det batter ik-
ke,« siger han. 

clba@adm.ku.dk
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LEDERLØN

Af Claus Baggersgaard

Det er blevet en del sjovere at 
være institutleder på Køben-
havns Universitet (KU) det se-
neste år. De har i hvert fald få-
et massive lønstigninger det 
seneste år. 

Men nu er der en fare for at 
Universitets- og Bygningssty-
relsen under Videnskabsmini-
steriet lukker lønfesten. 

Ifølge chefkonsulent Mette 
Ring Rossing vil styrelsen bede 
KU om at redegøre for de store 
lønstigninger for at vurdere 
om de er i strid med retnings-
linjerne for aflønning af insti-
tutledere som styrelsen ud-
sendte i december sidste år. 

»Vi har fastsat et loft som 
universiteterne skal holde sig 
indenfor. Gør de ikke det, vil 
vi følge op på det,« siger Mette 
Ring Rossing der dog ikke vil 
lægge sig fast på hvilke sankti-
oner styrelsen har i tankerne

Hun understreger at det er 
for tidligt at konkludere om 
KU´s lønninger er i strid med 
reglerne eller ej. Hvis KU var i 
gang med at aftale lønnen 
med de nye institutledere in-
den retningslinierne var 
kendt, var de ikke forpligtiget 
til at holde sig under lønloftet. 

Hertil kommer at universite-
terne ifølge Mette Ring Ros-
sing har mulighed for at give 
et åremålstillæg og et en-
gangsvederlag oveni grund-
lønnen. KU har altså ikke nød-
vendigvis overtrådt retnings-
linjerne selvom de nye insti-
tutledere får mere end de 

705.000 kroner som styrelsen 
har fastsat som maksimum. 

For sent ude
Universitetsavisen har været i 
kontakt med ti af de 19 nye in-
stitutledere, og samtlige svarer 
at lønloftet overhovedet ikke 
har indgået i forhandlingerne 
om deres løn. Hvis de havde, 
ville de sandsynligvis ikke ha-
ve søgt jobbet, og de tvivler i 
øvrigt stærkt på at det overho-
vedet vil være muligt at finde 
kompetente institutledere hvis 
styrelsens lønloft ligger fast.

Ifølge Nils O. Andersen, de-
kan på Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet, er forklaringen på 
at retningslinjerne ikke er ble-
vet fulgt at han ansatte de nye 
institutledere fra oktober til 
december sidste år med tiltræ-
delse i januar og februar i år.

»Vi var stort set færdige med 
processen da retningslinjerne 
kom ud, så de skulle have 
sendt dem noget før,« siger 
Nils O. Andersen. Han mener 
at styrelsen dermed har skabt 
en barok situation ved at ud-
sende retningslinjer som ingen 
har haft mulighed for at følge.

Virkelighedsfjern styrelse
De nye institutledere er enige 
om at lønloftet er fuldstændig 
ude af trit med virkeligheden.

Professor Finn Hauberg 
Mortensen tiltrådte som insti-
tutleder på Institut for Nordi-
ske Studier og Sprogvidenskab 
den 1. januar, og han ville 
med lønloftet skulle gå ned i 
løn i forhold til at forblive pro-
fessor ved at påtage sig et le-
delsesansvar.

»Det er et job hvor du er ud-
sat for et stort arbejdspres, og 
det er et sidespor i forhold til 
din forskerkarriere, så det kræ-
ver en højere løn at blive le-
der,« siger han.

Lektor Jens Dolin, leder af 
Institut for Naturfagenes Di-
daktik er enig.

 »Du bliver reelt sat fem år 
tilbage i din forskerkarriere, 
da du giver afkald på faglig 
kompetenceudvikling og profi-
lering. Det kræver en stor løn-
mæssig kompensation. Des-
uden er arbejdspresset betyde-
ligt over det normale. I stedet 
for 37 timer om ugen skal der 
nærmere arbejdes det dobbel-
te.« siger han.

Professor Erik Kjær Peder-
sen, Institut for Matematiske 
Fag, kom fra en stilling ved 
Binghamton University i USA, 
men han ville ikke være vendt 
hjem hvis lønnen havde været 
lavere. Han har allerede ac-
cepteret en betydelig lønned-
gang ved at tage hjem til Dan-
mark hjem.

»Der er efterhånden mage 
dygtige danske matematikere i 
udlandet, og man må indse at 
de danske lønninger skal være 
konkurrencedygtige hvis man 
vil gøre forhåbninger om at 
trække dem eller udenlandske 
topforskere til landet,« siger 
han.

 
Skaber forskelle
Mette Ring Rossing erkender 
at retningslinjerne kan skabe 
lønforskelle mellem de insti-
tutledere der nåede at blive 
ansat lige inden de blev ind-
ført, og de der skal ansættes 

KU-lønstigninger 
under lup
Institutledernes løn er steget voldsomt selvom 
Videnskabsministeriet opfordrede til tilbageholden-
hed og udstedte et lønloft i december sidste år

fremover, men hun ser det ik-
ke som det store problem.

»Sådan er det altid når man 
indfører nye regler. Universi-
teter der oplever konkrete 
problemer med at tiltrække 
kompetente institutledere, må 
henvende sig til os,« siger 
hun.

Nat-dekan Nils O. Andersen 
håber ikke at komme i en situ-
ation hvor han skal ansætte en 
ny institutleder og dermed bli-
ve tvunget til at tage stilling til 

om han vil overholde lønloftet 
eller ej.

»Det er absurd at tro at en 
professor vil være institutleder 
hvis det indebærer en markant 
lønnedgang. Det vil næppe 
være muligt at rekruttere kom-
petente personer fra industri-
en eller ministerierne. Jeg vil 
nøjes med at sige at jeg følger 
de retningslinjer som KU’s rek-
tor og bestyrelse udstikker,« 
svarer han på spørgsmålet om 
han har tænkt sig at holde sig 

under lønloftet.
Ifølge Mette Ring Rossing er 

der derimod stort set frie ram-
mer for aflønningen af vicedi-
rektører, som KU lige har an-
sat tre nye af. Siden 2000 har 
universiteterne haft bemyndi-
gelse til at fastsætte lønnen, og 
der er ingen øvre grænse for 
størrelsen af de lokale tillæg, 
der kan gives udover lønram-
melønnen.

clba@adm.ku.dk

Ministeriets retningslinjer for 
aflønning af institutledere

Institutter med op til 25 videnskabelige årsværk: 
maksimalt 565.000 kroner inklusiv pension årligt

Institutter med mellem 26 og 100 videnskabelige 
årsværk, maksimalt 635.000 kroner

Institutter med mere end 100 videnskabelige års-
værk, maksimalt 705.000 kroner

(hertil kan eventuelt komme åremålstillæg og en-
gangsvederlag for eksempel i form af resultatløn)

Nye vicedirektører 
Titel Løn inklusiv pensionsbidrag (kroner)

Vicedirektør for HR 1.100.125
Vicedirektør for uddannelse 1.100.125
Vicedirektør for økonomi og personale 1.070.032

Nye institutledere
Institut Løn inklusiv pensionsbidrag (kroner)

Produktionsdyr og Heste (LIFE) Cirka 975.852
  (ikke tiltrådt så usikkert)
Folkesundhedsvidenskab (SUND) 900.103
Odontologisk (SUND) 900.103
Økonomisk (SAMF) 898.848
SAXO (HUM) 871.720
Nordiske Studier og Sprogvidenskab (HUM) 855.731

Institut Løn inklusiv pensionsbidrag (kroner)

Kemisk (NAT) 843.474
Niels Bohr (NAT) 843.474
Statens Naturhistoriske Museum (NAT) 843.474
Tværkulturelle og Regionale Studier (HUM) 835.363
Datalogisk NAT) 811.033
Geografi og Geologi (NAT) 811.033
Kunst- og kulturvidenskab (HUM) 802.922
Engelsk, Germansk og Romansk (HUM) 802.922
Matematiske fag (NAT) 778.591
Idræt (NAT) 778.591
Naturfagenes Didaktik (NAT) 778.591
Antropologi (SAMF) 730.069
Nordisk Forskningsinstitut (HUM) 645.610
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Af Claus Baggersgaard

Studerende med galoperende 
hormonforstyrrelse og tilhø-
rende lyst til at forplante sig 
kan roligt gå i gang uden at 
frygte at ende bagerst i køen 
når jagten på de gode jobs går 
ind efter studierne.

Jakob Lange, kontorchef i 
Studieadministrationen på Kø-
benhavns Universitet, mener 
ligefrem at der er en konkur-
rencemæssig fordel forbundet 
med at have fået sine børn 
mens man studerede frem for 
at vente til kandidatgraden er 
hjemme.

»Erfaringen viser at det er 
en rigtig god ide. Det kan 
spænde alvorligt ben for karri-
eren i forhold til forfremmelse, 
løn og spændende arbejdsop-
gaver hvis du får børn specielt 
de første fem år efter du er 
færdiguddannet,« siger Jakob 
Lange.

Hvis man for eksempel får 
to børn inden for de første fem 

år, vil man måske være væk fra 
arbejdspladsen to af årene, og 
det kan ikke undgå at påvirke 
karrieren. Hvis man for ek-
sempel får to børn indenfor de 
første fem år, vil man måske 
være væk fra arbejdspladsen 
to af årene, og det kan ikke 
undgå at påvirke karrieren. 
Hans råd er derfor at få børn i 
studietiden, hvis kan vel at 
mærke har fundet den, man vil 
have dem med.

Barsel er problemet
Rasmus Conradsen, chefkon-
sulent i Akademikernes Cen-
tralorganisation (AC), bekræf-
ter at det i hvert fald i forhold 
til kvinders lønudvikling er en 
fordel at få børn inden jobsøg-
ningen.

En undersøgelse han har la-
vet for AC, viste at kvinderne 
bliver diskrimineret lønmæs-
sigt specielt deres første ti år 
på arbejdsmarkedet i forhold 
til deres mandlige kolleger. 
Den væsentligste årsag er at de 
får børn og holder længere 

barsel end mændene. Således 
stiger mandlige akademikeres 
løn i det private erhvervsliv i 
gennemsnit 16 procent mere 
end kvindernes i de første ti år 
på arbejdsmarkedet.

»Du sætter din karriere på 
pause når du går på barsel 
mens mændene bare drøner 
derudad. Udsigten til at skulle 
have børn er bevidst eller ube-
vidst et parameter arbejdsgi-
verne skeler til, så kvinder der 
har fået børn under studierne, 
har helt klart en konkurrence-
fordel i forhold de kvinder der 
venter til de er færdige med 
deres uddannelse,« siger Ras-
mus Conradsen.

Han understreger at det pri-
mært er i den private sektor at 
kvinderne ryger bagud i løn-
ræset i de første år, hvilket 
skyldes, at man i det offentlige 
stadig opsparer anciennitet, 
mens man er på barsel, og der-
for følger med op på næste 
løntrin. 

Sarah Gade Hansen, konsu-
lent i Dansk Industri (DI), me-

ner derimod ikke at det gene-
relt kan anbefales de studeren-
de at få børn under studierne. 

»Det er vigtigt, at de stude-
rende går hurtigt i gang med 
deres uddannelse. Hvis de gør 
det, vil det for en del slet ikke 
være aktuelt at få børn, før de 
er kandidater. Men den enkel-
te studerende må selv finde 
det tidspunkt i deres liv, hvor 
det passer at få børn,« siger 
hun. 

Bedre tid
Ph.d.-studerende Tomas Møl-
ler Christensen har fået tre 
børn på nu ni, seks og to et 
halvt år i løbet af sin studietid.

Han holdt seks måneders 
barselsorlov med de første to 
børn da han kunne få ekstra 
SU-klip som medicinstuderen-
de, men med det sidste barn 
blev det kun til 14 dages orlov 
fra ph.d.-studiet, og det har 
virkelig været et savn.

Han kan varmt anbefale at 
kombinere eksaminer og fore-
læsninger med bleskift og 
gylp.

»Jeg synes det var rigtig fedt 
fordi jeg kunne være mere 
sammen med børnene. Og så 
lærte jeg at bruge den reste-
rende tid mere effektivt. Jeg 
kunne kun læse mens de var i 
institution, men så fik jeg vir-
kelig også lavet noget. Du får 
måske i virkeligheden ikke så 
meget ud af de sidste timer 
sent på aftenen alligevel,« si-
ger han.

Valerie Lonsdale, pædagog i 
Studenterrådets Vuggestue, 
kan se en forskel på forældre 
der er studerende, og forældre 
der har et arbejde.

»Det er helt sikkert blevet 
mere stresset at være stude-
rende, men jeg kan se de er 
mere afslappede og har bedre 
tid,« siger hun.

Pernille Skipper, næstfor-

mand i Studenterrådet, mener 
at de studerende efterhånden 
bliver tæppebombet med så 
mange råd og modsatrettede 
krav om hvad de skal gøre un-
der studierne at folk bliver for-
virrede.

»Jeg ved at rigtig mange stu-
derende planlægger om de 
skal have børn og hvornår det 
er bedst. Jeg synes det bedste 
råd er at de skal gøre hvad de 
selv har lyst til,« siger hun.    

clba@adm.ku.dk

Studenterrådets 

Vuggestue ligger 

klemt inde oppe 

under taget i 

Krystalgade i hjer-

tet af København, 

men alligevel stor-

trives børn, for-

ældre og ansatte

REPORTAGE

Af Claus Baggersgaard

Lokalerne er små, legetøjet ik-
ke af nyeste dato, møblerne 
godt slidte og legepladsen be-
står af to sandkasser på alta-
nen på øverste etage i Krystal-
gade 14-16.

Studenterrådets Vuggestue 
hvor de studerende på Køben-
havns Universitet har fortrins-
ret til at få ungerne passet, har 
ikke de mest moderne forhold. 
Alligevel bliver forældrene ved 
med at komme tilbage både 
med barn nummer to, tre og fi-
re. 

Ph.d.-studerende Tomas 
Møller Christensen har fået al-
le sine tre børn, Johan på ni år, 
Wilma der lige er blevet seks 
år og nu Marie på to et halvt 
år, passet i vuggestuen.

Masser af hjerterum
Han husker at han blev noget 
overrasket da han første gang 
troppede op for at se på for-
holdene.  

»Jeg syntes det så forfærde-
ligt ud og tænkte at mit barn 

under ingen omstændigheder 
skulle passes der. Det er jo ik-
ke den mest moderne daginsti-
tution, og der er ingen lege-
plads, men kun to sandkasser 
på altanerne,« siger han.

Han ændrede dog hurtigt 
mening efter han fik snakket 
med personalet og konstatere-
de at børnene øjensynligt stor-
trives. 

»Der er en utrolig rolig, tryg 
og god stemning. Jeg kan tælle 
på en hånd hvor mange gange 
mine børn har grædt når jeg er 
gået om morgenen. Det lyder 
måske lidt forlorent, men hvad 
der mangler i husrum er der til 
gengæld til overflod i hjerte-
rum,« siger Tomas Møller 
Christensen.

Det viste sig hurtigt at den 
manglende legeplads nærmere 
er en fordel end en ulempe da 
det betyder at de ansatte tager 
på rigtig mange ture med bør-
nene og blandt andet benytter 
Botanisk Have og Kongens Ha-
ve i stor stil.

Kender behovene
Valerie Lonsdale peger på at 
der er en række konkrete for-

Børn ingen hindring 
for drømmejobbet 
Det kan ligefrem være en fordel at have fået 
børn under studierne når du efterfølgende 
skal søge dit første job

dele for de studerende ved at 
få barnet passet i Studenterrå-
dets Vuggestue. Blandt andet 
at de har fortrinsret så de får 
en plads hurtigere, og så har 
vuggestuen lang erfaring med 
at læse hvad man som stude-
rende har brug for når man 
skal have en hverdag med stu-
dier og børn til at gå op i en 
højere enhed. Fx hvornår man 
skal til eksamen og har brug 
for at på barnet passet lidt 
længere tid eller på andre tids-
punkter end normalt. Man åb-
ner og lukker også generelt se-
nere end de fleste andre dag-
institutioner og har åbent helt 
til klokken 17.30 om fredagen.

Derudover er det en klar 
fordel at samtlige forældre er 
studerende fordi de står i sam-
me situation. De kan derfor 
hjælpe og støtte hinanden, ud-
veksle bøger og diskutere ud-
fordringerne ved at skulle væ-
re studerende og forældre på 
samme tid.

Færre regler
Kollegaen Louise Dahl tilføjer 
at det mest specielle ved Stu-
denterrådets Vuggestue, og 

den egentlige grund til at for-
ældrene bliver ved med at ven-
de tilbage med barn nummer 
to, tre og fire, er pædagogik-
ken.

»Vi går ikke så meget op i 
om vi har det seneste nye lege-
tøj, eller om sofaen er lidt 
slidt. Her er nok færre regler 
end andre steder, så børnene 
sover når de er trætte og spiser 
når de er sultne. Generelt for-
søger vi at gøre det hjemligt, 
så vi holder aldrig pauser fra 
børnene hvor vi sætter os ind 
for os selv,« siger hun.

En anden specialitet er at 
vuggestuen ikke har nogen le-
delse. Alle de ansatte skal tage 
et ansvar, og forældrene bliver 
inddraget i alle væsentlige be-
slutninger.  

Tomas Møller Christensen 
der har sin datter Marie i vug-
gestuen, vil gerne skrive under 
på at børnene har det godt. 
Han håber faktisk at overtale 
sin kone til at få et barn til, og 
så skal nummer fire selvfølge-
lig også i Studenterrådets Vug-
gestue.

clba@adm.ku.dk

Fakta om 
Studenterrådets 
Vuggestue

•  Studenterrådets Vugge-
stue er en selvejende virk-
somhedsinstitution med 
tilknytning til Københavns 
Universitet. 

•  Den har eksisteret siden 
1968 og blev oprindeligt 
startet af de studerende.

•  Vuggestuen er normeret 
til 32 børn. 

•  Studerende ved Køben-
havns Universitet har for-
trinsret til disse pladser.

•  Personalet består af syv 
pædagoger, fire medhjæl-
pere, en køkkendame og 
en rengøringsdame.

•  Vuggestuen har en flad 
struktur med kollektiv le-
delse.

Hjerte-
varme 
under 
taget

TRYG BØRNEPASNING – 
Ph.d.-studerende Tomas Møller 
Christensen har fået alle sine 
tre børn passet i Studenterrå-
dets Vuggestue, og han er glad 
for kombinationen af studier 
og børnepasning. 
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STUDIELIV

Af Simon Chercka, Tabita Klenz, 

Lea Sindberg og Agnete Suhr.

