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Udenlandske studerende skal fra årsskiftet selv betale for deres studier. 
Regeringen og Socialdemokraterne priser at markedskræfterne nu får mere
frit spil på universiteterne mens de studerende frygter at vejen er banet for
betalingsuddannelse for alle studerende.  LÆS SIDE 2-3

Betalingsuddannelse i sigte

Løftebrud
Regeringen løber fra sine løfter om ekstra
midler til forskning og uddannelse. I stedet
skal Københavns Universitet spare over 50
millioner kroner  LÆS SIDE 4

Dus med din russer
Lidt flere og lidt yngre. Sådan kan resultatet
af årets optag af nye studerende på Køben-
havns Universitet opgøres. Ayse og Helle er et
par af de helt unge studerende der undrer sig
over hvad universitetet egentlig er for en stør-
relse.  LÆS SIDE 6-8

Dansk for første gang
Når udenlandske studerende kommer til Kø-
benhavns Universitet, bliver de tilbudt et lyn-
kursus i dansk. Universitetsavisen var med til
første time og opdagede at dansk ikke er så let
endda  LÆS SIDE 10

F O T O :  S Ø R E N  H A R T V I G
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Astronautudvælgelse i slutfase
M I N I ST E R B E S Ø G – Videnskabsminister Helge Sander besøgte den 24.
august Panum Instituttet for at overvære en af de mange tests som kandida-
terne til at blive Danmarks første astronaut gennemgår. Der er i skrivende
stund kun syv tilbage, og i slutningen af oktober skulle den endelige kandi-
dat gerne være fundet. Dagens test skulle undersøge om kandidatens blod-
tryk kunne klare de udfordringer der ligger i at forlade og komme tilbage til
Jorden. Kandidat Bo Stenhuus Hansen klarede testen uden problemer og er
derfor stadig med i slutspurten. Lektor Peter Norsk der er leder af Danmarks
forskning i tyngdekraftens påvirkning af hjerte og blodtryk, stod for testen.
Peter Norsks forskning har blandt andet vist at hjertet har godt af at være
vægtløs da det ikke skal arbejde mod tyngdekraften. Det kan hjælpe hjerte-
patienter fordi man har fundet ud af patienter får den samme gavnlige effekt
ved at blive sænket ned i vand som ved at være vægtløs i rummet.

11 kæmper om rektorposten
L E D E L S E – Fredag den 12. august udløb ansøgningsfristen for rektorposten
på landets største uddannelsesinstitution, Københavns Universitet. I alt 11
personer forsøger at lægge billet ind på den magtfulde lederpost. Kun to af
de 11 ansøgere har meldt ud offentligt at de er med i feltet. Den nuværende
valgte rektor Linda Nielsen har for længe siden meddelt at hun søger stillin-
gen. Blandt Linda Nielsens ti udfordrere har kun en meldt sig offentligt. Det 
er teologilektor Carsten Breengaard der lod sin ansøgning trykke som kronik
i Jyllands-Posten den. 13. august med titlen Det identitetsløse universitet.
Denne happening er en protest mod udviklingen på universiteterne hvor
interesse for fordybelse, ånd og sandhed er blevet erstattet af magt, politik,
management og succesjagt. En udvikling som Carsten Breengaard må ventes
at ville vende hvis han skulle blive den bestyrelsen vælger som rektor. Besty-
relsen behandler ansøgningerne på sit møde den 6. september. 