Klokken er 19.34, og vi lukker 
os ind på kollegiet. På vej op i 
elevatoren danner vi et billede 
af hvad der venter os: fælles 
madlavning, tv-kigning, livlig 
snak, gårsdagens opvask og en 
plakat af slænget fra Beverly 
Hills 90210 på væggen. Da vi 
kommer ind på gangen, er det 
dog et andet syn der møder os: 
komfuret og fjernsynet står en-
somt slukkede, og vi mødes i 
stedet af rå betonvægge og 
tomme stole. 

Scenen er fra det nybyggede 
Bikuben Kollegiet i Ørestaden 
- vinder af en international 
konkurrence om fremtidens 
kollegium og hjemsted for 110 
unge studerende fra ind- og 
udland. 

Mange af indflytterne havde 
ligesom os en forventning om 
et socialt kollegieliv – en for-
ventning der ikke er blevet 
indfriet. 

»Hvorfor er folk her ikke?«, 
undrer en beboer sig. Han sav-
ner samvær med andre beboe-
re, og det er han ikke ene om. 
Mange af beboerne oplever at 
idealet om kollegiet som et 
stort og hjemligt fællesskab 
bliver udfordret af den gene-

relle tendens til individualise-
ring i samfundet.

Privatliv kontra fællesskab
»I det danske samfund er vi 
meget privilegerede og indivi-
dualiserede – vi har råd til at 
prioritere privatliv,« mener 
Pia, beboer på Bikuben Kolle-
giet. Denne opfattelse ser hun 
i udformningen af kollegiet 
som tilbyder beboerne mere 
privatliv end traditionelle kol-
legier. 

Kollegiet er opbygget som 
små et-rumslejligheder med 
køkken og adgang til fælles-
arealer. Ifølge en af de ansvar-
lige arkitekter, Mikkel Sejer 
Christoffersen fra tegnestuen 
AART, er det et resultat af de 
unges stigende forventninger 
til boligen.  

Flere beboere nævner da og-
så muligheden for at trække 
sig tilbage fra det sociale som 
en af grundene til at de valgte 
netop Bikuben Kollegiet. Det 
er dog uvist om man kan for-
ene ønsket om meget privatliv 
med det sociale kollegieliv.

Ønsket om meget privatliv 
støder i den grad sammen med 
ønsket om et aktivt fællesskab, 
hvilket frustrerer flere af bebo-
erne.  

»Jeg tror der er rigtig mange 
der bare ser det som et sted at 
bo,« fortæller beboeren Torben 

og nævner de private køkkener 
som en af grundene til det 
manglende liv på kollegiet. 
»Der burde ikke være køkken 
på værelserne – folk skal tvin-
ges ud!« siger beboeren Henrik. 

Private køkkener afspejler 
samfund
Arkitekterne arbejdede ud fra 
idéen om et kollegium som et 
sted hvor folk kommer hinan-
den ved – en idé som deles af 
mange beboere på kollegiet. 
At skabe rammerne for et so-
cialt liv var også en forudsæt-
ning i konkurrencen hvor fore-
byggelse af ensomhed blandt 
unge var i fokus.

Når vi spørger ind til hvad 
beboerne forventer af et kolle-
gium, nævner de et socialt liv 
med godt fællesskab og typi-
ske kollegietraditioner som 
tour-de-chambre og fællesspis-
ning. Disse traditioner har be-
boerne prøvet at indføre, men 
det har vist sig at være sværere 
end ventet. 

En af årsagerne kan findes i 
beboernes mulighed for at lave 
mad på værelset, ligesom de 
har eget bad og toilet. Dette 
har betydet at der ikke er man-
ge praktiske grunde til at vove 
sig uden for egen dør, og at 
kontakten til de andre beboere 
derfor kræver en ekstra ind-
sats. 

Beboeren Bodil har boet på 
andre kollegier og mener at 
privatkøkkenerne fortæller no-
get om det samfund vi lever i: 
»Folk vil have det for sig selv. 
De er ikke lige så villige til at 
investere i et fællesskab, og 
det synes jeg er rigtig skidt.« 

Hun tilføjer at hun er sikker 
på der nok skal komme mere 
liv på kollegiet: »Jeg synes det 
burde være her allerede, men 
sådan noget tager nok bare 
tid.«

Fælleskøkkener forebyg-
ger ensomhed
Beboerne er bevidste om deres 
rolle som de første indflyttere, 
og at det tager tid at opstarte 
et kollegium. Enkelte føler og-
så et vist ansvar for at etablere 
traditioner, men privatlivet 
prioriteres ofte højere.

Måske ville nogen sige at ti-
den er løbet fra ideen om et 
kollegium som et fællesskab - 
at fremtidens kollegier vil væ-
re et-rumslejligheder uden 
fællesarealer som det allerede 
ses rundt om i landet. Det me-
ner arkitekt Mikkel Sejer Chri-
stoffersen dog ikke. Det vil ik-
ke afhjælpe ensomheden 
blandt studerende, siger han, 
og henviser til massakren på 
Virgina Tech som et eksempel 
på hvor alvorligt et problem 
ensomhed kan være. 

»Fælleskøkkenerne er bl.a. 
et middel til at forebygge en-
somhed,« siger han og påpeger 
at Bikuben Kollegiets privat-
køkkener kun er tænkt som en 
mulighed for de unge til at 
trække sig tilbage. Det er me-
ningen at den primære mad-
lavning skal foregå på fælles-
køkkenet.

En dynamisk spiral
Mikkel Sejer Christoffersen 
forklarer hvordan ensomhe-
den skulle forebygges ved kol-
legiets udformning. Kollegiet 
er opbygget som en dynamisk 
spiral der skal tvinge de unge 
rundt på fællesområderne og 
på den måde få dem til at 
komme hinanden ved. 

Han tilføjer dog at arkitek-
terne kun skaber rammerne og 
ikke kan styre hvordan bebo-
erne bruger dem. Beboer Tor-
ben anerkender at arkitekter-
ne har haft fokus på fællesska-
bet: ”

»Fællesfaciliteterne er af høj 
kvalitet. De har virkelig prøvet 
at give folk lyst til at bruge 
dem.«

Problemet med det mang-
lende sociale liv anses altså ik-
ke kun som et spørgsmål om 
indretning. Beboeren Lise me-
ner at bygningen hverken 
forebygger eller opmuntrer til 
ensomhed, men at ensom-

hedsfølelsen kan opstå alle 
steder. 

»Det er personer som skaber 
hjem – ikke de fysiske ram-
mer,« udtaler Henrik ligeledes. 

Der er ingen tvivl om at ide-
en om det sociale kollegium 
lever i bedste velgående. Arki-
tekter og beboere er stort set 
enige om hvordan et kollegi-
um bør se ud. Spørgsmålet er 
nærmere om denne idé har en 
fremtid i vores individualisere-
de samfund, og om beboernes 
udsagn mere er udtryk for en 
romantisering af kollegiebo-
formen end et egentligt ønske 
om en levevis. 

Hvis studerende fortsat øn-
sker at bo på et socialt kollegi-
um, er der næppe tvivl om at 
arkitekterne vil skabe de fysi-
ske rammer. I sidste ende er 
det dog beboerne der kommer 
til at definere rammerne for 
fremtidens kollegium – det er 
dem der har det endelige an-
svar for at skabe det sociale liv 
og dermed modvirke ensom-
heden blandt studerende.

Simon Chercka, Tabita Klenz, 
Lea Sindberg og Agnete Suhr 
studerer antropologi ved Køben-
havns Universitet

Fire antropologistuderende har undersøgt sammenstødet mellem fortidens og 
fremtidens kollegieliv på Bikuben Kollegiet hvor beboerne stik imod arkitekter-
nes intentioner vægter privatliv højere end fællesskab

Fremtidens kollegium 
– de nye værelseslejligheder?

Formidlingsopgave
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Debat

Drop disciplineringen 
– kvalitet tager tid

NEJ TIL AKTIVITETSTVANG

Hvis det står til rektoratet, så vil nye, skrappere 
studieaktivitetskrav blive indført på hele Kø-
benhavns Universitet fra 2008. Kravene går ud 
på at enhver studerende årligt skal tilmelde sig 
kurser på minimum 30 ECTS-points. Ellers risi-
kerer den studerende at blive smidt ud. Målsæt-
ningen, hedder det, er at nedbringe de stude-
rendes gennemførselstider.

Forslaget er ikke endeligt vedtaget endnu – 
og bliver det heller ikke med Studenterrådets 
(SR) gode vilje. Det er naturligvis ikke i sig selv 
et problem at studerende bliver færdige på nor-
meret tid. Og faktisk er færdiggørelsestiderne 
på KU allerede på vej ned som følge af en række 
fornuftige tiltag i forhold til studiemiljø, bedre 
vejledning og personlig rådgivning til studeren-
de. Men i SR ser vi et stort problem i den disci-
plineringstankegang der ligger til grund for for-
slaget om skærpede aktivitetskrav.

Den lige vej
Kravene sigter mod at tvinge de studerende 
hurtigere igennem universitetet – tilsyneladen-
de ud fra en forestilling om 
at færdiggørelsestid i sig 
selv er et kvalitetsparameter 
for en kandidat. Men en så-
dan forestilling bliver gjort 
til skamme i det øjeblik man 
bevæger sig ud på arbejds-
markedet. 

Det er jo ikke sådan at de 
jobsøgende kandidater let-
tere får jobs, jo kortere tid 
de har brugt på studiet. Sna-
rere tværtimod! For hvad 
skulle fordelen for den stu-
derende være ved at have 
taget ’den lige vej’ gennem 
et stadigt mere nedskåret 
uddannelsessystem?  Vi op-
lever at det netop giver for-
dele undervejs at have ud-
viklet andre nyttige kompetencer end de rent 
akademiske.

Det er desuden oplagt at evnen til kreativitet, 
fleksibilitet og innovation – vigtige vækstpara-
metre i en vidensøkonomi – har bedst vilkår hos 
selvstændige individer som har haft tid til for-
dybelse i studiet, og endnu vigtigere: Tid til at 
tilegne sig forskelligartede personlige kompe-
tencer, fx gennem erfaringer fra arbejdsmarke-
det, fra frivilligt socialt arbejde, eller måske 
endda fra iværksætteri. Alt sammen ting som 
aktivitetstvangen vil begrænse.

Den forkerte retning
Ét er imidlertid vores chancer på arbejdsmarke-
det efterfølgende. Noget andet er vores ret til 
selv at kunne tilrettelægge vores liv: Det er en 
forringelse af vores vilkår som studerende at 
man med skrappere aktivitetskrav i højere grad 

bindes til ’skolebænken’, og i mindre grad selv 
kan disponere over sin tilværelse og sit studie-
forløb. 

»Tilmelding til 30 ECTS om året er umiddel-
bart ikke så galt; det kunne jo være meget vær-
re,« modargumenteres der, og det er da ganske 
rigtigt at kravene kan blive strammere endnu. 
Men det ændrer bare ikke ved at de stadigvæk 
udgør et skridt i den forkerte retning fordi de 
formindsker vores frihed; vores muligheder for 
selv at vælge hvornår vi vil være henholdsvis 
fuldt beskæftigede på universitetet og engage-
rede andre steder i samfundet.

To muligheder
Men hvorfor er det egentlig at rektoratet plud-
selig finder det nødvendigt at køre en ’stram-
merlinje’ i forhold til de gennemførselstider 
som i forvejen jo er på vej ned?   

Der er to muligheder: Enten er der tale om et 
taktisk valg: Rektoratet frygter for nye nedskæ-
ringer på taxameterbevillingerne, og forsøger 
derfor med tiltagene at tækkes de politikere 

som forlanger de unge hur-
tigere ud på arbejdsmarke-
det, koste hvad det vil. 

Eller også er det rent fak-
tisk rektoratets opfattelse at 
aktivitetstvangen, og den 
forhøjede hastighed i sig 
selv vil have en gavnlig virk-
ning i forhold til såvel kan-
didaternes kvalitet som til 
KU’s brand på det forjættede 
internationale uddannelses-
marked.

 
Kvalitet tager tid
Uanset årsagen så kan vi ik-
ke se hvordan KU som vi-
densinstitution i det lange 
løb skal kunne få gavn af at 
hoppe med på en ugennem-

tænkt disciplineringsbølge. Aktivitetskravenes 
kæft, trit og retning-signal medvirker til en pro-
blematisk branding hvis man som universitet 
vil være fremme i skoene på individuelle kom-
petencer og fleksibilitet som er mantraer i en 
global vidensøkonomi.

Vores opfordring til rektoratet er klar: Tag 
planerne om aktivitetskrav af bordet nu! Drop 
den gammeldags disciplineringstrang. Bare for-
di politikerne tænker kortsigtet i forhold til ud-
dannelsesområdet behøver KU ikke at gøre det 
samme. 

Hav i stedet modet til at gøre det til en del af 
KU’s brand at kvalitet tager tid – og at en uni-
versitetskandidat tager den tid en universitets-
kandidat skal tage! 

Andreas Mulvad, uddannelsespolitisk sekretær, 
Studenterrådet

» Bare fordi poli-
tikerne tænker 
kortsigtet i for-
hold til uddan-
nelsesområdet 
behøver KU 
ikke at gøre 
det samme.«
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Synspunkt

ARBEJDSFORHOLD

Kære studerende ved Københavns Universitet
 

Tillykke med din plads som studerende ved en af ri-
gets højeste uddannelsesinstitutioner. Det er et ko-
lossalt privilegium at gå på universitetet og beskæfti-
ge sig i dybden med fag man interesserer sig for.

Der er dog nogle forhold på Københavns Universi-
tet du som samfundsbevidst studerende bør kende 
til. Undervisningen varetages af to lærergrupper: 
VIP’er (videnskabeligt personale) og D-VIP’er (del-
tidsansat videnskabeligt personale uden forsknings-
pligt). 

Du vil næppe kunne mærke forskel, men de to 
gruppers vilkår er meget forskellige. Overordnet set 
er hele universitetsområdet igennem de senere år 
blevet proletariseret. En lektor på højeste løntrin tje-
ner næppe så meget som en dygtig håndværker, og 
der er ikke megen prestige i at være tilknyttet univer-
sitetet længere.

Nederst på stigen 
Nederst på stigen finder man D-VIP´erne der enten 
er eksterne lektorer eller undervisningsassistenter. 
Disse to stillingstyper var beregnet til få timers 
ugentlig undervisning eller helt kortvarige ansættel-
ser. En ekstern lektor var fx typisk en advokat der et 
par timer om ugen underviste på universitetet i sit 
speciale, mens en undervisningsassistent i et eller to 
semestre blev prøvet af hos en professor med henblik 
på senere fastansættelse.

Staten og universiteterne indså hurtigt at der var 
store penge at spare ved at misbruge disse stillingska-
tegorier til billig, men højt kvalificeret undervisning. 
Systemet er derfor blevet udnyttet i en sådan grad at 
mange folk i op imod 40 år har været ansat for et se-
mester ad gangen og endda uden almindelige over-

enskomstsikrede rettigheder som pension, løn under 
sygdom, barsel mv.

D-VIP’er hører ikke rigtig med
I Danmark er der kun få der ikke er beskyttet af en 
overenskomst, men det er de deltidsansatte universi-
tetslærere ikke. Når du undervises af en af os, står du 
over for en person der typisk ikke har nogen pensi-
onsopsparing, der måske indtil en uge før semester-
start ikke aner om der mon bliver nogen timer i dette 
semester, og som sidder i studienævn, samarbejdsud-
valg, til lærermøder og så videre i sin fritid. Man hø-
rer ikke rigtig med til personalet uanset hvor mange 
år man ellers har undervist, og man deltager ikke i 
instituttets liv på lige fod med sine fastansatte kolle-
ger.

Du kan spørge om det er acceptabelt at en for-
holdsvis stor gruppe arbejdstagere står uden en over-
enskomst der regnes for central på det danske ar-
bejdsmarked; hvordan alle involverede myndigheder 
moralsk kan holde til at skaffe sig billig undervisning 
på bekostning af så mange menneskers velfærd? Men 
sandheden er jo at det kan de sagtens så længe det 
kan betale sig. Og de vil altid hævde at de gør det for 
at sikre dig, den studerende, den bedst mulige under-
visning.

Hvorfor søger de ikke andet arbejde?
At gå på universitetet handler ikke kun om at fordybe 
sig i sit eget fag. Det handler også om at erhverve sig 
forståelse for det samfund man lever i. Som stude-
rende skal du vide at din eksterne lektor eller under-
visningsassistent arbejder gratis når han eller hun ta-
ler i telefon med dig eller tager sig tid til at tale med 
dig efter en lektion. At han underviser gratis når han 
erstatter en time hvor du eller han har været syg, og 
at han efter 30-40 år i universitetets tjeneste sand-
synligvis kun har folkepensionen at se frem til.

Jamen, hvorfor finder disse højt kvalificerede men-
nesker sig dog ikke noget andet arbejde, spørger du 
muligvis. Det er fordi vi brænder for vores fag og le-
ver og ånder for udvekslingen med de studerende 
der deler vores interesse.

Hvor mange er vi så? I 2006 var vi 3700 eksterne 
lektorer der underviste 920.000 timer, og 15.000 un-
dervisningsassistenter der afholdt 2.164.000 timer 
på universiteterne og andre videregående uddannel-
ser. Der er altså ikke tale om et marginalt problem. 
Groft sagt leverer vi mellem 30 og 40 procent af un-
dervisningen på landets universiteter, men på mange 
institutter er dette tal langt højere.

Hvad rager det dig?
Hvordan skal du som studerende forholde dig til dis-
se oplysninger? Vi håber egentlig bare at du har dem 
i baghovedet igennem din studietid når og hvis du 
selv kommer til at sidde i studienævn, institutråd 
med videre. 

Vores eneste mulighed for nogensinde at opnå an-
stændige forhold er at skabe så megen opmærksom-
hed omkring vores situation at ministeriet og univer-
sitetet til sidst føler sig nødsaget til at handle. Viden-
skabsminister Helge Sander ønsker universiteter i 
verdensklasse, men hvordan skulle det kunne lade 
sig praktisere når man ikke engang vil byde sit bestå-
ende personale bare nogenlunde anstændige vilkår.

I sidste uge afgjorde Arbejdsretten en voldgiftssag 
anlagt af Dansk Magisterforening for at bringe orden 
i D-VIP´ernes forhold til fordel for Finansministeriet, 
vores arbejdsgiver. Vi tabte!

 

Lene Waagstein, Morten Hjelt og Susanne Riber, 
bestyrelsesmedlemmer i DVIP-KUA.

De løstansatte lærere 
byder velkommen

Af Morten Hjelt m.fl, 
undervisningsassistent, 
musikvidenskab.

» Når du undervises af en af os, står du over for en person der typisk ikke 

har nogen pensionsopsparing, der måske indtil en uge før semesterstart 

ikke aner om der mon bliver nogen timer i dette semester, og som sidder 

i studienævn, samarbejdsudvalg, til lærermøder og så videre i sin fritid.«
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Videnskabet

RELIGION

Af Nils Holtug

Vi oplever i disse år et veritabelt boom i religio-
nens plads i den offentlige debat. Tørklædebe-
klædte folketingskandidater og burkaklædte 
dagplejere er blandt de seneste eksempler her-
på. Undersøgelser viser desuden at der i en 
række af de store dagblade skrives seks gange 
så mange artikler om religion i 2005 som i 
1985.

Det er naturligvis ikke alle der er lige begej-
strede for denne tendens. Statsminister Anders 
Fogh Rasmussen har således udtalt at det er øn-
skeligt at religion kommer til at fylde mindre i 
det offentlige rum. Michael Jarlner og Anders 
Jerichow har i debatbogen Grænser for Gud 
plæderet for en lignende konklusion på bag-
grund af et ideal om religiøs (eller statslig) neu-
tralitet. Og Anne Knudsen har i en leder i Week-
endavisen (2/3-07) stillet sig skeptisk overfor 
»det hinsidiges« indflydelse på den politiske de-
bat.

Det er ikke altid at denne skepsis over for re-
ligion i det offentlige rum begrundes. Men for 
så vidt den begrundes, sker det oftest med hen-
visning til liberale værdier der har deres oprin-
delse i oplysningstiden. Liberalisme skal ikke 
her forstås i den dagligdags betydning hvor ud-
trykket betegner tilslutning til et mere eller 
mindre ureguleret marked, men som en tilslut-
ning til frihed og lighed som politiske kerne-
værdier. Disse værdier giver imidlertid et noget 
mere broget billede af forholdet mellem religi-
on, politik og offentlighed end det ofte antages, 
også blandt sekularister.

 
Doktrinen om statslig neutralitet
Det er særligt doktrinen om statslig neutralitet 
der henvises til når der stilles spørgsmålstegn 
ved religion i den offentlige sfære. Doktrinen 
går ud på at staten udviser et lige og passende 
hensyn til borgernes forskellige opfattelser af 
det gode liv for så vidt den ikke favoriserer nog-
le af disse opfattelser, herunder religiøse opfat-
telser, på bekostning af andre. Hvor borgere i 
privatsfæren kan udleve deres egne personlige 
opfattelser af det gode, bør staten i det offentli-
ge rum være neutral.

Statslig neutralitet udlægges nogle gange 
som at staten skal føre en politik der giver bor-
gere lige gode muligheder for at tilfredsstille de-
res forskellige opfattelser af det gode liv. Staten 
bør således ikke føre en politik der fx gør det 
nemmere for kristne end for muslimer at til-
fredsstille deres religiøse præferencer. De fleste 
moderne politiske filosoffer forkaster imidlertid 
denne udlægning, bl.a. fordi den indebærer at 
staten i princippet skal bruge overordentlig 
mange ressourcer på at sponsorere såkaldte 
’dyre’ opfattelser af det gode liv. Denne udlæg-
ning indebærer fx at hvis min religion tilsiger at 
jeg skal bygge et overdådigt guldtempel til min 
Gud, så skal staten sikre at jeg har lige så god 

mulighed herfor som asketiske buddhister har 
for at leve i overensstemmelse med deres langt 
mere beskedne religiøse overbevisninger.

Begrundelser af politik
Mange politiske filosoffer udlægger derfor 
statslig neutralitet på en anden måde, nemlig 
som et spørgsmål om at staten ikke bør begrun-
de sin politik ud fra en specifik opfattelse af det 
gode liv. Derimod bør staten i sine begrundel-
ser begrænse sig til politiske opfattelser. Hvor 
en opfattelse af det gode liv i princippet kan 
omfatte et hvilket som helst aspekt af hvordan 
man ønsker at leve, omfatter en politisk opfat-
telse kun nogle generelle liberale retfærdig-
hedsprincipper der angår hvordan samfundets 
mest basale institutioner bør indrettes. Ytrings-
frihed og økonomisk lighed kan således indgå i 
en politisk opfattelse hvorimod religiøse opfat-
telser ikke kan.

Denne doktrin udelukker dog i sig selv ikke 
særlig mange religiøse fænomener i det offent-
lige rum. Den indebærer blot at for så vidt der 
optræder religiøse fænomener, så skal de kunne 
gives en neutral (og dermed ikke-religiøs) be-
grundelse. Staten kan således tillade offentligt 
ansatte at bære religiøse symboler som kors el-
ler hijab hvis den fx begrunder dette med et 
ideal om trosfrihed. Ligeledes er det foreneligt 
med doktrinen at staten økonomisk støtter reli-
giøse aktiviteter hvis den fx begrunder det med 
at den hermed kan fremme politisk deltagelse 
eller sammenhængskraften blandt borgerne.

Uproblematiske manifestationer 
af religion
Hvis man derfor for alvor vil religion til livs i 
det offentlige rum, kræver det en anden be-
grundelse. Her skal man dog være opmærksom 
på at der findes mange forskellige manifestatio-
ner af religion, og at nogle af disse formentlig 
er ret uproblematiske, også ifølge sekularister. 
Lad mig give et eksempel. Min søn, Tristan, går 
i børnehave på Nørrebro. Her spiller religion en 
stor rolle i børnenes liv. De har fx juleferie – en 
specifikt kristen højtid – og tiden op til julen går 
med aktiviteter hvoraf mange på den ene eller 
anden måde henviser til kristne symboler: Læs-
ning om Jesus, Josef og Maria, tegninger af ju-
lemanden (Sankt Nicolaus) og så videre. De 
snakker desuden med pædagogerne om hvorfor 
nogle ikke spiser svinekød, ligesom de i hverda-
gen positionerer sig over for hinanden i forhold 
til deres religioner. Dette viser sig på mange 
forskellige og nogle gange pudsige måder som 
da Tristan en dag kom hjem og spurgte om det 
virkelig er rigtigt at Allah – som han udtaler på 
arabisk – er stærkere end Obelix?

Mit gæt er at de fleste sekularister ikke vil fin-
de særligt mange af disse religiøse udtryk i det 
offentlige rum problematiske. Givet den almene 
accept af julerierne kan man ligefrem spørge 
om ikke det mest bemærkelsesværdige er at der, 
på trods af en overvægt af muslimske børn i 
børnehaven, ikke er nogen markering af fx Eid.

Religion og 
det offentlige rum
Hører religiøse udtryk hjemme i det offentlige rum? 
Spørgsmålet diskuteres i lyset af liberale kerne-
værdier som frihed, lighed og statslig neutralitet.

Har du, hvad det kræver?

Totalforsvarsregion København
Hærhjemmeværnet i Region Hovedstaden

Vi giver dig udfordringer, uddannelse og kompetencer, du kan bruge i din civile 
karriere - samtidig med at du yder en indsats for samfundet.  

Læs mere på tfrk.dk - eller send en sms med teksten HJV1 til 1277.
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Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 
at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens læsere.
Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 
mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

Nils Holtug er lektor i filosofi på Institut for 
Medier, Erkendelse og Formidling, og leder af 
Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme.

Religiøse argumenter i politik
Et langt mere kontroversielt eksempel på religi-
on i det offentlige rum er religiøse argumenter i 
politik. Fx udelukker Anne Knudsen i føromtal-
te leder i Weekendavisen sådanne argumenter 
med henvisning til at de baserer sig på tro hvor 
man i et demokrati kun bør benytte sig af argu-
menter der i princippet kan bevises. Dette synes 
imidlertid at være en lidt naiv forestilling om 
hvad politik er. Politik handler ikke kun om 
hvilke empiriske konsekvenser forskellige poli-
tikker har, men også om de værdier der gør så-
danne politikker og deres konsekvenser retfær-
dige eller uretfærdige. Og værdien af fx trosfri-
hed, ytringsfrihed og lighed i fordelingen af go-
der kan jo lige så lidt efterprøves empirisk som 
religiøse argumenter kan.

Det er ikke det samme som at der ikke kan 
argumenteres for politiske værdier – den politi-
ske filosofi er fuld af sådanne argumenter. Men 
bemærk at herved adskiller politiske værdier sig 
ikke fra religiøse doktriner. Det er jo ligeledes 
muligt at argumentere for og imod Guds eksi-
stens, for og imod forskellige udlægninger af 
religiøse tekster og så videre.

Lad mig i den forbindelse lægge kortene på 
bordet. Jeg er ateist. Det betyder blandt andet 
at jeg mener at religiøse argumenter lider af 
den skavank at de hviler på mindst én falsk 
præmis. Men det er vigtigt at indse at der af ate-
ismen ikke følger noget bestemt om hvilken rol-
le religion bør have i det offentlige rum. For det 
første fordi at ateismen selvfølgelig selv er en 
kontroversiel tese af netop den art som doktri-

nen om statslig neutralitet udelukker. Og for 
det andet fordi det under alle omstændigheder 
ville være uplausibelt at hævde at fejlagtige el-
ler problematiske argumenter bør ekskluderes 
fra den offentlige debat.

Overlappende konsensus
Et andet argument imod religiøse argumenter i 
det offentlige rum finder man hos den ameri-
kanske politiske filosof, John Rawls. I Political 
Liberalism siger Rawls at det ikke blot er staten, 
men borgere i almindelighed der bør afholde 
sig fra at bruge religiøse argumenter i den of-
fentlige sfære. Rawls’ tanke er groft sagt at en 
politisk opfattelse er legitim for så vidt den kan 
retfærdiggøres over for alle borgere, uanset 
hvilken specifik opfattelse af det gode liv de 

har. Således har fx både kristne, muslimer og 
ateister grund til at acceptere religionsfrihed og 
ytringsfrihed. Det kan godt være at de i den pri-
vate sfære vil begrunde disse idealer forskelligt 
fordi de har forskellige opfattelser af det gode 
liv, herunder forskellige religiøse opfattelser, 
men det er også i orden så længe man i den of-
fentlige sfære opnår en overlappende konsensus 
om en bestemt politisk opfattelse.

Jeg er imidlertid skeptisk over for dette argu-
ment. Lad os antage at et socialt ideal, fx 
ytringsfrihed eller mulighedslighed, er under 
trussel i et samfund og kun fuldt ud kan reddes 
hvis man kan overbevise en bestemt religiøs 
gruppe om værdien heraf. Den eneste måde 
man kan overbevise dem på, antager vi, er ved 
at påpege at dette ideal faktisk stemmer ganske 
godt overens med et af deres religiøse skrifter. 
Her forhindrer kravet om ikke at benytte religi-
øse argumenter at man kan sikre et vigtigt so-
cialt ideal.

Et yderligere problem ved at udelukke religi-
øse argumenter fra det offentlige rum er at i 
den udstrækning det dybest set er disse der mo-
tiverer folks politiske holdninger, så er det 
uheldigt, og potentielt farligt, hvis de ikke kom-
mer frem i lyset og gøres til genstand for den 
form for kritisk diskussion som liberale typisk 
finder central for demokratiet.

Endelig harmonerer doktrinen om statslig 
neutralitet ikke så godt med visse andre liberale 
målsætninger, herunder at man i uddannelses-
systemet skal understøtte unges evne til at for-
holde sig reflekteret og kritisk til forskellige op-
fattelser af det gode liv. Denne målsætning ud-
trykker i realiteten et ideal om personlig auto-
nomi; et ideal som vel at mærke selv udgør en 
opfattelse af det gode liv, og dermed udelukkes 
af statslig neutralitet.

Den liberale pointe
Betyder det så at der slet ikke er noget problem 
med religion i det offentlige rum? Naturligvis 
ikke. Specifikke religiøse udtryk, aktiviteter og 
argumenter kan være racistiske, fordomsfulde, 
undertrykkende, skadelige og uretfærdige – 
tænk fx på sharia, kristen fundamentalisme og 
religiøst motiveret diskrimination af homosek-
suelle. Men problemet med dem er i givet fald 
ikke at de er religiøse og offentlige, men at de 
er racistiske, fordomsfulde, undertrykkende og 
så videre. Ligeledes er det selvfølgelig stadig 
muligt på et liberalt grundlag at plædere for ad-
skillelse af kirke og stat, fx med henvisning til 
religionslighed, og at fortrænge kreationisme, 
forkyndelse og lignende fra undervisningssyste-
met.

Pointen er at der ikke er noget simpelt og ge-
nerelt liberalt svar på om religion hører hjem-
me i det offentlige rum. Specifikke religiøse ud-
tryk, aktiviteter og argumenter må vurderes in-
dividuelt på baggrund af deres forenelighed 
med kerneværdier som frihed og lighed, i øvrigt 
helt på linie med ikke-religiøse udtryk, aktivite-
ter og argumenter.

» Pointen er at der ikke er noget simpelt og 
generelt liberalt svar på om religion hører 
hjemme i det offentlige rum.«
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FREDSOPTOG – Religion i 
det offentlige rum er et omdis-
kuteret emne. I sin kronik be-
handler Niels Holtug argumen-
terne for og imod. Billedet her 
viser Sikhere som i juni 2006 
mindedes 400-års dagen for 
den 5. Guru Arjan Dev Ji’s mar-
tyrium med et fredsoptog gen-
nem København. Guru Arjan 
Dev Ji blev torteret til døde af 
Indiens kong Jahangir og to af 
hans officerer i juni 1606 fordi 
det indiske kongedømme ikke 
tolererede guruens religiøse 
overbevisning.



20  UNIVERSITETSAVISEN 9 ·  2007

ID
-N

r.
: 4

11
58

Studieoplevelser

spændende og lærerige uger 
sammen med dem. 

Mangel på lig
Endnu en årsag til at IMCC er 
begyndt af afholde disse dis-
sektionsture, er at Danmark 
generelt har meget svært ved 
at skaffe præparater til under-
visningen. Meget få danskere 
bryder sig om tanken om at 
skulle obduceres efter deres 
død, og i Danmark kan man 
kun bruge lig til dissektion 
hvis de i forvejen har givet til-
ladelse til det. 

Når vi har mangel på lig i 
Danmark, har vi derfor set os 
nødsaget til at tage til Tjekkiet 
der har anderledes, mindre 
skrappe regler med hensyn til 
donering af lig. 

Dissektion er en utroligt vig-
tig del af medicinstudiet; hvis 
vi ikke får lov til at dissekere, 
lærer vi aldrig rigtig hvordan 
et menneske egentligt ser ud. 
Det er jo ikke alle variationer 
der kan ses i anatomiske atlas. 
Derfor er disse ture til Tjekkiet 
en kærkommen, og ikke 
mindst nødvendig, mulighed 
for os studerende hvis vi øn-
sker at lære mere, og derigen-
nem blive bedre til vores fag.

men ville sitre og være levende 
når jeg skar i den, var væk.

Et forspring
Årsagen til at jeg i det hele ta-
get valgte denne, lettere utra-
ditionelle, sommerferie, er at 
jeg gerne ville forsøge at få et 
forspring i forhold til mit stu-
die. Medicinstudiet i Køben-
havn er arrangeret således at 
dissektion og anatomi alt sam-
men kommer på 3. semester. 
Det er en meget stor mundfuld 
at sluge, og derfor er det smart 
hvis man kan få et forspring på 
den ene eller anden måde. 

Netop til dette formål er dis-
sektionsturen et hit. Samtidig 
er de forhold man arbejder un-
der i Tjekkiet meget bedre end 
i København. Blandt andet er 
udluftningen og lyset meget 
bedre da vi ikke arbejder i en 
dårligt ventileret kælder som 
man gør på Panum. Derudover 
er vi færre på holdene, og fær-
re om hvert præparat [lig/
kropsdele] hvilket gør det let-
tere at gå i dybden med de for-
skellige strukturer og organer. 
Sidst men absolut ikke mindst 
er det også en mulighed for at 
møde andre medicinstuderen-
de fra hele landet og få to 

slappet af. Da vi om aftenen 
ankom til vores hostel, blev vi 
imponerede over størrelsen på 
værelserne der havde eget bad 
og toilet, køkken samt en rum-
melig stue med to sovesofaer. 
Rigeligt med plads til to. 

Præstationsangst
Dissektionen påbegyndtes på 
andendagen. Jeg havde endnu 
aldrig prøvet at dissekere selv, 
så jeg havde gjort mig en del 
tanker om hvordan det ville 
være. Ville det være ubehage-
ligt at sætte skalpellen mod 
hud og lægge det første snit? 
Hvordan ville det se ud, lugte 
og føles når jeg første gang 
skulle fjerne hud, fedt og blot-
lægge nerver og muskler. Tal 
om præstationsangst! 

Jeg valgte at gå sammen 
med to århusianere da de alle-
rede havde haft dissektion og 
anatomi. Da de begyndte at 
lægge de første snit på den 
arm vi havde valgt, og samti-
dig pegede og fortalte, blev jeg 
hurtigt optaget af at skulle hu-
ske den strøm af informationer 
jeg fik, og derfor opdagede jeg 
først sent at jeg pludselig sad 
og fjernede hud fra skulderen, 
meget sirligt, ved brug af skal-
pel og pincet. Den bekymring 
jeg havde haft om at det ville 
være ubehageligt at skære i et 
andet menneske, og den fuld-
kommen urealistiske, halvt 
underbevidste frygt for at ar-

DISSEKTIONSTUREN

Af Helene Berg-Nielsen, 

medicinstuderende

Jeg ånder dybt ind og bliver 
forbavset over hvor svag lug-
ten af formalin er. Jeg får slet 
ikke brug for den bøtte ment-
holatum jeg var blevet rådet til 
at tage med af en ældre stude-
rende hjemme på Københavns 
Universitet. I stedet ser jeg mig 
omkring. Fordelt på otte me-
talborde ligger der arme og 
ben. Et enkelt bord domineres 
fuldkommen af liget af en æl-
dre kvinde, komplet med et 
sammenrimpet sår hvor fikse-
ringsvæsken er blevet pumpet 
ind. 

Jeg er i Tjekkiet, nærmere 
betegnet Brno. Én af de fem 
heldige KU-studerende der fik 
plads på årets IMCC-dissekti-
onstur. Her skal vi lære at dis-
sekere (skære i lig til videnska-
belige formål, red.) og indøve 
de forskellige anatomiske 
strukturer hver dag i de næste 
to uger. 