NemKonto til alle studerende
Ø KO NO M I – Nu er det snart slut med at du som studerende selv skal holde
øje med om SUstyrelsen har dit rigtige kontonummer når SU’en skal overfø-
res til din bank. Fra november får alle studerende en NemKonto hvilket bety-
der at en af dine almindelige konti bliver din NemKonto. Det er Folketinget
der har besluttet at alle offentlige betalinger skal overføres til den samme
bankkonto. Det gælder SU og fx boligsikring, børnepenge eller overskydende
skat. I oktober vil du modtage et brev fra Økomomistyrelsen hvor de foreslår
hvilken konto der skal være din NemKonto. I langt de fleste tilfælde vil de
foreslå den konto som din SU allerede bliver overført til i dag. Hvis du får lyst
til at ændre det, kan du let gøre det i din bank eller på www.nemkonto.dk.
Blandt fordelene ved den nye kontoform er du ikke fremover selv skal holde
styr på at få ændret din bankkonto hos forskellige myndigheder hvis du skif-
ter bank.
Læs mere på www.nemkonto.dk.

KU-forskere bortadopteres
V I L D  V I D E N – Adoption af forskere er et af forslagene i Videnskabsministeri-
ets nye rapport Vild med Viden! der blev offentliggjort den 22. august. Ideen er
at skoleklasser fremover skal kunne låne en forsker for en periode. Der skal og-
så etableres en national forskningsportal som skal sikre flere og bedre under-
visningstilbud til skolerne. Hensigten er at fremme børn og unges interesse for
videnskab og styrke formidlingen af forskning til de yngre generationer.
Læs rapporten på www.videnskabsministeriet.dk.

BETAL INGSUDDANNELSE I

Samfundsvidenskab for jordkloden  
L O G O – Det samfundsvidenskabelige fakultet tog den 1. august sit 
nye bomærke i brug. Det sker som led i fuldførelsen af universitetets 
designprogram hvor hvert fakultet skal have sit eget segl. Det 
samfundsvidenskabelige bomærke forestiller jordkloden 
med alle verdens lande. De resterende to fakulteter, 
Humaniora og Naturvidenskab, forventes at 
præsentere deres nye segl i løbet af efteråret. 

Betaling ad 
bagvejen
Vejen til betalingsuddannelse er banet i Danmark, 
mener Forenede Studenterråd

PÅ BESØG – I et virvar af fotografer og journalister blev astronautkandidat 

Bo Stemhuus Hansen udsat for en tryktest hvor der blev skabt et sug på hans ben

for at efterligne det tryk kroppen udsættes for når en rumfærge flyver ind og ud

af atmosfæren.
Af Lise K. Lauridsen

Når studerende fra den
ganske verden søger ind
på Københavns Univer-

sitet (KU) næste år, skal de ha-
ve kreditkortet frem.

Prisen er endnu ikke fastsat,
men en ting er sikker: Der skal
betales ved kasse et hvis man
ikke kommer fra et EU-land el-
ler har udvekslingsaftale med
Københavns Universitet.

Undtagelsen fra reglen om
gratis uddannelse for alle blev
vedtaget allerede sidste år.
Målet er at forhindre at uden-
landske studerende udnytter
de gratis uddannelser i Dan-
mark. Fra årsskiftet bliver det
alvor. Derfor har politikere og
universiteter lige nu travlt med
at finde ud af hvad en dansk
videregående uddannelse så
rent faktisk skal koste. 

Set fra Forenede Studenter-
råds side er der nu for alvor
banet vej for betalingsuddan-
nelser – også for danske stude-
rende. 

»Hvis man først har accepte-
ret at nogle studerende skal
betale, hvorfor så ikke alle?
Den nye regel kommer jo til at
skabe en mærkelig situation
hvor nogle på et hold betaler
og andre ikke gør,« siger Jes-
per Johansen, formand for
Forenede Studenterråd på KU.

Forskningsordfører for
Socialdemokraterne, Lene
Jensen, forstår godt de stude-
rendes bekymring, men har
svært ved at se det for sig.

»Jeg tror ikke betalingsud-
dannelser har sin gang på jor-
den i Danmark, men selvfølge-
lig kan forskellige regeringer
have forskellige politiske hen-
sigter,« siger Lene Jensen der
ville ønske at det ikke havde
været nødvendigt at indføre
brugerbetaling for de uden-
landske studerende, men det
blev simpelthen for dyrt.