Turen herned foregik i tog. 
12 timers tur med folk man ik-
ke kender kan være en hård 
omgang hvis det ikke havde 
været fordi alle var indstillede 
på at få det bedste ud af rej-
sen. Anatomiatlasser, dissekti-
onsvejledninger og guitarer 
blev hevet frem, og så blev der 
ellers hyggesnakket, terpet og 

Ny serie: 
Min bedste studieoplevelse

Har du oplevet noget usædvanligt på dit studie 
eller på en studietur, så skriv en artikel til Univer-
sitetsavisen hvor de bedste bidrag løbende vil bli-
ve offentliggjort. Omfang: højest 4000 ord med 
mellemrum. Vedlæg gerne foto 

Mit første snit

ANATOMI – Det er strengt forbudt at tage fotos fra 
dissektionsøvelserne på Brno Universitet i Tjekkiet. På dette 
arkivfoto gør en studerende klar til at dissekere en krop 
under en anatomitime på Humbolt Universitet i Berlin.
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SKARP MEDICINSTUDERENDE – Helene 
Berg-Nielsen studerer medicin på andet år. Her 
fortæller hun om sin utraditionelle sommerferie i 
Tjekkiet hvor hun deltog i den årlige dissektions-
tur arrangeret af IMCC, International Medical 
Cooperation Committee.
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Kunst og biomedicin mødes
Konference om forholdet mellem kunst og biomedicin.
Læs mere på side 3 og 13

Nye idrætsgrene hos USG
USG starter ny sæson med bl.a. kajakroning på programmet. 
Læs mere på side 62SEKTION

Sebastian Mernild er an-
sat på University of Alaska 
i Fairbanks i en post.doc. 
stilling hvor han skal for-
ske i den globale opvarm-
nings effekt i Arktis. Her 
fortæller han om sin 
forskning, og hvordan det 
er at arbejde med et om-
råde der er en politisk 
varm kartoffel

AF PIA MEJDAHL DAUGBJERG

Hvordan endte du i Alaska?
 Jeg blev færdig som ph.d. 
fra Geografisk Institut på Kø-
benhavns Universitet i 2006 
hvor jeg forskede i klimaæn-
dringer og dets effekt i Øst-
grønland. Jeg har undersøgt 
hvordan snedækket og glet-
schere reagerer på klimaæn-
dringerne. Og hvordan nedbø-
ren ændrer sig. 
 Jeg undersøgte hvor meget 
ferskvand der løb ud i oceanet 
fra 1995-2004. Det blev kom-
bineret med et kig ind i fremti-
den ved hjælp af modeller for 

arktisk forskning med et me-
get spændende forskningsmil-
jø. Her forsker jeg i klimaæn-
dringer på Vest- og Østgrøn-
land, Alaska, Canada og Rus-
land for at se om disse udgør 
en trend i det arktiske område 
– eller om det kun er i nogle 
områder at vi ser store ændrin-
ger. 
 Hovedformålet er at under-
søge hvor meget ferskvand der 
strømmer ud i verdenshavene 
fra arktiske områder, og hvil-
ken betydning det har dels for 
Golfstrømmen og dybhavs-
spumpen og dels for det globa-
le havniveau. Vi kigger også på 
hvad der sker med vandstan-
den – om den stiger og i så fald 
hvor meget. 

Lige nu er mit arbejde ryk-
ket videre fra Østgrønland til 
arbejdet med selve indlands-
isen. Formålet er igen at un-
dersøge hvad der sker med 
indlandsisen og sneen. Jeg har 
arbejdet en del med modelle-
ring og det er disse modeller, 
jeg nu prøver af på indlands-
isen. Og de stemmer faktisk 

meget godt overens med de 
observationer vi har af sneaf-
lejring, afsmeltning og af-
strømning. Og det er ret spæn-
dende da der ikke rigtig er no-
gen der har undersøgt disse 
processer i samme omfang før. 

Udfordringen er nu at an-
vende vores modelværktøjer 
for fremtiden til at se hvordan 
indlandsisen og ferskvandsaf-
strømningen vil arte sig i for-
hold til klimaforandringer i de 
kommende årtier.

Udfordringer
Hvilke fremtidsudfordringer er 
der?
 Ud fra de scenarier FN’s kli-
mapanel har sat op, har vi be-
regnet at afsmeltningen fra lo-
kale grønlandske gletscherne 
til oceanet vil stige til det dob-
belte eller tredobbelte i løbet 
af de næste 100 år. På ind-
landsisen er udfordringen at 
lave modeller for fremtiden. 
De sidste ti år er afsmeltnin-
gen steget med mere end det 
dobbelte i forhold til tidligere, 
og siden 1979 er smeltnings-

arealet steget med 16 procent, 
så vi skal prøve at beregne om 
tendensen fortsætter, og hvil-
ken betydning det vil have. 

Er der ikke en risiko for misbrug 
af jeres resultater?
 Vi prøver på ikke at blive 
misbrugt i politisk øjemed. 
Men det er jo et højaktuelt em-
ne hvor resultaterne bliver an-
vendt til højre og venstre. Der 
er jo fx en del af de forskere 
der sidder i Fairbanks der også 
har arbejdet for den amerikan-
ske administration og videre-
bragt oplysninger om klimaets 
tilstand som Bush-administra-
tionen har misbrugt til at teg-
ne et glansbillede frem for at 
tage problemerne seriøst. De 
er meget utilfredse med at de-
res resultater ikke er blevet 
gengivet korrekt. 

Hvad er fremtiden for arktisk 
forskning?
 Politisk tror jeg det vil blive 
ved med at være aktuelt. Rent 
videnskabeligt er der lang vej 
før vi for alvor forstår alt hvad 

Tre år i polarforskernes højborg

der sker. Vi kan måle os frem 
til meget, men vi kender jo 
langt fra alle de processer der 
sker på fx indlandsisen. Der er 
masser at give sig til – det af-
hænger blandt andet af de po-
litiske bevillinger. Og på det 
helt personlige plan er fremti-
den forhåbentlig også lys. Jeg 
er glad for chancen – det er en 
enestående mulighed for at 
blive en del af et spændende 
forskningsmiljø og forhåbent-
lig få muligheden for at arbej-
de videre med området når 
den treårige post.doc. bevil-
ling udløber i juni 2009. 

hvilke fremtidsscenarier vi 
ifølge FN’s klimapanel står 
overfor.

Det er jo et emne der er me-
get blæst omkring, og som jeg 
synes er både relevant og 
spændende. Da muligheden 
for at arbejde videre med det 
opstod, søgte jeg en stilling på 
University of Alaska i Fair-
banks på det Internationale 
Arktiske Forsknings Center 
som post.doc. i forbindelse 
med Det Internationale Polar-
år. Det kører fra 2007-2009.

 University of Alaska har af 
Det Amerikanske Forsknings-
råd og oliefirmaet BP fået en 
pose penge der er blevet omsat 
til ti stillinger til unge forskere 
hvor jeg var heldig at blive 
valgt som den eneste dansker 
blandt 180 ansøgere fra hele 
verden. Det var noget af en 
omvæltning. Alaska er en hel 
anden verden med op til mi-
nus 40 grader om vinteren.

Klimaændringer
Hvad arbejder du så med?
 Fairbanks er højborg for 

HOT FORSKNING – Seba-
stian Mernild, ph.d. fra Geogra-
fisk Institut, har fået en post.-
doc. stilling i Fairbanks, Alaska. 
Han skal forske i klimaets udvik-
ling i Arktis. Her er han ved The 
Arctic Circle – Polar Cirklen, 200 
kilometer nord for Fairbanks.
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Det sker   

Boliger

Bolig udlejes

Copenhagen S 
Period: 1/11-07-1/5-08.
Size: 72 sqm. 2 rooms.
Equipment: Furnished, dishwa-
sher, washer, balcony, TV, inter-
net.
Tenants: Non-smokers.
Rent: 6000 kr. per month. 
Contact: E-mail: bruungmb@fys.
ku.dk or tel.: 3028 4269.

Frederiksberg
Periode: 1/2-08–1/6-08. 
Størrelse: Lejlighed, 76 kvm., 2 
vær. 
Udstyr: Opvaskemaskine, møb-
leret, balkon, fællesvaskeri, 
internet. 
Husleje: 7.000 kr. pr. md. alt 
inkl.
Depositum: 14.000 kr.
Kontakt: Morten, tlf.: 2067 
5524, el. e-mail: holmeren1@ya-
hoo.dk el. Mette-Marie, tlf.: 
2278 1712 el. e-mail: 
orebo1982@hotmail.com.

Frederiksberg
Periode: 10/09-07-31/03-08, mu-
lighed for forlængelse.
Størrelse: Lejlighed, 65 kvm., 2 
vær. 
Udstyr: Møbleret, fransk altan, 
radio, telefon, TV, vaskemaski-
ne, adgang til have.
Lejer: Ikke-ryger, gæsteforsker 
el. lign.
Husleje: 6.000 kr. pr. mdr. inkl. 
varme og el.
Depositum: 12.000 kr.
Kontakt: suan@adm.ku.dk.

Nivå
Period: From 15/9-07, max. 24 
months.
Size: Half 2-family house, 80 
sqm, 3 rooms.
Equipment: Furnished, internet.
Rent: 7.100 kr. per month, excl. 
consumables.
Deposit: 18.000 kr.
Contact: Ulla Behrend, e-mail: 
ulla@seawitch.dk, tel.: 4918 
1399.

Nordvest
Periode: 15/10-07-1/3-08.
Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 
48 kvm. 
Udstyr: Møbleret, internet, 2 al-

taner, fællesvaskeri.
Lejer: Ikkeryger, ingen husdyr.
Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl. 
varme og el.
Depositum: 10.000 kr.
Kontakt: Tlf.: 3020 3407, el. e-
mail: jttreebak@hotmail.com.

Nørrebro
Periode: 1/10-07–1/10-08. 
Størrelse: Lejlighed, 55 kvm., 
2 vær.
Udstyr: Møbleret, to altaner. 
Husleje: 8.200 kr. pr. md. inkl. 
varme, gas, tv og internet. Kon-
takt: birgitteslejlighed@hot-
mail.com.

Vesterbro 
Period: From 15/10-07.  
Size: Apartment, 5 rooms, 1 
rooms for each tenant.
Equipment: Furnished, washer, 
dryer, dishwasher, TV, internet.
Tenants: Min. 26 years old – in-
ternational group.
Rent: 4.800 kr. per month for 
each room all incl. 
Contact: bgm@email.dk. 

Virum
Period: 10/9-07-1/6-09.
Size: House, 125 sqm, 3 be-
drooms.
Equipment: Furnished/unfurnis-
hed, garden.
Rent: 12.000 kr. per month excl. 
heat and electricity.
Contact: vindfeld@dadlnet.dk.

Østerbro 
Periode: 1/10-07 til primo 2009.
Størrelse: Lejlighed, 2 vær. en 
suite, 39 kvm.  
Udstyr: Internetadgang, tele-
fon, møbleret, bad i kælderen.
Lejer: Ikkeryger. Ingen husdyr.
Husleje: 3.396 kr. pr. md. inkl. 
varme, el og gas. 
Depositum: 9.000 kr.
Kontakt: E-mail: charlotte_jor-
gensen2@hotmail.com.

Bolig søges

Copenhagen
Period: 19/9-07–19/10-07.  
Size: Apartment, 2 bedrooms.
Equipment: Furnished
Tenant: Visiting professor and 

family (non-smokers, 2 adults 
and 2 girls).
Rent: 8.000-12.000 kr. per 
month.
Contact: Stuart Ward, Institut 
for Engelsk Germansk og Ro-
mansk, tel. 2164 6861 or 6613 
2928, e-mail stuart@hum.ku.dk. 

Copenhagen 
Period: 21/9-07–6/10-07. 
Size: Apartment or studio, 1 be-
droom.
Equipment: Furnished.
Tenant: Visiting Professor (non-
smoker).
Rent: Negotiable
Contact: Stuart Ward, tel. 2164 
6861 or 6613 2928, e-mail 
stuart@hum.ku.dk.

Copenhagen
Period: 1/10-07-25/3-08.
Size: Apartment, 2-3 rooms.
Tenant: Foreign researcher and 
family, non-smokers.
Rent: Max. 9000 kr. per month.
Equipment: Furnished.
Contact: Hermogenes Fernan-
dez Marin, e-mail: 
FernandezH@si.edu or 
hermogenes_f@hotmail.com. 

Copenhagen
Period: From late Sept. 2007, at 
least 9 months.
Size: Approx. 100 sqm, 2 be-
drooms.
Equipment: Furnished, internet, 
elevator preferred if 2nd floor 
or more.
Tenants: Visiting professor/wife, 
non-smoking, no children/pets.
Contact: rjb@ssi.dk.

Copenhagen 
Period: From 1/10-07, for 6 
months-2 years.
Size: Apartment (2-3 rooms) or 
villa.
Equipment: Furnished.
Tenant: Indian scientist with 
wife and 1 child.
Contact: Susanne, e-mail: 
slsheldon@gbif.org or 
tel.: 3532 1470.

København
Periode: Fra 15/9 eller tidligere. 
Størrelse: Hus eller lejlighed, 3/4 
vær. med adgang til have.
Lejer: Enlig hollandsk professor, 
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DM – fagforening for højtuddannede

DM’s forskningspriser 2007
I 2007 uddeler DM to forskningspriser 
inden for: 
 Naturvidenskab 
 Grænseoverskridende forskning

Hver forskningspris er på kr. 50.000,
og fristen for indsendelse af indstil-
linger er 15. oktober 2007. 

Offentliggørelse og uddeling af priserne 
vil fi nde sted i DM 28. november 2007. 

DM – fagforening for højtuddannede

DM er mødested for over 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, 

samfundsfag og sundhedsvidenskab. Læs mere på dm.dk

Bedømmelsesudvalget består af:
 Professor Lene Lange, KU (formand) 
 Professor Valery Forbes, RUC
 Professor Jeppe Dyre, RUC
 Eventchef Claus Christian Koch, 
 EventHouse, Odense
 Cand.scient. Poul Kattler, 
 Experimentarium, København

Mere information om DM’s forsknings-
priser på dm.dk/forskningspriser

·
·

·
·
·
·

·
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ikke-ryger med søn på 5 år.
Kontakt: Cornelis, e-mail: 
cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk, 
tlf.: 3532 1227.

København
Periode: 1/10-07–30/2-08.
Størrelse: 1 vær.
Ustyr: Møbleret.
Lejer: Italiensk specialestuderen-
de, kvinde, ikke-ryger.
Husleje: Maks. 2.700 kr. pr. md., 
inkl. forbrug.
Kontakt: Malene, e-mail: 
malenefs@yahoo.dk, 
tlf. 4156 1378.

København
Periode: 15/9-07-31/12-07.
Størrelse: Lejlighed el. 1-3 vær.
Lejer: Amerikansk gæstelektor i 
arkitektur, 36 år, rolig ikkery-
ger.
Husleje: Lejlighed max. 4200 kr. 
pr. md. alt inkl. Vær. max. 3200 
kr. pr. md.
Kontakt: Courtney, e-mail: 
palinurus17@hotmail.com el. 
tlf.: 5058 8823.

København
Periode: Fra 1/11-07, min. 11 
md.
Størrelse: 2 vær. lejl. med køk-
ken og bad.
Husleje: Maks. 5.000 kr. inkl. 
forbrug.
Lejer: Kvindelig forsker, ikke-ry-
ger, ingen kæledyr.
Kontakt: Lavinia, e-mail: 
lavinia@chem.au.dk.

Kollegier

Borchs Kollegium
Periode: 1/10-07 bliver en alum-
neplads ledig.
Målgruppe: Studerende ved Det 
Teologiske Fakultet, Det Natur-
videnskabelige Fakultet og Det 
Humanistiske Fakultet der har 
bestået 2 års normeret studie-
tid. Studenter fra Ribe Katedral-
skole er fortrinsberettigede. Do-
kumentation skal vedlægges.
Kollegiet: Ligger i Store Kanni-
kestræde 12. Kollegiet har en 
trehundredårig historie for et 
godt fagligt og socialt miljø. 
Faciliteter: Bibliotek, flygel, fest-
sal, tv-stue, vaske- og tørrerum, 

3. september                                     

have med tilhørende kroketba-
ne.  
Husleje: 1.340 kr. pr. md. plus 
200 kr. i husskat og 25 kr. til 
bibliotekskassen.
Ansøgning: Ansøgningsskema 
findes på http://studier.ku.dk/
Studieliv/Bolig/. Dokumentation 
for to års bestået studietid ved-
lægges.
Ansøgningsfrist: 14/9-07.

Elers Kollegium
Periode: 15/10-07 bliver 1 plads 
ledig.
Målgruppe: En humaniorastu-
derende. Evt. slægtninge af 
fundator el. dennes hustru har 
fortrinsret, vedlæg dokumenta-
tion. 
Kollegiet: Ligger i St. Kannike-
stræde og har 20 alumneplad-
ser. 
Faciliteter: Værelser på 9-22 
kvm. Til kollegiet hører bl.a. 
bibliotek, computerrum, sauna 
og have med kroketbane. Der 
er desuden tilknyttet enkelte 
mindre legater.
Husleje: 1.340 kr. pr. md. samt 
125 kr. pr. md. til kollegiekas-
sen.
Ansøgning: Benyt KU’s ansøg-
ningsskema for De Gamle Kolle-
gier der fås på SU-kontoret. 
Vedlæg skriftlig motivation.
Ansøgningsfrist: 15/9-07.

Valkendorfs Kollegium
Periode: I løbet af efteråret bli-
ver 4 pladser ledige.
Målgruppe: 4 studerende fra 
Det Teologiske, Det Samfunds-
videnskabelige, Det Naturviden-
skabelige, Det Biovidenskabeli-
ge eller Det Farmaceutiske Fa-
kultet der har bestået 2 års nor-
meret 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: Ansøgningsskema 
findes på http://studier.ku.dk/
Studieliv/Bolig/. Ansøgningsske-
maet 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-kontoret, 
Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.
Ansøgningsfrist: 17/9-07.

Specialepladser 
udlejes

København
Privat specialeplads, dagligt ar-
bejdsrum, skriveværksted.
Sted: Vesterbro.
Husleje: 2.000 kr. pr. mdr., inkl. 
trådløst internet.
Kontakt: Eva, tlf. 4140 7314.

Law and Religion – 
Fragments and Crisis
COURSE 
Time: First session is 3/9-07, kl. 13-16
Place: The Faculty of Theology, Købmagergade 44, 
Aud. 11
Arr.: The Faculty of Theology, Law & Religion-research, 
www.teol.ku.dk/law-religion/course 

This fall leading scholars in the law-religion research field offer a 
course in English on law and religion with specific focus on the 
current situation of fragmentation and crisis. Discourses from 
Christianity, Jewish traditions and Islam are analysed in their 
interface with legal norms such as freedom of religion, church/
state-relations and legal understanding of family etc. The context 
of local Scandinavian secularization, regional European public 
religions and global understanding of desecularisation of religion 
in the public sphere in late modernity will be discussed.

Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Assistant Professor in Inter-
national Organic Food 
Chain Systems
The Production and Technology 
Division at the Institute of Food 
and Resource Economics, Facul-
ty of Life Sciences, University of 
Copenhagen wishes to appoint 
an assistant professor within 
the field of international orga-
nic food chain systems from 
1/10-07 or as soon as possible 
thereafter. 
Full announcement: Applicati-
ons can not be based on this ex-
tract. See www.life.ku.dk/job/
Ledige-stillinger. 
Application deadline: 7/9-07.