»Baggrunden for at vi gik
ind i forhandlinger om bruger-
betaling er at udgifter til uden-
landske studerende steg fra ni
til 40 millioner på et år,« siger
Lene Jensen

Uddannelse for de 
udvalgte
Betaling for uddannelse er
efterhånden mere reglen end
undtagelsen på mange euro-
pæiske universiteter. De skan-
dinaviske lande holder stadig
fanen højt for gratis uddan-
nelse, men brugerbetaling har
sneget sig ind hos vores nabo-
er højere mod nord.

I Island indførte man for
fem år siden et administra-
tionsgebyr på 500 kroner for
at studere. I dag er det steget
til 5.000 kroner for at studere

uden at prisen på administra-
tion er fulgt med, fortæller
Jesper Johansen:

»Det er den samme strategi
man bruger i alle lande; først
indfører man brugerbetaling
til en lille ubetydelig del af ud-
dannelsen for derefter at hæve
den med et par hundrede pro-
cent om året.« 

Specielt i mange østeuropæ-
iske lande er de offentlige ud-
dannelser på retræte. Her er
der efterhånden meget mere
prestige i betalingsuniversite-
ter.

»Hvis ikke vi tager de her
signaler alvorligt, så har vi
snart gjort op med princippet
om lige adgang til uddannelse
for alle,« mener Jesper Johan-
sen.

Lene Jensen tror ikke de
skandinaviske lande vil give
køb på de kollektive løsninger,
heller ikke selv om de skiller
os ud fra de øvrige EU-lande.

»Vi er i forvejen ikke særligt
gode til at bryde med den soci-
ale arv. Hvis vi indførte studie-
afgifter, ville vi skabe en end-
nu større social slagside. Der-
for må vi hegne de danske ud-
dannelser ind og betale dem
over skattebilletten,« siger
hun.

likl@adm.ku.dk

Gennemsnitspriser på uddannelse 
i kroner per år*

Belgien: Flandern 5.750, Vallonien: 8.375 (High School: 2.375)

Portugal: Offentlige: 5.500, private: 22.125 

Østrig: 4.250 

Italien: 7.000 

Irland: 7.750 

Frankrig: 1.875 

Island: Offentlige: 4.375, private: 24.625 

*Tallene er fra 2003 og dækker både over registrerings- og studie-

afgifter.

Kilde: Studieavgifter i Sverige? Internationella trender och deras

påverkan på svensk högskoleutbildning.
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Nobelpristager besøger KU
F I NANS – Københavns Universitet får ved en stor finanskonference som Øko-
nomisk Institut arrangerer den 2.-4. september besøg af Robert Engle der i
2003 modtog Nobelprisen i økonomi. Robert Engle er professor i finansiering
på New York University og desuden finansrådgiver i Wall Street. En af hans ba-
nebrydende opfindelser er en computermodellering af finansielle data. Model-
len kan blandt andet bruges til at kortlægge hvordan de finansielle markeder
svinger op og ned samt hvordan de fx reagerer på nyheder. Ud over Robert
Engle deltager også en række andre verdenskendte forskere på den hidtil stør-
ste finansielle konference i Norden med næsten 300 deltagere.
Se program på www.econ.ku.dk/fru/conference.

Minister erkender skattefejl
S K AT T E S J U S K – Skatteminister Kristian Jensen (V) har i et svar til Enheds-
listens Frank Aaen erkendt at studerende der tager et års studier udenlands,
kan risikere at få frataget deres personfradrag, skriver gratisavisen Urban. En
ny lov der blev vedtaget i foråret, bestemmer at man kun har ret til personfra-
drag hvis man har fast indkomst i hele kalenderåret. Ellers er man såkaldt be-
grænset skattepligtig og mister fradragsretten. Frank Aaen rejste spørgsmålet
over for skatteministeren på baggrund af en række henvendelser fra studeren-
de der er kommet i klemme. Adskillige studerende har måttet tilbagebetale en
del af deres SU fordi de mister deres personfradrag. Skatteministeren overvejer
nu at ændre reglerne således at fx studerende der læser i udlandet kan få per-
sonfradrag. 