2 Assistant Professors in 
Small Animal Internal 
Medicine
Department of Small Animal 
Clinical Science wishes to ap-
point two assistant professors in 
Small Animal Internal Medicine 
from 1/12-07 or as soon as pos-
sible thereafter. After a period, 
the assistant professor, follo-
wing agreement and individual 
positive assessment, will trans-
fer to a position as an associate 
professor. 
Full announcement: Applicati-
ons can not be based on this ex-
tract. See http://www.kvl.dk/
job/Ledige-stillinger.aspx
Application deadline: 1/10-07.

Professor i bioteknologi
Det Biovidenskabelige Fakultet 
søger professor med særlige op-
gaver indenfor bioteknologi i 
relation til sundhed hos dyr og 
mennesker.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.life.ku.dk/jobs
Ansøgningsfrist: 10/9-07. 

Professor with special re-
sponsibilities within Analy-
tical Biochemistry
Department of Natural Sciences 
wishes to appoint a professor 
with special responsibilities in 
analytical biochemistry from 

1/1-08 or as soon as possible 
thereafter. 
Full announcement: To apply 
for the position, you must ob-
tain the complete job advertise-
ment. See http://www.life.ku.
dk/job/Ledige-stillinger.
Application deadline: 10/9-07.

Professor with special re-
sponsibilities within Bio-
technology in relation to 
human and animal health
Department of Veterinary Pat-
hobiology wishes to appoint a 
professor with special responsi-
bilities within biotechnology in 
relation to human and animal 
health from 1/11-07 or as soon 
as possible thereafter. 
Full announcement: To apply 
for the position, you must ob-
tain the complete job advertise-
ment. See www.life.ku.dk/job/
Ledige-stillinger.
Application deadline: 10/9-07.

Professorship
Department of Natural Sciences 
wishes to appoint a professor 
with special responsibilities wi-
thin analytical organic chemi-
stry and spectroscopy from 1/1-
08 or as soon as possible there-
after.
Full announcement: To apply 
for the position, you must ob-
tain the complete job advertise-
ment. See www.life.ku.dk/jobs.
Application deadline: 24/9-07

Professorship of Water 
Quality
The Faculty of Life Sciences has 
a Professorship of Water Quali-
ty available.
Full announcement: Applicati-
ons can not be based on this ex-
tract. See www.life.ku.dk/jobs.
Application deadline: 15/10-07. 

Professor with special re-
sponsibilities within Soil-
Plant-Atmosphere Processes
Department of Agricultural 
Sciences wishes to appoint a 
professor with special responsi-
bilities within Soil-Plant-Atmos-
phere Processes from 1/1-08 or 
as soon as possible thereafter. 
Full announcement: Applicati-
ons can not be based on this ex-

tract. See www.life.ku.dk/jobs
Application deadline: 15/10-07. 

Humaniora

Lektorat i historie 
Ved SAXO-instituttet er et lek-
torat i historie med særligt hen-
blik på dansk kulturhistorie le-
digt til besættelse pr. 1/1-08 el-
ler snarest derefter. Der er især 
interesse for ansøgere der har 
beskæftiget sig med kultur-, 
mentalitets- eller identitetshi-
storiske temaer og processer i 
1800-tallets og/eller 1900-tallets 
Danmark.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 
eller kontakt Mette Christensen, 
tlf. 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Adjunktur i historie 
Ved SAXO-instituttet er et ad-
junktur i historie med særligt 
henblik på social- og kulturhi-
storie siden slutningen af 1800-
tallet ledigt til besættelse pr. 
1/1-08 eller senere.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 
eller kontakt Mette Christensen, 
tlf. 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Adjunktur i historie
Ved SAXO-instituttet er et ad-
junktur i historie fra begyndel-
sen af 1900-tallet, med særligt 
henblik på geografiske regioner 
på grænsen til Europa, i Euro-
pas periferi eller i mødet mel-
lem europæere og andre kultu-
rer ledigt til besættelse pr. 1/1-
08 eller senere.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 
eller kontakt Mette Christensen, 
tlf. 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Adjunktur i europæisk 
historie 
Ved SAXO-instituttet er et ad-
junktur i europæisk historie 

Art and Biomedicine – 
Beyond the Body
ONE-DAY CONFERENCE 
Time: 3/9 kl. 10-17
Place: The Royal Danish Academy of Fine Arts, Kongens Nytorv 1
Arr.: The Medical Museion, University of Copenhagen, The 
Schools of Visual Arts, The Royal Danish Academy of Fine Arts
Tilmelding:
www.ku.dk/satsning/biocampus/artandbiomedicine/index.asp

An interdisciplinary one-day conference about creative visual 
practices at the frontiers of biomedicine, convened by the Medi-
cal Museion, University of Copenhagen, in partnership with The 
Schools of Visual Arts, The Royal Danish Academy of Fine Arts.

3. september
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mellem ca. 1750 og 1900-tallets 
begyndelse ledigt til besættelse 
pr. 1/1-08 eller senere. 
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 
eller kontakt Mette Christensen, 
tlf. 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Adjunktur i moderne islam
Ved Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier opslås et 

4-årigt adjunktur i den Moder-
ne Arabiske Offentlighed under 
satsningsområdet Islamism and 
Anti-Islamism in the New Islamic 
Public Sphere. Stillingen ønskes 
besat fra 1/1-08 eller senere. 
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 
eller kontakt Mette Christensen, 
tlf. 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 3/10-07.

Adjunktur i religions-
videnskab
Ved Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier er et ad-
junktur i religionsvidenskab le-
digt til besættelse pr. 1/1-08 el-
ler senere. Ansøgeren skal have 
forskningserfaring inden for 
kristendommens historie og 
skal kunne påtage sig undervis-
ning i Kristendomshistorie og 
Nyere og global kristendomshi-
storie på den religionsvidenska-
belige grundfagsuddannelse.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 
eller kontakt Mette Christensen, 
tlf. 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 3/10-07.

Lektorat i Minoritets-
forskning
Ved Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier er et lek-
torat i minoritetsforskning le-
digt til besættelse pr. 1/1-08 el-
ler senere. 
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 
eller kontakt Mette Christensen, 
tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 3/10-07.

Adjunktur i litteratur-
pædagogik
Ved Institut for Nordiske studier 
og sprogvidenskab er et adjunk-
tur i litteraturpædagogik ledigt 
til besættelse pr. 1/1-08 eller se-
nere.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 
eller kontakt Mette Christensen, 
tlf. 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk. 
Ansøgningsfrist: 2/10-07.

Adjunktur i de humanistiske 
fags uformelle læreproces-
ser
Ved Institut for Nordiske studier 
og sprogvidenskab er et adjunk-
tur ledigt til besættelse pr. 1/1-
08 eller senere.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 

eller kontakt Mette Christensen, 
tlf. 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk. 
Ansøgningsfrist: 2/10-07.

Adjunktur i svensk sprog og 
litteratur
Ved Institut for Nordiske studier 
og sprogvidenskab er et adjunk-
tur ledigt til besættelse pr. 1/1-
08 eller senere.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 
eller kontakt Mette Christensen, 
tlf. 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk. 
Ansøgningsfrist: 2/10-07.

Lektorat i Medievidenskab
Ved Institut for Medier, Erken-
delse og Formidling er et lekto-
rat ledigt til besættelse pr. 1/1-
08 eller senere.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger 
eller kontakt Mette Christensen, 
tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@
hum.ku.dk. 
Ansøgningsfrist: 2/10-07.

Jura

Professorat
Det Juridiske Fakultet søger en 
professor i konkurrence- og 
markedsføringsret med ansæt-
telse fuldtid.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se http://www.ku.dk/stil-
linger/.
Ansøgningsfrist: 20/9-07.

Lektorat
Det Juridiske Fakultet søger en 
lektor i formueret med særlig 
henblik på entrepriseret. Stillin-
gen er fuldtid.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se http://www.jur.ku.dk/
stillinger/
Ansøgningsfrist: 20/9-07.

Lektorat
Det Juridiske Fakultet søger en 
lektor i menneskeret. Stillingen 
er fuldtid.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://www.jur.ku.dk/
stillinger/
Ansøgningsfrist: 20/9-07.

Naturvidenskab

Kemiker til Retskemisk 
Afdeling
Retsmedicinsk Institut, Retske-
misk Afdeling, søger 1-2 kemi-
kere til to toårige introdukti-
onsstillinger med mulighed for 
forlængelse. Stillingen vedrører 
analytisk kemi. 
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk
Ansøgningsfrist: 12/9-07. 

Samfundsvidenskab

Professorship 
At the Department of Sociology 
a professorship with special re-
sponsibilities within Quantitati-
ve Methods and Sociology is va-
cant. 
Full announcement: Applicati-
ons cannot be based on this ex-
tract. See www.ku.dk or www.
sociology.ku.dk. 
Application Deadline: 1/10-07.

Associate Professor in the 
Anthropology of Culture 
and Economy
The Department of Anthropolo-
gy at the University of Copen-
hagen offers a new position as 
Associate Professor in Anthro-
pology with a starting date of 
1/1-08. The Department plans 
to strengthen its research and 
teaching profile within the area 
of culture and economy, inclu-
ding connections between so-
cial values, consumption and 
production, transitional econo-
mies and the relationship bet-
ween materiality and culture. 
Full announcement: Applicati-
ons cannot be based on this ex-
tract. See www.ku.dk/stillinger 
or http://www.ku.dk/english/va-
cant_posititons/.
Application Deadline: 1/10-07.

Associate Professor in the 
Anthropology of Policy and 
Organizations
The Department of Anthropolo-
gy at the University of Copen-

hagen offers a new position as 
Associate Professor in Anthro-
pology with a starting date of 
1/1-08. The Department wants 
to strengthen its research and 
teaching profile within the ge-
neral area of policy and organi-
zations, including the more spe-
cific domains of policy formati-
on and the dynamics of bu-
reaucracy, social policy and wel-
fare. 
Full announcement: Applicati-
ons cannot be based on this ex-
tract. See www.ku.dk/stillinger 
or http://www.ku.dk/english/va-
cant_posititons/.
Application Deadline: 1/10-07.

Sundhedsvidenskab

Bioanalytiker/laborant
Institut for Neurovidenskab og 
Farmakologi, KU, søger en dyg-
tig, selvstændig bioanalytiker/
laborant, der har lyst til at ar-
bejde med mange forskellige 
teknikker og har erfaring nok 
til at være ansvarlig for prakti-
ske aspekter af laboratoriets 
daglige drift. Arbejdstiden er 37 
timer ugentligt.  
Fuldt opslag: 
www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 19/9-07.

Forskningsassistent 
Afdelingen for Molekylær Neu-
rofarmakologi, Institut for 
Neurovidenskab og Farmakolo-
gi søger en forskningsassistent 
med tiltrædelse snarest muligt. 
Forskningsassistenten skal være 
cand. scient el. lign. med inte-
resse indenfor biokemi og/eller 
biofysik.
Fuldt opslag: www.ku.dk/led/
stillinger.
Ansøgningsfrist: 15/9-07.

Associate Professorship in 
Experimental Pathology
Applications are invited for a 
permanent position as associate 
professor in experimental pat-
hology, at the Department of 
Biomedical Sciences, to 
commence as soon as possible. 
Full announcement: Applicati-
ons cannot be based on this ex-
tract. See www.ku.dk/stillinger 

Udtalevariation og 

-forandring i københavnsk
FORELÆSNING ved Marie Maegaard, ph.d., 
post.doc., Danmarks Grundforskningsfonds 
Center for Sociolingvistiske Sprogforandrings-
studier, KUA
Tid: 6/9 kl. 19.30 
Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.17.
Arr.: Selskab for Nordisk Filologi
 

Medier og mobilitet
SEMINAR med forelæsninger af bl.a. Joshua 
Meyrowitz, USA, og Rich Ling, Norge
Tid: 7/9 kl. 9-16.30
Sted: Det nye KUA, lok. 23.0.49.
Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og 
Formidling

Den hemmelige bibel
TILTRÆDELSESFORELÆSNING af professor 
Jesper Høgenhaven om Dødehavsrullerne 
Tid: 7/9 kl. 14
Sted: Det Teologiske Fakultet, Aud. 7, 
Købmagergade 46, 1. sal
Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese 

Jónas Hallgrímsson, digter og 
naturvidenskabsmand
SEMINAR. Oplægsholderne er Dagný Kristjánsdóttir professor i is-
landsk litteratur, Sveinn Yngvi Egilsson docent i islandsk litteratur 
og Sveinn Jakobsson geolog ved Náttúrufræðistofnun Íslands.
Tid: 9/9 kl. 14-17
Sted: Nordatlantens Brygge, Strandgade 91. 
Arr.: Nordisk forskningsinstitut, Islands Ambassade, Dansk-Islandsk 
samfund m.fl. 

I år har den islandske digter og naturvidenskabsmand Jónas Hall-
grímsson (1807-1845) 200 års jubilæum. Jónas Hallgrímsson læste 
naturvidenskab ved KU og boede i Danmark fra 1832 til sin død 
1845. I årene 1837 og 1839-42 foretog han naturvidenskabelige rej-
ser til Island. I København udgav Jónas i samarbejde med en grup-
pe islandske studerende tidsskriftet Fjölnir. Her udkom en del af 
hans digte, og derudover hans artikler om litteratur og naturviden-
skab og oversættelser af blandt andet dansk litteratur. 

Universitets-
avisen søger 
studenter-
medhjælper
Vil du være med til at gøre Universitetsavisen endnu bed-
re, så er det måske dig der skal være avisens nye studen-
termedhjælper cirka 15 timer om ugen fra 1/10-07. 

Dine primære opgaver bliver redigering af meddelelsessi-
derne, korrekturlæsning, billedsøgning og varetagelse af 
øvrige sekretæropgaver. 

Stillingen kræver gode formulerings- og retskrivningsev-
ner samt lyst til at indgå i redaktionens arbejde.

Løn efter overenskomst mellem Finansministeriet og 
HK/STAT. 

For yderligere oplysninger, kontakt redaktør 
Richard Bisgaard på tlf. 3532 2900.

Ansøgningsfrist: 15/9, kl. 12.00.

Ansøgning sendes til: fa-ansogning@adm.ku.dk, mærket 
j.nr. 211-0005/07-7765.

Arbejdsgiver: Fællesadministrationen

6. september 7. september                        9. september
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or contact the Faculty on tel. 
3532 7048.
Application Deadline: 19/9-07.

TAP-stillinger

Sekretær / Personal 
Assistant 
Institut for Molekylær Biologi, 
KU, har en stilling som sekre-
tær/ Personal Assistant ledig pr. 
1/9-07 eller snarest derefter. 
Stillingens primære funktion er 
at være Personal Assistant – for 
institutlederen og for lederen 
af instituttets største forsk-
ningscenter, Center for Bioin-
formatik. 
Vi søger en medarbejder med 
relevant faglig baggrund – ger-
ne med erfaring fra en lignende 
stilling. Du behersker it-redska-
ber på brugerniveau og har go-
de kommunikationsevner på 
dansk og engelsk, skriftligt så-
vel som mundtligt. 
Fuldt opslag: www.ku.dk/stillin-
ger.
Ansøgningsfrist: 10/9-07.

AC-fuldmægtig til HR
Det Biovidenskabelige Fakultet 
for Fødevarer, Veterinærmedi-
cin og Naturressourcer, KU, sø-
ger en fuldtidsansat kollega 
med interesse for personalejura, 
der kan tiltræde snarest muligt. 
Stillingen omfatter bl.a. arbej-
det som HR’s personalejuridiske 
ankerperson, behandling af an-
sættelser i bred forstand, be-
handling af arbejdstidsreglerne 
i staten, besættelse af professo-
rater.
Fuldt opslag: www.life.ku.dk/
job.
Ansøgningsfrist: 10/9-07.

HR-medarbejder
Det Biovidenskabelige Fakultet 
for Fødevarer, Veterinærmedi-
cin og Naturressourcer, KU, sø-
ger en fuldtidsansat kollega til 
personaleadministration, der 
kan tiltræde snarest muligt. Stil-
lingen er et barselsvikariat, som 
forløber til den 1/9-08, men der 
er mulighed for forlængelse/
fastansættelse. Arbejdsopgaver-
ne omfatter bl.a. sagsbehand-
ling, udarbejdelse af ansættel-

seskontrakter, deltagelse i tvær-
gående teams og særopgaver 
indenfor personaleområdet.
Fuldt opslag: www.life.ku.dk/
job.
Ansøgningsfrist: 10/9-07.

Rengøringsleder
Ved Driftsafdelingen, Det Biovi-
denskabelige Fakultet for Føde-
varer, Veterinærmedicin og Na-
turressourcer, KU ønskes en 
fuldtidsstilling som rengørings-
leder besat fra den 1/10-07 eller 
snarest derefter. Arbejdsopga-
verne omfatter bl.a. kvalitets-
sikring af rengøringen og delta-
gelse i afdelingens øvrige ser-
viceopgaver. 
Fuldt opslag: www.life.ku.dk/
job
Ansøgningsfrist: 10/9-07.

Kontorfunktionær
Det Naturvidenskabelige Fakul-
tetssekretariat søger en kontor-
funktionær som hovedsagelig 
skal arbejde med sagsbehand-
ling vedr. ansættelse af viden-
skabeligt personale men også 
opgaver som udarbejdelse af 
ansættelsesbreve, mødereferat-
skrivning, telefonpasning, post-
åbning, journalisering mm. An-
sættelsen er varig.
Fuldt opslag: www.ku.dk/stillin-
ger.
Ansøgningsfrist: 12/9-07.

Studentermedhjælper 
Handicapenheden i Servicesty-
relsen søger en studentermed-
hjælper som skal bidrage i for-
bindelse med indsamling og be-
arbejdning af data, herunder 
medvirken ved bl.a. interview, 
transskription og analyse. Stil-
lingen er 15 timer ugentligt. Ar-
bejdsstedet er i Ringsted. Der 
søges en samfundsvidenskabe-
lig studerende med kendskab til 
kvalitative og kvantitative me-
toder. Desuden vil der blive lagt 
vægt på kendskab til det social-
politiske område og på formid-
lingserfaring. Læs mere om 
Handicapenheden på www.ser-
vicestyrelsen.dk/handicappede 
eller kontakt Martin Sandø, tlf.: 
5767 4646, e-mail: msa@service-
styrelsen.dk eller Lise Bjerre Kyl-

lingsbæk, tlf. 5767 4646, e-mail: 
lbk@servicestyrelsen.dk. 
Ansøgning, CV og dokumenta-
tion fra tidligere uddannelse og 
job sendes til msa@servicestyrel-
sen.dk eller Servicestyrelsen
Handicapenheden, Nørretorv 
30, 2., 4100 Ringsted, mrk. Stu-
dentermedhjælp.
Ansøgningsfrist: 17/9-07.