Af Lise K. Lauridsen

Det skal være slut med
det gratis tag-selv-bord
af uddannelser i Dan-

mark. I hvert fald hvis man
kommer fra lande uden for EU
og EØS. 

Studerende fra universiteter
der har udvekslingsaftaler
med KU, vil dog fortsat kunne
gå på universitetet i Danmark
uden at betale. Dem der skal
gribe til muffen er typisk stu-
derende fra Asien, Afrika og
Sydamerika.

Betalingsuddannelse var for
bare et par år siden et fyord. 
I dag er det en realitet. Rege-
ringen, Socialdemokraterne
og Dansk Folkeparti er enige
om at fri prissættelse på dan-
ske uddannelser i udlandet vil
øge konkurrencen universite-
terne imellem. Og det skulle så
til glæde for os alle skabe be-
dre uddannelser.

»Betalingen i sig selv vil ikke
give bedre kvalitet eller flere
penge, men når universiteter-
ne skal ud og markedsføre de-
res uddannelser, vil de helt
automatisk blive nødt til at
kigge nærmere på sig selv, og
det tror jeg vil tilføre univer-
siteterne noget nyt,« forklarer
Socialdemokraternes forsk-
ningsordfører, Lene Jensen.

Uddannelse som eksport-
vare
Efterspørgslen på uddannelse
er stor. I dag er der cirka en
million studerende på uden-
landske universiteter. Det tal
ventes stige  til 2,6 millioner i
år 2020.

Især i befolkningsrige lande
som Indien og Kina har økono-
misk vækst skabt et stort be-
hov for uddannelse. Og det
skaber store forventninger til

værdien af det internationale
uddannelsesmarked.

»I dag er det sådan at resten
af samfundet finansierer ud-
dannelsessystemet. Om 15 år
kan vi måske komme i den 
situation at uddannelsessyste-
met er med til at finansiere
resten af det danske samfund,«
siger professor Jørgen Ør-
strøm Møller der er ambassa-
dør i Singapore, til LO’s Uge-
brev.

Han tror at fortjenesten på
at lade udlændinge betale for
studieophold vil starte en god
cirkel fordi de danske univer-
siteter vil få råd til at hyre 
superprofessorer som så igen
vil tiltrække flere nye stude-
rende.

Helt så optimistisk er leder
af Det Internationale Kontor
på KU, John E. Andersen, ikke.
Han har været formand for
den arbejdsgruppe i Rektor-
kollegiet der i juli måned kom
med en række anbefalinger til
hvordan universiteterne skal
sætte pris på deres varer.

Han forventer ikke at Kø-
benhavns Universitet kommer
til at tjene mange penge på ud-
dannelser i udlandet.

»Der vil måske være penge
at tjene på uddannelse inden
for it, ingeniørvidenskab og
handel. For Københavns Uni-
versitet vil det mere blive et
spørgsmål om at brande vores
navn i udlandet end om at tje-
ne penge. Det er på flere må-
der uheldigt hvis universiteter-
ne må basere deres virke på
indtjening fra betalingsstude-
rende,« siger John E. Andersen
og fortsætter:

»I øvrigt viser erfaringer fra
udlandet at betalingsuddan-
nelse ikke betyder flere penge
til universiteterne. Når der bli-
ver indført brugerbetaling,

skærer staten ned for midlerne
til universiteterne så det øko-
nomisk set bliver status quo.« 

Dansk er for dyrt
Men Danmark kan meget vel
gå hen og få et problem i for-
hold til at skulle sælge sine ud-
dannelser i udlandet, mener
John E. Andersen. 