2 økonomimedarbejdere til 
Skov & Landskab
Center for Skov, Landskab og 
Planlægning søger 2 økonomi-
medarbejdere. Med reference i 
det daglige til regnskabschef 
Peter Breinning skal du sammen 
med regnskabssektionens 6 
medarbejdere medvirke til at 
løse de daglige bogholderiop-
gaver.
Fuldt opslag: http://www.life.
ku.dk/job/Ledige-stillinger.aspx. 

Post doc-stipendier

Post.doc. i fødevaresociolo-
gi
Den Fødevaresociologiske 
Forskningsgruppe ved Institut 
for Human Ernæring på det 
Biovidenskabelige Fakultet, KU 
søger en post doc indenfor det 
fødevaresociologiske område. 
Fuldt opslag: www.life.ku.dk/
job/Ledige-stillinger.aspx.
Ansøgningsfrist: 10/10-07 kl. 
12.00.

Ph.d.-stipendier

Biovidenskab

2 ph.d.-stipendier i føde-
varesociologi
2 ph.d.-stillinger er ledige ved 
den Fødevaresociologiske Forsk-
ningsgruppe, Institut for Hu-
man Ernæring på det Bioviden-
skabelige Fakultet, KU. Stillin-
gerne er dele af større tværvi-
denskabelige 
forsknings¬projekter, hvor de 
sociologiske delprojekter be-
skæftiger sig med relationen 
mellem aktuel bioteknologisk 
forskning & udvikling og be-
folkningens opfattelse heraf. 

 11. september

Kulturkampens lange 
historie – reaktioner på 1968
FORELÆSNING ved Thomas Ekman Jørgen-
sen, post.doc., Saxo- Instituttet 
Tid: 11/9, kl. 15.15–17
Sted: KUA, lok. 15.1.30A 
Pris: Medlemmer gratis, gæster 10 kr.
Arr.: Foreningen De Historiestuderende

De historiestuderende indbyder til foredrag 
om kulturkampen og om hvordan samfundets  
syn på ‘1968’ udviklede sig i kølvandet på 
ungdoms- og studenteroprøret?

Kort nyt

Immatrikulationsfest tirsdag 
den 4. september
RUSSERTRADITION – KU byder hvert år ved studiestart alle nye stude-
rende velkommen. Det sker ved immatrikulationsfesten der traditionelt 
afholdes anden hverdag i september. Festen starter med en officiel vel-
komst i universitetets festsal på Frue Plads om eftermiddagen og fort-
sætter med et socialt arrangement i Lindegården. Rektorat, dekaner og 
universitetsdirektør deltager i den officielle velkomst i Festsalen. Der er 
fri hygge for alle nyimmatrikulerede studerende i den tilstødende Lin-
degård efter velkomsten. 

Se program på www.ku.dk

Hvem skal være årets 
underviser? 
ÅRETS HARALD – Universitetets undervisningspris Årets Harald bliver 
uddelt en gang om året af Bestyrelsen for Københavns Universitets Al-
mene Fond. Prisen er opkaldt efter matematikeren Harald Bohr og til-
deles en af universitetets fastansatte lærere for god og inspirerende un-
dervisning. Tanken bag Årets Harald er at fremhæve og påskønne un-
dervisning af den højeste kvalitet. Årets underviser modtager en porce-
lænsugle og 25.000 kroner. Prisen bliver overrakt ved universitetets års-
fest 15/11-07. Alle ansatte og studerende ved universitetet inviteres til 
at indsende motiverede forslag på maks. en A4-side. Forslag skal ind-
sendes senest 21/9 til Kommunikationsafdelingen, Nørregade 10, Post-
boks 2177, 1017 Kbh. K i en lukket kuvert, mærket Årets Harald. 

Studenterkoret søger sangere
STUDENTERMENIGHEDEN – Har du lyst til at synge i et sjovt, ambi-
tiøst og engageret kor, så søger Studentermenighedens Kor på Amager 
netop nu nye sangere til alle stemmegrupper, især herrestemmer. Koret 
har eksisteret siden februar 2004 og består primært af studerende. Vi 
øver hver tirsdag kl. 16.30-18.45 i Hans Tausens Kirke på Islands Brygge. 
Ud over den ugentlige korprøve holder vi et par øvelørdage hvert se-
mester og optræder 4-6 gange om året. Desuden har vi planer om en 
mindre kortur til Samsø i efteråret. Du er velkommen til at komme og 
synge med, inden du beslutter, om det er noget for dig. Se mere på 
www.hum.ku.dk/sma/koret.html.

Kontakt Sofie Schelde på tlf. 2360 0170. 

TAP-Koret søger sangere
TEKNISK ADMINISTRATIVT PERSONALE – Universitetskoret TAP-ko-
ret er et blandet kor, som i år vil præsentere Knut Nystedt Salme 100, 
Anders Öhrwall Mariamusik, motetter, koraler og nordisk lyrik. Hvis du 
vil deltage i koret, så ring til dirigent Bente Hanke på tlf. 4497 7791 el-
ler mail til bentehanke@mail.dk. Vi indstuderer på Musikvidenskabeligt 
Institut, Klerkegade 2, hver mandag kl. 17-19. 

Se mere på www.sitecenter.dk/tap-koret.
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Få Børsen til 1/2 pris og direkte adgang til karriereredskaberne på Børsen Online.

Børsen og Børsen Online giver dig alle forudsætningerne for at blive den bedste studerende – og få kickstartet karrieren. Med 

et abonnement på Børsen får du direkte adgang til uundværlig information og en række karriereværktøjer på Børsen online: 
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pensum.

Bestil Børsen til halv pris (dvs. kr. 407,50) på borsen.dk/studie, ved at sende en sms med teksten 
”borsenuni” til 1231 (alm. sms takst), eller ring 3332 4242.

Med et abonnement på Børsen får du desuden 25% i rabat på alle bøger hos Børsens Forlag.

Kickstart din 
karriere med Børsen

Der beregnes porto til udlandet.
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Børsen i 3 mdr.
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Fuldt opslag: www.life.ku.dk/
job/Ledige-stillinger.aspx.
Ansøgningsfrist: 10/10-07 kl. 
12.00.

Naturvidenskab

Ph.d.-stipendium i mito-
kondriegeners evolution 
hos planter
Treårigt ph.d.-stipendium på 
Statens Naturhistoriske Muse-
um, Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, KU er til besættelse 
snarest. Vi søger en person med 
en dokumenteret molekylær-
biologisk baggrund og med 
kompetencer indenfor fyloge-
netisk analyse og botanisk sy-
stematik. 
Fuldt opslag: http://snm.ku.dk/
opslag/phdproject2007.pdf.
Information om stillingen kan 
fås hos Ole Seberg (tlf. 3532 
2195, e-mail: oles@snm.ku.dk) 
eller Gitte Petersen (tlf. 3532 
2194, e-mail: gittep@snm.ku.dk)
Ansøgningsfrist: 28/9-07, 
kl.12.00. 

Samfundsvidenskab

Ph.d.-stipendium på Institut 
for Statskundskab
Treårigt ph.d.-stipendium ved 
Institut for Statskundskab til be-

sættelse 1/11-07 eller efter 
nær¬mere aftale. Ph.d.-stipen-
diet er målrettet en undersøgel-
se af centrale forandringer in-
den for det samlede domstols-
system. En vejledende projekt-
beskrivelse findes på instituttets 
hjemmeside www.polsci.ku.dk. 
Fuldt opslag: Dette uddrag kan 
ikke danne grundlag for ansøg-
ning. Se www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 25/9-07, kl. 
12.00.

Sundhedsvidenskab

Minimum 14 ph.d.-stipendi-
er fra globaliseringspuljen
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet søger minimum 14 tre-
årige ph.d.-stipendiater til be-
sættelse 1/11-07.
Fuldt opslag og ansøgningsske-
ma: Dette opslag kan ikke dan-
ne grundlag for ansøgning. Se: 
www.sund.ku.dk eller kontakt 
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultetssekretariat, tlf. 3532 
7119 / 3532 7065, e-mail: anwi@
adm.ku.dk / pila@adm.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 21/9-07, kl. 
12.00.

Støtte

Videnskabsministerens 
EliteForsk-priser og -rejse-
stipendier
Under EliteForsk-initiativet ud-
bydes nu syv store EliteForsk-
priser á 1 mio. kr. til fremragen-
de yngre forskere (under 45 år) 
samt 19 EliteForsk-rejsestipendi-
er á 250.000 kr. til de dygtigste 
og mest talentfulde ph.d.-stu-
derende indskrevet ved danske 
institutioner. Læs hele opslaget 
og find ansøgningsskema på 
www.fist.dk. 
Ansøgningsfrist: 3/9-07.

Reinholdt W. Jorck og 
Hustrus Fond
Et beløb på ca. 4.800.000 kr. ud-
deles til støtte for videre ud-
dannelse og dygtiggørelse af 
uformuende yngre mennesker. 
Fortrinsvis til samfundsviden-
skabelige og medicinske bache-
lorer og kandidater, advokater, 
juridiske bachelorer og kandi-
dater, handelsstuderende og 
studerende på Ingeniørhøjsko-
lerne, polytekniske kandidater 
og studerende på DTU.
Oplysninger om fonden og an-
søgningsskema findes på: http://
www.fonde.danskerhverv.dk/
jorcksfond.htm eller http://
www.legatnet.dk/ eller e-mail: 
kny@danskerhverv.dk Ansøg-
ningsfrist: 15/9-07.

Cand.mag. Karen Iversens 
Legat for nordister og ro-
manister
Legater på 20.000 kr. til videre-
uddannelse i ind- og udland, 
uddeles til kandidater el. stude-
rende i romanske eller nordiske 
sprog ved KU. Ansøgere skal 
dokumentere fremragende ev-
ner og flid. Ansøgere, der kan 
dokumentere slægtskab med 
en af eller begge legatstifterens 
forældre, direktør for Køben-
havns Brandforsikring Charles 
Alfred Iversen og hustru Fer-
nanda Müller, født Ree, har for-
trinsret, hvis de i øvrigt er kvali-
ficeret.
Ansøgning med CPR-nr. sendes 
til: Det Humanistiske Fakultet, 
Njalsgade 80, 2300 Kbh. S, att. 
Mette Christensen, mærket Ka-
ren Iversens legat. 

Ansøgningsfrist: 21/9-07 kl. 
12.00.

Etly og Jørgen Stjerngrens 
fond
Fonden uddeler et beløb på kr. 
90.000 i én eller flere portioner.
Der ydes støtte til forskning og 
rejser inden for området syg-
domsbehandling og/eller inden 
for det samfundsvidenskabelige 
område. Ansøgninger bør inde-
holde redegørelse for ansøge-
rens uddannelse og studier, det 
påtænkte studieopholds mål, 
formål og varighed, og om mu-
ligt angivelse af hvornår studie-
rejsen påbegyndes. Ansøgnings-
skema rekvireres hos Det sam-
fundsvidenskabelige Fakultet, 
Malene Egemark Clausen, mec@
samf.ku.dk el. tlf.nr. 3532 3546. 
Ansøgning med henvisning til 
journal nr. 642-0002/06-2010 
sendes til: Københavns Universi-
tet, Det Samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet, Øster Farimagsga-
de 5, 1353 Kbh. K. Att. Malene 
Egemark Clausen
Ansøgningsfrist: 23/9-07 med 
morgenposten.

Lektor Knud Henders legat
Der skal i år uddeles en eller fle-
re portioner af Knud Henders 
legat. Legatet gives fortrinsvis 
til personer der har en afslut-
tende akademisk eksamen i 
fransk (italiensk, spansk), og 
ydes som støtte til forsknings-
projekter. Der vil være fortrins-
ret for ansøgere der ikke tidli-
gere har fået støtte fra fonden. 
Ansøgere skal i kort form oplyse 
CV og projektbeskrivelse samt 
til hvilke formål legatet søges, 
og hvilket beløb der søges.
Fuldt opslag og yderligere op-
lysninger hos Hanna Laulund, e-
mail: laulund@hum.ku.dk.
Ansøgninger sendes til Bestyrel-
sen for Knud Henders Legat-
fond, Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk, Njalsgade 
128, 2300 Kbh. S.
Ansøgningsfrist: 24/9-07.

Michaelsen Fonden  
I efteråret 2007 bliver der ud-
delt 2 forskningsstipendier til 
en yngre læge, som er beskæf-
tiget med lægevidenskabelig 

forskning. Stipendiet tildeles 
for 1 år og kan fornyes for 1 år 
ad gangen i op til 3 år. Endvide-
re uddeles 2 skolarstipendier i 
år 2007, fortrinsvis til lægestu-
derende. Stipendiet er på kr. 
120.000 kr. der udbetales i 4 ra-
ter. Der tillægges desuden det 
institut, hvor stipendiatens ar-
bejde udføres, et beløb på kr. 
15.000 kr. til materialeudgifter.
Ansøgningsskema rekvireres 
hos advokat Niels Kahlke, Køb-
magergade 3, 1150 Kbh. K, tlf. 
3312 2550, e-mail: bente@kahl-
ke.dk eller heidi@kahlke.dk. 
Ansøgning med bilag skal frem-
sendes i 8 eksemplarer. Bilag 
kan ikke forventes returneret.
Ansøgningsfrist: 27/9-07. 

Carlsbergfondets uddeling 
af forskningsmidler 
Der ydes støtte til grundviden-
skabelig forskning inden for na-
turvidenskab, humanistisk vi-
denskab og samfundsvidenskab. 
Kliniske, tekniske og andre an-
vendelsesorienterede projekter 
falder uden for fondets ram-
mer. Ansøgninger vedrørende 
uddannelse, herunder studierej-
ser, kursusophold o.l., vil ikke 
blive taget i betragtning. Carls-
bergfondet yder ikke bevilling 
til ph.d.-stipendier, medmindre 
disse indgår i et større flerårigt 
forskningsprojekt finansieret af 
Carlsbergfondet.
Ansøgningsskema vil være til-
gængeligt på fondets hjemme-
side fra 3/9 til 1/10-07. Yderlige-
re oplysninger og ansøgnings-
skema: www.carlsbergfondet.
dk.
Ansøgningsfrist: 1/10-07, kl. 
16.00.

Stefan Rozental og Hanna 
Kobylinski Rozentals Fond
Legatportioner på op til 50.000 
kr. til studerende med hovedfag 
i fysik og historie, der læser på 
sidste år ved KU. Inden for hi-
storie ydes støtte til studerende, 
der specialiserer sig i moderne 
historie, særligt Kina og Japans 
nyere historie. Skriv en begrun-
det ansøgning og vedlæg en 
beskrivelse af eget specialeom-
råde samt referencebreve/anbe-
falinger og karakterudskrift. 

Husk CPR-nr. Ansøgningen sen-
des til Advokat Henrik Dahl, Jo-
nas Bruun Advokatfirma, Bred-
gade 38, 1260 Kbh. K, Att.: Met-
te Bruun, fondsadministrator. 
Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Philadelphias legater
Selskabet Philadelphia uddeler i 
januar 2007 en række legatpor-
tioner à 4000 kr. og 6000 kr. til 
studerende ved Københavns 
Universitet. Legaterne kan sø-
ges af studerende der er tæt på 
afslutningen af deres studium. 
Ansøgere skal sandsynliggøre at 
de vil afslutte deres studium in-
den udgangen af 2008. Tildelin-
gen foregår efter trang, hvorfor 
man udbeder sig så fyldige op-
lysninger som muligt vedrøren-
de ansøgerens økonomiske for-
hold, herunder gæld, boligud-
gifter og evt. ægtefælles eller 
samlevers indtægt. Oplysninger 
vedrørende sygdom, graviditet 
eller lignende skal dokumente-
res. 
Ansøgningsskema findes på 
www.ku.dk/sa/su-kontor/legat/. 
Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Elisabeth Munksgaard 
Fonden
Der uddeles stipendier på op til 
50.000 kr. til studerende og 
yngre kandidater inden for fa-
gene forhistorisk arkæologi, 
klassisk arkæologi, middelal-
derarkæologi og fortrinsvis æl-
dre historie.  
Opslag og ansøgningsskema på 
Nationalmuseets hjemmeside: 
www.natmus.dk 
Ansøgningsfrist: 1/10-07.

A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til Lægevidenskabens 
fremme
Stipendiebeløbet er på 500.000 
kr. Opslag og ansøgningsskema 
kan findes på fondens hjemme-
side: www.apmollerfond.dk.
Ansøgning, som skal foreligge i 
seks eksemplarer, sendes til: 
A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til al-
mene formaal, Esplanaden 50, 
1098 Kbh. K, e-mail: cphapm-
fond@maersk.com 
Ansøgningsfrist: 1/10-07.  

11. september               11. september

Semester Kick Off 
OPLÆG ved chef for PET Jakob Scharf 
Tid: 11/9 kl. 15
Sted: KU, Festsalen på Frue Plads
Arr.: Rektoratet, Studenterrådet, KUBULUS
Tilmelding: http://www.ku.dk/semesterkickoff/

Carl Linnæus – mennesket og 
naturforskeren
FOREDRAG ved apoteker Sven-Erik Sandermann Olsen
Tid: 11/9, kl. 19.45
Sted: H. C. Ørsted Instituttet, aud. 10 
Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

Carl Linnæus, eller blot Linné, er en af de mest berømte naturforskere. 
Han blev født i 1707, altså for 300 år siden, i et beskedent præstehjem 
i Småland i Sverige, og meget tidligt satte han sig for som sin livsopga-
ve at ordne og klassificere alle naturobjekter d.v.s. alle planter, dyr og 
sten. Dertil krævedes et uhørt antal data, som vi siger det i dag, for at 
kunne skabe tilstrækkeligt overblik. Han udviklede et bevidst, binært 
navnesystem, som første gang blev præsenteret i bogen Species Plan-
tarum (Plantearterne) 1753. For dyrenes vedkommende blev udgangs-
punktet Systema Naturæ Ed. 10 1758. 

Er du registreret som D-VIP’er? 
MEDLEMSKARTOTEK – Bestyrelsen i DVIP-KUA har igennem 
længere tid ikke haft kræfter til at opdatere D-VIP-KUA´s 
medlemskartotek, så vi vil gerne bede alle D-VIP´er, gamle 
som nye, der er interesserede i at støtte vores arbejde for at 
forbedre forholdene for de deltidsansatte på KUA , om at 
sende en mail med fuldt navn, adresse, telefonnummer og 
navnlig mailadresse til: mortenhjelt@mail.dk samt indbetale 
kr. 100 som kontingent for år 2007 på vores bankkonto, reg. 
nr. 5201 konto nr. 153 70 06. Husk at skrive navn på indbeta-
lingen. 

Klip denne annonce ud med det samme og sæt den op på 
kontoret på dit institut, eller tag en masse kopier og læg dem 
i alle dine D-VIP-kollegers bokse. Husk hinanden på det – vi 
kan ikke fortsætte arbejdet uden jeres støtte!

Bestyrelsen i DVIP-KUA



Tak for en god sommerferie!

Ernst & Young er et af verdens førende brands inden for revision og rådgivning. I Danmark er vi 850 medarbejdere fordelt 
på 8 kontorer. Vores ydelser inden for revision, skat og corporate finance samt hele vores konsulentforretning er baseret 
på kvalitet, værdi og tillidsfuldt samarbejde med kunderne. På alle niveauer har vi kompetente medarbejdere, der sammen 
skaber et uformelt, behageligt og rummeligt miljø med plads til forskellighed.

Var du blandt de mange studerende, der var med til at gøre 
Ernst & Young University 2007 til en kæmpe succes? Så skal 
du have tak for sidst.

Desværre måtte vi jo melde udsolgt og afvise en del. Så hvis 
du fremover vil være blandt de første inviterede til vores 
arrangementer, kan jeg anbefale dig at registrere dig på
www.ey.com/dk/karrierecenter. 

Så skriver vi til dig, når der er noget nyt og relevant i støbeskeen.

God fornøjelse og held og lykke med det nye semester. 

Tommy Nørskov
direktør og partner
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hvor og hvorledes legatet tæn-
kes anvendt. Endvidere ønskes 
oplyst, om støtte er modtaget 
eller søgt fra anden side. An-
søgning sendes i 10 eksemplarer 
til Selskabets formand: Profes-
sor, Niels Høiby, Klinisk Mikro-
biologisk Afdeling, Rigshospita-
let, afsnit 9301, Juliane Maries 
Vej 22, 2100 Kbh. Ø.
Ansøgningsfrist: 15/10-07.

Professor Ludvig Wimmer 
og Hustrus Legat 
Til fremme af videnskabelige, 
særlig historiske og sproglige 
studier ved KU uddeles et antal 
legater af varierende størrelse 
til yngre videnskabsmænd, sær-
ligt til arbejder vedrørende Nor-
dens historie, nordisk sprog el-
ler sammenlignende sprogvi-
denskab. Studerende vil nor-
malt ikke kunne komme i be-
tragtning. 
Ansøgning med CPR-nr. sendes 
til: Det Humanistiske Fakultet, 
Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.
Ansøgningsfrist: 21/10-07, kl. 
12.00.

Grants from the Nordic 
Cancer Union
The Nordic Cancer Union (NCU), 
a union of the Nordic Cancer 
Societies, announces the possi-
bility to apply for grants for 
2008 for supporting and stimu-
lating collaborative cancer re-
search within the Nordic coun-
tries (minimum two countries). 
For more information and the 
applicationform: http://www.
ncu.nu/wordfiles/application 
form 2007.doc. 

dige oplysninger som muligt 
vedrørende ansøgerens økono-
miske forhold, herunder gæld, 
boligudgifter og eventuel æg-
tefælles eller samlevers ind-
tægt. Ansøgningsskema rekvi-
reres på http://www.ku.dk/sa/
su-kontor/legat/ og sendes til 
SU-kontoret, Fiolstræde 22, 
Postboks 2112, 1014 Kbh. K. 
Ansøgningsfrist: 1/10-07. 

Svend Grundtvigs og Axel 
Olriks legat 
Der uddeles et antal legatporti-
oner på 5.000 – 15.000 kr. og i 
særlige tilfælde 30.000 kr. til en 
studerende eller yngre kandidat 
der på videnskabelig basis stu-
derer nordisk filologi eller kul-
turhistorie – herunder specielt 
den ældre litteratur, dialektolo-
gi og folkloristik. Slægtninge, 
der nedstammer i lige linie fra 
biskop N.F.S. Grundtvig eller fra 
præsten Jørgen Block i Lønborg 
(f. 1838), har fortrinsret til le-
gatportionerne hvis de ellers 
besidder de fornødne kvalifika-
tioner. Legatet kan også yde bi-
drag til trykning af værker in-
den for de nævnte fagområder.
Ansøgningen skal indeholde 
adresse og CPR-nr./CVR-nr. og 
sendes til Svend Grundtvigs og 
Axel Olriks legat, Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab, Njalsgade 120, 2300 
Kbh. S. Intet ansøgningsskema. 
Yderligere oplysninger hos Hen-
rik Blicher, Nordisk, tlf. 3532 
8329, e-mail: henblich@hum.ku.
dk.
Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Det danske Pasteur-selskab
Selskabet yder midler til hjælp 
for danske forskere på viden-
skabens og erhvervslivets områ-
de inden for mikrobiologi, im-
munologi og dertil knyttede vi-
denskaber til studieophold, ak-
tiv deltagelse i symposier, even-
tuelt kongresser, og i særlige 
tilfælde kurser ved Institut Pa-
steur eller lignende mikrobiolo-
giske institutioner i udlandet. 
Ansøgningen skal indeholde 
oplysninger om legatansøge-
rens CPR. nr., adresse, cv, formål 
med rejsen, eventuelt anbefa-
linger og invitationer, samt 

Oberstløjtnant Max 
Nørgaard og Hustru Magda 
Nørgaard Legat
Der uddeles ca. 30.000 kr. i én 
eller flere portioner. Legatet 
uddeles som bidrag til videre-
uddannelse og studieophold i 
udlandet til færdiguddannede 
matematisk-naturvidenskabeli-
ge kandidater, rets- og statsvi-
denskabelige kandidater eller 
til forskere i øvrigt, som arbej-
der på videnskabelige værker 
om økonomisk eller financielle 
emner. Ansøgninger bør inde-
holde redegørelse for ansøge-
rens uddannelse og studier, det 
påtænkte studieopholds mål, 
formål, budget og varighed, og 
om muligt angivelse af hvornår 
studierejsen påbegyndes. An-
søgningsskema rekvireres hos 
Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet, Malene Egemark Clau-
sen mec@samf.ku.dk eller tlf. 
3532 3546. 
Ansøgningen med henvisning 
til journal nr. 642-0007/06-2010 
sendes til: Københavns Universi-
tet, Det Samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet, Øster Farimagsga-
de 5, 1353 Kbh. K. Att. Malene 
Egemark Clausen
Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Novo Nordisk Fonden
Læge- og Naturvidenskabelig 
Komite indkalder ansøgninger 
til læge- og naturvidenskabeli-
ge forskningsprojekter. Der kan 
søges om forskningsmidler til 
projekter inden for biomedi-
cinsk forskning, klinisk forsk-
ning og biologisk grundforsk-
ning i Danmark.
Yderligere oplysninger og an-
søgningsskema: www.novonor-
diskfonden.dk. 
Ansøgningsfrist: 1/10-07.

Philadelphia og Rønnows 
legat
Selskabet Philadelphia uddeler i 
januar 2008 en række legatpor-
tioner à 4.000k kr. og 6.000 kr. 
til studerende ved KU.
Legaterne kan søges af stude-
rende, der kan sandsynliggøre, 
at de vil afslutte deres studium 
inden udgangen af 2008. Tilde-
lingen foregår efter trang, 
hvorfor man udbeder sig så fyl-

Mandlige forsøgspersoner 
mellem 40 og 70 år søges
INDTAG AF FISK – Institut for Human Ernæring søger 40-70-årige 
mænd til et videnskabeligt forsøg der skal undersøge de sundhedsmæs-
sige effekter ved dagligt indtag af fisk. Forsøget udføres i perioden 3/9 
– 23/11-07 på Institut for Human Ernæring, Frederiksberg. Forsøget va-
rer i 8 uger. Som deltager skal du efter lodtrækning dagligt indtage et 
frokost- eller aftensmåltid med enten fisk eller fjerkræ igennem hele 
forsøgsperioden. I forsøget indgår to undersøgelser med blodprøver, 
blodtryk og måling af pulsudbredelsen samt to perioder med kostregi-
strering. Vi har brug for mandlige forsøgspersoner i alderen 40-70 år, 
der ikke tager medicin, er raske, og ikke ryger dagligt. Honorar gives. Er 
du interesseret, så kontakt post doc Jesper Hallund, Institut for Human 
Ernæring, KU, tlf. 3533 2485, jeha@life.ku.dk.

Læs mere på www.ihe.life.ku.dk.

Mandlige forsøgspersoner 
mellem 20 og 30 år søges 
KOST OG MOTION – Afdeling for system biologisk forskning ved Bio-
medicinsk Institut søger utrænede normalvægtige mænd i alderen 20-
30 år uden førstegrads slægtninge med type 2 diabetes. Vi undersøger 
hvordan kostens fedtindhold og fysisk træning påvirker dannelsen af 
frie radikaler og energi til skelet muskel arbejde. Deltagelse indebærer i 
alt ca. 12 dage med kostregistrering og daglig afvejning af madindta-
get i 6 uger. 2½ af ugerne indebærer desuden stationær cykeltræning 
under supervision. Deltagelse honoreres.

Kontakt Mette Skovbro, e-mail: mskovbro@mfi.ku.dk, 
tlf. 3532 7413/ 2286 9886.

Ny sæson hos USG
IDRÆT – Er du en halvfattig studerende, som også gerne vil have krop-
pen med, er det måske nu, du skal i gang hos USG - Universitetets og 
øvrige højere læreanstalters Studenter-Gymnastik? Som noget nyt kan 
du udover f.eks. kajakroning nu også gå til mountainbiking og kitesur-
fing. Du kan dyrke 68 forskellige idrætsgrene hos USG fra 3/9-07 - 30/4-
08. De fleste aktiviteter koster under 1.000 kr. for 8 måneders træning.                      
Se www.usg.dk for nye hold, tilmelding m.v.

Halfway to 2015: 
How can the Millennium Development 
Goals be achieved?
TALE ved professor Jeffrey D. Sachs, direktør 
for The Earth Institute, Columbia University 
og rådgiver for FN’s generalsekretær 
Tid: 11/9, kl. 15.30-16.45
Sted: Aleksandersalen, Bispetorvet 1
Arr.: Rektoratet og Center for Afrikastudier 
 

Nanoscale Devices 
First Principles Modelling of the Electrical Pro-
perties of Nanoscale Devices. Niels Bohr Insti-
tute Colloquium, Inaugural Lecture, Honorary 
Professor. 
TALE ved Kurt Stokbro, Department of Com-
puter Science
Tid: 12/9, kl. 15.15
Sted: H.C. Ørsted Instituttet, aud. 3 
Arr.: Niels Bohr Instituttet



Spar penge på din nye Mac.
Kom godt i gang og brug din uddannelsesrabat.

Med Apple on Campus, som er din institutions egen online Apple butik, kan  
alle studerende, undervisere og administrative medarbejdere finde alle Apples 
produkter indenfor hardware og software til helt enestående lave priser, der  
ikke findes andre steder.

Log ind på Apple on Campus og bestil din nye MacBook allerede i dag!

Se mere på: www.apple.com/dk/aoc eller ring 8024 0835

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

– din online butik

Send en sms med teksten KU til 1277 og få tilsendt sms med de nyeste tilbud fra Apple on Campus direkte på mobilen. Det koster alm. sms-takst.

MacBook inkl. AoC rabat:

Fra kr. 7.039,- 
(Spar kr. 960,-)

eller:
Kr. 271,- pr. måned i 36 mdr. 
ÅOP: 25,2% Kreditomkostn. 2.693,-

Skal du bruge en ny computer til dit  
studie, så få alle dine drømme opfyldt 
med en MacBook.
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Eksamen på Det Natur-
videnskabelige Fakultet
TILMELDING – Tilmelding til eksaminer på bachelor- og 
kandidatuddannelsen, blok 1, sker automatisk for stude-
rende, der er tilmeldt undervisningen. 
Såfremt du ikke er tilmeldt undervisningen, skal tilmeldin-
gen til eksamen foregå i første undervisningsuge (uge 35). 
Tilmeldingen skal ske via selvbetjeningssystemet på www.
punkt.ku.dk eller direkte til Studieadministrationen enten 
pr. brev, e-mail eller ved personlig henvendelse. Tilmeldin-
gen kan ikke finde sted på institutterne. Eftertilmelding er 
ikke mulig. Alle afmeldinger til eksamen skal ske skriftligt 
til Studieadministrationen eller via selvbetjeningen på 
punkt.ku senest 1 uge før eksamen. 

Se mere på www.nat.ku.dk/studerende/ eller hos Studiead-
ministrationen, Øster Voldgade 3, 1350  Kbh. K., tlf.: 3532 
4260, e-mail: NAT-studadm@adm.ku.dk.

Eksamen på Det 
Samfundsvidenskabelige 
Fakultet
TILMELDING – For studerende ved Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet og for studerende, der er indskrevet til 
at læse fag på økonomi, er der tilmelding i uge 36-38. 
Tilmelding foregår på de studerendes selvbetjening www.
punkt.ku.dk eller på blanket i uge 37, Studie- og Eksa-
menskontoret, Samfundsvidenskabelige Fakultet, Øster 
Farimagsgade 5, opg. B, 1. sal, kl. 9.30 -15.
For phd.-studerende er der kun tilmelding i uge 37 i Ekspe-
ditionen på Studie- og Eksamenskontoret. Ved dispensati-
oner, skal kopi af dispensationer, der er gældende ved vin-
tereksamen, afleveres i Ekspeditionen på Studie- og Eksa-
menskontoret senest 21/9-07. Dispensationsansøgninger 
skal afleveres/sendes til Studievejledningen, Studiestræde 
6, 1455 København K.

Se mere på www.samf.ku.dk/studenterservice/eksamen/oe-
konomi/ eller Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Øster 
Farimagsgade 5, opg. B.

Kurser i biblioteksbrug
INFORMATIONSSØGNING – Københavns Universitetsbib-
liotek tilbyder en række kurser i biblioteksbrug, database-
søgning og referencehåndtering. På kurserne kan biblio-
teksbrugere lære at udnytte bibliotekets muligheder bedst 
muligt.

Se mere på http://www.kb.dk/da/kub/kurser 

International
             Markedsdag

Festsa len på Frue P lads  

Mandag den 10. september 2007
kl. 13-16
Mere information og program:

www.ku.dk/international

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

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

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

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

Forsvar

Ph.d.-forsvar

Biovidenskab

Biological Interactions in 
the Rhizophere
Kandidat: Cand.scient. Mette 
Vestergård Madsen, Biologisk 
Institut.
Tid: 7/9, kl. 13.
Sted: Geologisk Museums Audi-
torium, Øster Voldgade 5-7.
Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Afdeling for Terre-
strisk Økologi, Biologisk Institut, 
Øster Farimagsgade 2D. 

Humaniora

Europæere i 1800-tallets 
danske litteratur – Om Jens 
Baggesen, P.L. Møller og 
Georg Brandes
Kandidat: Cand.mag. Svend 
Skriver.
Tid: 21/9, kl. 13.
Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49. 

Afhandlingen: Et antal eksem-
plarer er fremlagt til gennem-
syn og hjemlån i Det Kgl. Biblio-
teks information på KUA og til 
gennemsyn på Det Kgl. Biblio-
teks læsesal Øst, Diamanten 
samt på Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab, Det 
Humanistiske Fakultet, Njalsga-
de 120, 2300 Kbh. S.

14. september

Sundhedsvidenskab

Prevention of suicide and 
attempted suicide in Den-
mark. Epidemiological stu-
dies of suicide and interven-
tion studies in selected risk 
groups
Doktorand: Cand.med., ph.d. 
Merete Nordentoft
Tid: 5/10-07, kl. 13.00.
Sted: Anneksaud. A, Studiestræ-
de 6, Kbh. K
Officielle opponenter: Professor 
Peter Allebeck og professor 
Keith Hawton.
Afhandlingen: Se opslaget i det 
sker i ugen på www.ku.dk.
 
Postoperative cognitive 
dysfunction. Incidence, risk 
factors, and correlation 
with biochemical markers 
for brain damage
Doktorand: Overlæge, ph.d. 
Lars S. Rasmussen
Tid: 2/11, kl. 14.00.
Sted: Rigshospitalet, aud. 1, 
Blegdamsvej 9, Kbh. Ø.
Officielle opponenter: Profes-
sor, overlæge, dr.med. Gunhild 
Waldemar og neuropsykologi 
Palle Møller Pedersen.
Afhandlingen: Se opslaget i det 
sker i ugen på www.ku.dk.
 

Uni-Chillout
KOMMUNEHOSPITALET – For at fremme 
socialt samvær mellem forskellige fakulteter 
på CSS afholdes en udendørslounge. 
Tid: 14/9 kl. 14-21 
Sted: Øster Farimagsgade 5, igennem porten
Arr.: CSS

Gården på CSS bliver omdannet til en uden-
dørs lounge fra kl. 14.00 til 21.00. Kom og 
læg dig i græsset og nyd en smoothie og 
musikken inden din weekend for alvor be-
gynder. PH

O
TO

S
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Hvad har biomedicin, kunst, øren-

lyd og renæssancen med hinan-

den at gøre? Svarene fås på 

konferencen Art and Biomedicine: 

Beyond the Body som Medicinsk 

Museion arrangerer mandag den 

3. september.
 

KONFERENCE 

Af Malene Flagga

For femhundrede år siden – under renæssancen 
– gjorde anatomien store fremskridt; ikke 
mindst da Andreas Vesalius i 1543 udgav sit 
monumentale værk De humani corporis fabrica 
som indeholdt yderst detaljerede beskrivelser 
og tegninger af menneskekroppen. Tegninger 
der afspejlede den måde tidens kunstnere var 
begyndt at male mennesket på. 

Siden da, især i de sidste to århundreder hvor 
den moderne lægevidenskab er vokset frem, 
har videnskab og kunst ikke haft særligt meget 
til fælles. Indtil nu. 

Der er begyndt at ske noget i det længe så 
tomme grænseland. Det biovidenskabelige la-
boratorium, med dets højteknologiske instru-

menter og de for menneskeøjet usynlige celler 
og molekyler, inspirerer moderne kunstnere. 
Ligesom det 20. århundredes modernister 
brugte de nye byggematerialer glas, stål og be-
ton i deres værker, gør nutidens kunstnere brug 
af celler og væv. Omvendt forsøger videnskabs-
folkene at skabe billeder fra de enorme mæng-
der tal deres laboratorier spytter ud. Og netop 
når forskerne skal oversætte forsøgsdata må de 
gøre sig nogle æstetiske overvejelser om hvor-
dan de skal fremstille og gengive data fra biolo-
giens mikroskopiske verden. 

Kunstner giver begrebet ørenlyd en helt 
ny betydning 
Dybt inde i ørets snørklede labyrint, i den spi-
ralformede øresnegl, findes tusindvis af mikro-
skopiske hårceller i en vandet væske. Når vi hø-
rer en lyd, er det fordi disse hårceller er blevet 
ramt af svingninger i luften og sender elektriske 
nerveimpulser til hjernen der til sidst oversæt-
ter signalerne til musik, tale, fuglesang m.m. 