»Normalt ville man se på
markedsprisen på et produkt
eller en ydelse for, som ameri-
kanerne siger, ‘not to prize
yourself out of the market’.
Men med uddannelserne gør
vi det omvendt. Her skal ud-
dannelserne som minimum
koste det samme som det taxa-
meter vi får fra staten til en be-
stemt uddannelsesplads. Der-
for frygter jeg at det bliver så
dyrt at læse i Danmark at vi
simpelthen ikke kan tiltrække
de studerende eller konkurre-
re med andre universiteter på
uddannelsesmarkedet,« siger
John E. Andersen.

Ud over udgifter til selve
undervisningen kommer pri-
sen på administration og hus-
leje, og den kan variere meget
fra studie til studie. Arbejds-
gruppen fra Rektorkollegiet
har derfor også anbefalet at
det bliver op til det enkelte
universitet at bestemme prisen
på deres uddannelser.

Men det haster med at få
reglerne på plads. Langt de
fleste universiteter har allere-
de trykt næste års reklamer
rettet mod udenlandske stude-
rende dog uden prisliste.

Overskud til ulande 
Hvis universiteterne skulle tje-
ne penge på uddannelse, så er
der bred enighed om blandt
andet at bruge dem på at op-
rette stipendier til nogle af de
studerende fra den tredje ver-

Med kort eller kontant?

• Studerende fra universiteter uden udvekslingsaftaler med Dan-

mark der kommer fra lande uden for EU og EØS, skal fra næste

år betale for at uddanne sig Danmark.

• De internationale studerende der bliver ramt, kommer primært

fra Asien og Afrika.

• Betalingsuddannelse vil primært finde sted på overbygningsfag

• Prisen på et semester skal dække alle universitetets udgifter til

det pågældende kursus. 

• Universiteterne skal frit kunne fastsætte prisen for uddannelse. 

• De studerende skal have pengene tilbage hvis de ikke får op-

holdstilladelse.

Kilde: Kort og kontant. Håndtering af udenlandske betalingsstu-

derende og markedsføring af danske uddannelser i udlandet.

Rektorkollegiets arbejdsgruppe om studieafgifter, juli 2005

BETALINGSUDDANNELSE I I

Uddannelse 
som eksportvare
Uddannelse er fremtidens feta og bacon. 
Med massiv markedsføring skal danske universiteter
nu ud at konkurrere om internationale studerende
der er parate til at betale for deres uddannelse

den der bliver ramt af reglen
om betaling.

Langt de færreste studeren-
de fra den tredje verden vil 
formentlig kunne betale
25.-50.000 kroner for et se-
mester. Og den pulje af sti-
pendier der fulgte med den
nye lov, vil langt fra dække
antallet af studerende fra
den tredje verden der nu
må blive hjemme, mener
Hans Raun Iversen. Han
står for et af de engelsk-
sprogede kurser på teologi
der igennem tyve år har
trukket unge fra hele ver-
den til.

»Dem der skal til at beta-
le for vores uddannelser, er
dem der absolut ikke kan
betale,« siger Hans Raun
Iversen.

Det giver ingen mening
at lave udvekslingsaftaler
med de fleste universiteter
i den tredje verden fordi
universiteterne har alt for 
få ressourcer til at oprette kur-
ser for udenlandske studeren-
de, mener Hans Raun Iversen.

Tilbage står muligheden for
at sponsorere de studerende
enten via offentlige eller priva-
te legater eller fonde.

»Men i dag har vi ikke et
eneste legat til studerende fra
den tredje verden. Det er sørg-
eligt at det kun skal handle om
penge. Holdene i Kirke og Kul-
tur på Teologi fortsætter sik-
kert med andre studerende,
men det er utroligt lærerigt
med et større udsyn til verden
end den mainstream globalise-
ring giver os. Vi skubber de
studerende fra os som måske
har det største behov for ud-
dannelse og udlandsophold
ved at indføre brugerbeta-
ling,« mener Hans Raun Iver-
sen.                        likl@adm.ku.dk
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F INANSLOV

Af Richard Bisgaard og 
Lise K. Lauridsen 

En besparelse på over 50
millioner kroner på næste
års budget. Det er hvad

der venter studerende og an-
satte på Københavns Universi-
tet hvis regeringens forslag til
finanslov for 2006 vedtages i
sin nuværende form. 

Trods et milliardoverskud
på statsbudgetttet og visioner-
ne om at forvandle Danmark
til et førende videnssamfund,
så er der ikke udsigt til flere
penge til forskning og uddan-
nelse på dette års finanslov. 

Ifølge rektor Linda Nielsen
er finanslovens løfter om flere
penge af en sådan karakter at
Københavns Universitet ikke
kan planlægge og budgettere
efter dem. For det er for uklart
hvad pengene må bruges til.

Det sætter Københavns Uni-
versitet i en vanskelig situa-
tion, forklarer Linda Nielsen: 

»Det lyder fint med de store
løfter, men de skal ses i

sammenhæng med at universi-
tetet i første omgang skal finde
en stor besparelse. Vi skal gå
et trin ned ad trappen for så –
måske – senere at komme op
igen. Det er derfor vanskeligt
at glædes over forslaget til fi-
nansloven for 2006. Vores
forskningsmiljøer har længe
været klar til at tage fat på nye
opgaver og havde regnet med
at de skulle i gang nu. Men
igen er beskeden at de må ven-
te endnu et år. Det er uheldigt
i forhold til globaliseringen og
vores konkurrenceevne,« siger
rektor Linda Nielsen. 

Sidste udkald
50 millioner kroner lyder mås-
ke ikke af så meget med et
budget på 2,9 milliarder. Men
de er ikke nemme at finde når
70 procent af universitetets
udgifter går til løn.

De 50 millioner kroner vil
svare til at fyre hundrede lek-
torer, skille sig af med alle 150
ph.d.-studerende på naturvi-
denskab eller lukke hele insti-

tutter som geografi, idræt eller
matematik.

Der er heller ikke udsigt til
at universiteterne kan hive fle-
re forskningspenge hjem via
Forskningsrådssystemet. Ifølge
rektor Jens Oddershede, der 
er formand for Koordinations-
udvalget for Forskning (KUF),
er der kun afsat 100 millioner
kroner i ‘nye’ penge til næste 
år.

»Man kan få det indtryk fra
regeringens pressemedde-
lelser at der kommer flere
penge til forskning, men det
faktuelle er at der reelt ikke er
flere penge i forhold til sidste
år. Det er dybt uambitiøst og
gør det meget vanskeligt at ud-
bygge videnssamfundet. Det er
helt afgørende at væksten sker
gradvist og planlagt. Hvis man
venter med at tilføre penge til
2008 eller 2009, risikerer vi at
midlerne ikke kan udnyttes
optimalt,« siger Jens Odders-
hede til Politiken.

Koordinationsudvalget for
forskning har beregnet at der
allerede i 2006 er brug for
mindst en milliard til
forskning hvis Danmark skal
nå EU-landenes Barcelona-
målsætning om at bruge 1 pro-
cent af BNP på offentlig
forskning i 2010. Alt i alt vil
det blive nødvendigt at tilføre
forskningsverdenen 15 milliar-
der ekstra indtil 2010. 

»I foråret sagde vi at der
skal et massivt løft i forsk-
ningsbevillingerne til hvis
Danmark skal gøre sig håb om
en plads i superligaen. Den
vurdering står vi ved. Dansk
forskning er økonomisk meget
hårdt spændt for. Klokken er
ved at falde i slag,« advarer

formanden for KUF der tæller
repræsentanter fra hele den
danske forskningsverden.