Netop når noget vibrerer, så skabes lyd. Det 
kan være klaver-, guitar- og violinstrenge, stem-
mebånd – samt hårceller. Vi opfatter normalt 
ikke selv dette tilbagespil på indkommende lyd, 
det ligger under vores høregrænse, men det har 
en forskergruppe og en lydkunstner nu lavet 
om på. 

Sammen med videnskabsfolk fra Danmarks 
Tekniske Universitet har Jacob Kirkegaard op-
taget den mikrolyd hårcellerne i hans eget øre 
udsender. En ‘ørenlyd’ Jacob har brugt til at 
skabe værket LABYRINTHITIS som uropføres 

LABYRINTHITIS – Kunst 
og biomedicin mødes og sød 
musik opstår når neurobio-
loger, kunstteoretikere og 
visualiseringsforskere samles 
i Medicinsk Museions store 
auditorium i Bredgade afte-
nen før konferencen for at 
lytte til Jacob Kirkegaards 
nye lydværk Labyrinthitis . 

Der sker sære ting i grænselandet 
mellem kunst og biomedicin

søndag aften den 2. september i Medicinsk Mu-
seions store auditorium fra 1787 i Bredgade. 

København holder konference om gen-
synet mellem kunst og videnskab 
Jacob Kirkegaards koncerter er del af det nye 
møde mellem kunst og videnskab. Det sætter 
Medicinsk Museion ved Københavns Universi-
tet nu fokus på gennem den åbne konference 
Art and Biomedicine: Beyond the Body mandag 
den 3. september i Kunstakademiets festsal i 
København. Et tiltag der sker samtidig med at 
både det internationale magasin Monocle og 
det tyske Der Spiegel for nylig har kåret Køben-
havn til en af Europas hotteste byer – ikke 
mindst grundet satsningen på biotek-sektoren. 

Medicinsk Museion er et af Europas førende 
kulturhistoriske museer når det gælder om at 
forstå hvad der sker i moderne medicin. Muse-
umschef Thomas Söderqvist påpeger at Medi-
cinsk Museion er meget interesseret i hvad der 
sker inden for den nye bio-art og wet-art. Den 
æstetiske tilgang gør 
det nemmere for la-
boratorieforskere, 
humanister og almin-
delige mennesker at 
udvikle en fælles for-
ståelse for den verden 
vi er på vej ind i. 

Se mere på www.ku.dk/satsning/biocampus/artandbiomedicine
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Navne

Priser

Fysikeren 
Anders Sønd-
berg Søren-
sen modtager 
Det Konge-
lige Danske 

Videnskabernes Selskabs 
Sølvmedalje og prislegat 
Kvantefysikeren Anders Sønd-
berg Sørensen fra Niels Bohr In-
stitutet modtager Det Kongeli-
ge Danske Videnskabernes Sel-
skabs Sølvmedalje og prislegat 
for sin enestående forskning in-
den for kvanteoptik. Det Kon-
gelige Danske Videnskabernes 
Selskab uddeler prisen hvert år, 
og den går på skift til en forsker 
inden for naturvidenskab og 
humaniora. Prisen, som efter-
følges af et legat på 100.000 
kr., gives til en fremtrædende 
forsker under 40 år. Anders S. 
Sørensen modtager prisen den 
6/12-07. 

Tom Fenchel 
optaget i The 
Royal Society
Tom Fenchel er 
professor i ma-
rinbiologi og 

har opnået det ærefulde med-
lemskab gennem sin banebry-
dende forskning af mikroorga-
nismers indflydelse på havet og 
atmosfæren. Bl.a. studier af 
bakterier, som er et grundlig-

gende element for livet her på 
jorden. Tom Fenchel arbejder til 
dagligt på Københavns Univer-
sitets Marinbiologiske Labora-
torium, der ligger i Helsingør, 
og hører under Det Naturviden-
skabelige Fakultet.

Carl Christian 
Tscherning 
modtager 
Levallois-
medaljen
Professor Carl 

Christian Tscherning, Niels Bohr 
Instituttet, KU, får den fornem-
me, internationale hæderspris, 
Levallois-medaljen for sit viden-
skabelige arbejde med Jordens 
tyngdefelt og for sin store ind-
sats indenfor internationalt 
samarbejde.

Udnævnelser

Hanne Harm-
sen ny ud-
dannelsesdi-
rektør på KU
Hanne Harmsen 
tiltræder 1/9-07 

i en ny funktion som uddannel-
sesstrategisk vicedirektør på 
KU. Hanne Harmsen er i dag 
forskningsdekan med ansvar for 
institutterne og forskningen på 
Handelshøjskolen, Århus Uni-
versitet. Hanne Harmsen er 44 
år, ph.d. og har sideløbende 
med dekan og studielederhver-
vet forsket i innovationsledelse. 
Hun er blandt andet medlem af 
Rådet for Internationalisering 
af Uddannelserne, CIRIUS. 

To nye vicedirektører på KU
Antonino Castrone (tv) kommer 
fra A.P. Møller – Mærsk, og 
Niels Wendelboe (th) kommer 
fra GN Store Nord. Antonino 
Castrone tiltræder som vicedi-
rektør med ansvar for økonomi 
og personaleadministration. 
Niels Wendelboe tiltræder en 
nyoprettet stilling som KU’s HR-
vicedirektør. 

Jesper 
Høgenhaven 
ny professor i 
Gammel 
Testamente 
på KU

Jesper Høgenhaven tiltrådte 
1/8-07 et professorat i Gammel 
Testamente på KU. Han skal 
især forske i de såkaldte Døde-
havstekster fra Qumran. Jesper 
Høgenhaven kommer fra en 
stilling som sognepræst ved 
Flintholm Kirke på Frederiks-
berg. Han har tidligere været 
lektor ved fakultetet og var og-
så med i teamet bag den dan-
ske oversættelse af Døde-
havsteksterne der udkom i 1998 
og igen i en stærkt forøget ud-
gave i 2002. Han har desuden 
været engageret i den store in-
ternationale udgivelse af Døde-
havsteksterne. 

Mette Hartlev 
ny professor i 
Sundhedsret
Dr.jur. Mette 
Hartlev har si-
den 1996 været 

ansat som lektor i sundhedsret 
ved Det Juridiske Fakultet, hvor 
hun har medvirket til at opdyr-
ke det sundheds- og bioretlige 
område uddannelsesmæssigt og 
som forskningsfelt. Hendes 
forskning har primært koncen-

treret sig om regulering af 
sundhedsvæsenet, patienters 
og forsøgspersoners rettigheder 
og forholdet mellem ret og nye 
teknologier. Hun har deltaget i 
en række tværvidenskabelige 
forskningsprojekter såvel inter-
nationalt som nationalt og har 
flere tillidsposter, bl.a. som for-
mand for bestyrelsen for Center 
for Bioetik og Risikovurdering 
og tidligere som næstformand i 
Det Etiske Råd. Mette Hartlev 
har  siden 2006 været studiele-
der ved Det Juridiske Fakultet. 

Henrik 
Stevnsborg 
ny professor i 
politiets for-
hold
På Det Juridiske 

Fakultet, KU, er dr.phil. Henrik 
Stevnsborg blevet udnævnt som 
professor i politiets forhold med 
særlig henblik på politiets orga-
nisation og opgaver i et histo-
risk perspektiv. Henrik Stevns-
borg, der tidligere har skrevet 
bl.a. licentiatafhandling om po-
litiet i 1700-tallet og disputats 
om politiet under besættelsen, 
skal i de kommende år koncen-
trere sig om en fremstiling af 
politiets historie fra 2. Verdens-
krig og frem til Politireformen 
fra 1. januar 2007. Professoratet 

KILROY travels
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er samfinansieret med Rigspoli-
tiet.

J. J. Gaardhøje udnævnt til 
æresprofessor
Jens Jørgen Gaardhøje, profes-
sor i partikelfysik ved Niels Bohr 
Instituttet er udnævnt til æres-
professor ved Universitetet i 
Bukarest. Jens Jørgen Gaardhø-
je får udmærkelsen dels for sin 
videnskabelige indsats med ud-
viklingen af BRAHMS-eksperi-
mentet ved Relativistic Heavy 
Ion Collider, USA og dels for sin 
indsats for at styrke og udvikle 
det videnskabelige samarbejde 
mellem Rumænien og Danmark 
omkring kerne- og partikelfysik. 
Samarbejdet med de rumænske 
fysikere har bidraget til at frem-
me de internationale kandidat- 
og ph.d. uddannelser ved Uni-
versitetet i Bukarest.

Donationer

Mogens 
Brøndsted 
Nielsen mod-
tager donati-
on fra Lund-
beckfonden.

Mogens Brøndsted Nielsen, 
Ph.D. og lektor ved Kemisk In-
stitut, KU, har modtaget 
1.435.000 kr. fra Lundbeckfon-
den. Pengene skal anvendes til 
studier hvor målet er at frem-
stille nydesignede molekyler in-
denfor materialekemien der eg-
ner sig til undersøgelser i gasfa-
se og samtidig i opløsning. Det-
te vil kunne anvendes til bl.a. 
dioder, der udsender lys, samt 
elektriske ledere og til brug i 
molekylær elektronik. De nye 
studier bygger på tidligere un-
dersøgelser foretaget af Mo-
gens Brøndsted Nielsen i samar-
bejde med fysikere på Århus 
Universitet der bidrog til forstå-
elsen af hvordan øjets synsmo-
lekyler vekselvirker med protei-
ner – hvis ikke dette var tilfæl-
det, ville vi stort set kun kunne 
se orange lys.

Christian 
Krarup mod-
tager donati-
on fra Lund-
beckfonden
Christian Kra-

rup, professor og klinikchef, Kli-
nisk Neurofysiologisk Klinik, 
Rigshospitalet, har modtaget 
2.499.000 kr. fra Lundbeckfon-
den. Beløbet skal anvendes til 
at undersøge hvordan nervecel-
ler degenererer i en række neu-
rologiske sygdomsprocesser. 
Forståelsen af processen, som 
foregår mellem skadelig påvirk-
ning af nerven og nervecellens 
henfald, er i dag ufuldstændig 
og tillige vanskelig at undersø-
ge. Christian Krarup og hans 
forskergruppe vil derfor på mus 
med genetiske ændringer, der 
svarer til en række arvelige ner-
vesygdomme, undersøge de 
biofysiske og fysiologiske karak-
teristika ved degenererede ner-
ver. Det skal f.eks. undersøges, 
om aktivitet i de sygeligt påvir-
kede nerver kan føre til dege-
neration.  

Lars Vedel 
Kessing mod-
tager donati-
on fra Lund-
beckfonden
Lars Vedel Kes-

sing, professor, dr. med. og 
overlæge ved Psykiatrisk Klinik 
på Rigshospitalet har fået 
1.500.000 kr. fra Lundbeckfon-
den. Det er kendt at depression 
er en risikofaktor for udvikling 
af Alzheimers sygdom, men den 
nærmere årsag er fortsat uaf-
klaret. Pengene fra Lundbeck-
fonden skal således anvendes til 
at belyse sammenhængen ved 
bl.a. at undersøge aflejringen 
af beta-amyeloid i hjernen hos 
patienter, der har været indlagt 
for depression og som har eller 
ikke har udviklet Alzheimers 
sygdom. Beta-amyeloid fore-
kommer nemlig i øget mængde 
hos Alzheimers-patienter, mens 
niveauet ikke er undersøgt hos 
patienter med depression. Des-
uden skal de i alt 240 personer 
undersøges med psykiatriske og 
neuropsykologiske tests. 

5 mio. kr. til Niels Bohrs 
Internationale Akademi
Niels Bohrs Internationale Aka-
demi har modtaget en donation 
på 5 mio kr. fra Knud Højgaards 
Fond. Niels Bohrs Internationale 
Akademi er et nyt center under 

Niels Bohr Instituttet, og cen-
trets formål er at samle og ud-
vikle det internationale samar-
bejde i fysik på det verdens-
kendte institut i København. 
Bevillingen er givet i form af et 
legat der gør det muligt at op-
rette to fem-årige forskerstillin-
ger, Knud Højgaard Associate 
Professorships i perioden 2008-
2012. 

1 mio. kr. til 
Poul Henrik 
Damgaard, 
Niels Bohrs 
Internatio-
nale Akademi

Leder af Niels Bohrs Internatio-
nale Akademi, lektor Poul Hen-
rik Damgaard, partikelfysiker 
ved Niels Bohr Institutet, har 
modtaget 1 mio kr. fra Ernst og 
Vibeke Husmans Fond. Niels 
Bohrs Internationale Akademi 
er et nyt center for forskning 
og har som formål at forstærke 
det internationale samarbejde i 
fysik. Pengene skal anvendes til 
internationale konferencer og 
de særlige Niels Bohr Summer 
Institutes, som er workshops, 
hvor forskere fra hele verden 
kan mødes og diskutere de se-
neste videnskabelige opdagel-
ser og resultater.

Og så alligevel ikke helt. Der er trods alt en enkelt fl yvemaskine eller to af det pureste stål,
der på forunderligste  vis har trodset tyngdekraft en, i de 112 år som er gået siden.
Men sandt er det dog, at den gode ide oft e starter som en umulighed. 

Læs om innovative opfi ndelser, dyk ned i skæve cases og mød en masse iværksættere med noget på hjertet i Lift off 
– et gratis magasin om innovation og gode idéer.

Nyt nummer er på gaden nu. Bestil på www.liftoffmagazine.com

”Flyvemaskiner, der er tungere
end luft, er en umulighed”

Lord Kelvin, 1895
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KUmmentar

Fra SUND skal der lyde: Velkommen til de nye studerende 

I DENNE UGE har KU taget imod 6131 dygtige, glade og 
forventningsfulde nye studerende. For dig som er ny på 
KU, kan vi fortælle at klummen her i Universitetsavisen 
skrives af ledelsen og at det går på rundtur blandt KU’s le-
dere at skrive et indlæg. I dag er turen kommet til Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, i daglig tale kaldet 
SUND, og vi vil benytte lejligheden til at fortælle lidt om 
studiemiljøet hos os – hvad er det lige vi kan byde på? 

På SUND modtager vi i år 699 nye studerende til vores 
10 forskellige uddannelser. For langt de flestes vedkom-
mende er der arbejdet målrettet og hårdt for at komme 
gennem nåleøjet med de høje adgangskvotienter. Udskil-
lelsesræset er nu forbi - drømmen om ønskeuddannelsen er 
blevet opfyldt. Vi er glade for at I der er blandt de dygtigste 
af Danmarks unge har valgt netop os som jeres uddannel-
sesinstitution. For de nye studerende begynder nu en ny og 
spændende epoke, men også krævende og udfordrende i li-
vet.

Sundhedsvidenskab kan føre jer vidt omkring både i 
Danmark og internationalt – i klinikken på hospitaler, i 
praksis, som forskere, som sundhedsfaglige administrato-
rer og i erhvervslivet. 

DET NYE FOR DIG er at undervisningen på universitetet er 
forskningsbaseret og at rigtig mange af underviserne selv 
er aktive forskere og dygtige klinikere. Det giver et højt up-
to-date fagligt niveau. 

Integration af undervisningen i forskellige fag og syg-
domstemaer og sammenhæng mellem teori og klinik væg-
tes højt i undervisningen. Studiet er planlagt så du selv skal 
være aktiv og tage et ansvar for læringsprocessen.

Når du er kommet lidt hen i studiet, ser vi meget gerne 
at du deltager i forskningen på institutterne. Derfor kan du 
enten gennem en junior forsker ordning eller gennem et 
præ-graduat forskningsår påbegynde en forskeruddannel-
se, allerede mens du er studerende.

DIT STUDIE kan også føre dig til et ophold i udlandet, og vi 
arbejder med at øge udbudet af sådanne udlandsstudier. 
Det er en fordel at udvikle internationale kompetencer i sit 
fag, det kvalificerer til et globaliseret jobmarked og også til 
et globaliseret Danmark. 

Dekanatet værdsætter dialogen med studerende og vi vil 
opfordre jer til at bruge jeres repræsentanter i Akademisk 
Råd og i Studienævnene. Desuden har vi etableret det vi 
kalder for SundRådet. Det er en paraplyorganisation for al-
le vore studerende og er de studerendes eget talerør med 
dekanatet.

Vi har afsat store midler til forbedring og modernisering 
af bl.a. studiefaciliteterne. SUND bor i Panum og på det 
gamle kommunehospital (CSS), og vi er i fuld gang med 
‘Aktion flere og bedre læsepladser’ samt modernisering af 
undervisningslokalerne. Desuden har vi nu installeret tråd-
løst netværk på vores arealer. 

STUDIEMILJØET PÅ SUND står højt på dagsordenen i dis-
se år. Fakultetet er i gang med at skabe et helt nyt studen-
terhus: Her vil alle studenterorganisationerne, basisgrup-
perne og interessegrupperne holde til. Her kan I – ud over 
at få ordnet de praktiske ting omkring studiet – købe bøger, 
drikke kaffe, få børnene passet i fakultetets børnehave. 
Sammen med SundRådet har vi lagt en køreplan for det 

nye studenterhus som i løbet af 2008 skal være med til at 
skabe nogle rigtig gode rammer for jeres faglige og sociale 
liv under studiet. Vi kan kun opfordre dig til at engagere 
dig i disse aktiviteter - et godt socialt studenterliv er afgø-
rende for succes med studiet.

Vi udvider åbningstiderne i biblioteket, og på SUND vil 
vi udvikle biblioteket til et egentligt studiecenter med 
hjælp til litteratursøgning, skrivehjælp, mv. Vi er også ved 
at planlægge et studieservicecenter. Endeligt går vi i gang 
med en tiltrængt renovering af Panum-kantinen som vil stå 
færdig ved semesterstart efterår 2008.

DEN HASTIGE UDVIKLING af det globale vidensamfund 
medfører at de studerende får mange flere muligheder for 
at tænke på tværs. Derfor udbyder vi flere uddannelser der 
går på tværs af fakulteter og mellem universiteter. Aktuelt 
er vi i gang med at analysere hvordan studerende i højere 
grad i fremtiden vil kunne ‘tone’ deres egen uddannelse 
ved at tage kurser på forskellige fakulteter og stadig få me-
ritoverførsel.

Det var lidt om SUND’s studiemiljø og hvad vi kan og ar-
bejder på at tilbyde vore studerende.  

Det er store mål og store opgaver men også gode udsig-
ter der venter forude. Varmt velkommen på jeres universi-
tet med de stolte traditioner og de nye muligheder. Til alle 
nye studerende på KU sender SUND en varm velkomsthil-
sen. God fornøjelse med jeres studie og jeres liv på fakulte-
terne.

» Det er store mål og store opgaver men også 
gode udsigter der venter forude. Varmt 
velkommen på jeres universitet med de stolte 
traditioner og de nye muligheder.« Af dekan Ulla Wewer og prodekan for 

uddannelse Flemming Dela