Erhverliv skuffet
Regeringen har afsat cirka 585
millioner kroner ekstra i 2006
i forhold til 2005. Det giver et
nettoløft i de statslige forsk-
ningsbevillinger på cirka 440
millioner kroner. Det betyder
at Danmark i 2006 skal bruge
10,7 milliarder skattekroner
på forskning svarende til 0,76
procent af bruttonationalpro-
duktet (BNP).

Det er en stigning på 0,01
procent. Og det er for lidt 
mener kritikere fra både 
forskningsverden og erhvervs-
liv.

Koncernforskningsdirektør
Mads Krogsgaard Thomsen fra
Novo Nordisk ser med skepsis
på finanslovsforslaget:

»Det der er drivkraften eller
brændslen, i videnssamfundet,
det er finansieringen. Den ser
skuffende ud,« siger han til
Berlingske Tidende. 

Forskere og erhvervsliv har
beskyldt regeringen for at bru-
ge det såkaldte Globaliserings-
råd som undskyldning for at
udskyde investeringerne i
forskning.

Ifølge videnskabsminister
Helge Sander (V) kommer det
store løft til forskningen først
når Globaliseringsrådet til for-
året er færdig med at analyse-
re hvad der er brug for.

»Når Globaliseringsrådet er
færdigt, så laver vi en strategi
for hvordan vi anvender peng-
ene, så vi når op på den ene
procent«, siger Helge Sander.

Men det kan tage sin tid, for
Globaliseringsrådets anbefa-

linger kan tidligst komme på
finansloven i 2007.

Brug jeres opsparing
Hvis universiteterne mangler
penge til forskning, så må de
trække på deres egne opspa-
ringer, lyder svaret fra Helge
Sander.

Universiteterne har op imod
700 millioner opsparet til ma-
gre tider, og dem opfordrer vi-
denskabsministeren universi-
teterne til at gøre brug af indtil
der kommer flere penge til
forskning.

Københavns Universitet har
knap 210 millioner stående på
bankbogen, men rektor Linda
Nielsen forklarer at størstepar-
ten af pengene vil være brugt
ved årets udgang.

»Når vi har en opsparing, er
det fordi vi har nogle ting vi
planlægger – nye bygninger –
og for at styrke forskellige mil-
jøer og – områder. Det er jo ik-
ke bare nogle penge som ligger
og slapper af,« siger Linda 
Nielsen til Politiken.

I 2006 vil der således kun
være knap 40 millioner tilbage
af opsparingen.

Også statsministeren har i
skarpe vendinger beskyldt for-
skere og erhvervsliv for at
klynke:

»De har ikke noget at klage
over. Pengene skal nok kom-
me, men jeg vil gerne sige til
forskerne i dette land: De får
ikke pengene uden videre. Vi
stiller krav om kvalitet til gen-
gæld,« udtalte han i pressen
dagen efter fremlæggelsen af
finanslovsforslaget.

Regeringen har lovet 10 mil-
liarder frem mod år 2010.

rjb@adm.ku.dk; likl@adm.ku.dk

Klynk eller realia
»Jeg opfatter os ikke som klynkere, men som nogle der fortæller

samfundet og borgerne hvordan vi synes virkeligheden ser ud, og om

det realia der er i finansloven, og ikke de planer som er for fremti-

den. Og det er realia at der i 2006 reelt ikke er nye penge til

forskning i forhold til 2005«.

Jens Oddershede, rektor for SDU, Politiken 27.  august  2005  

Forskningen 
må vente
Regeringen løber fra sine løfter om ekstra midler til
forskning og uddannelse. I stedet skal Københavns
Universitet spare over 50 millioner kroner

STOP KLYNKERIET – »Du

vil jo altid kunne få forskerne til

at sige at de kunne bruge en

masse penge. Men sådan spiller

klaveret ikke. Vi er nødt til at 

sikre at den satsning der nu bli-

ver indledt, fører til at vi virkelig

får skabt vækst, beskæftigelse

og udvikling. Og derfor er det

altså noget ubegrundet skrigeri

vi hører i øjeblikket«, mener

statsminister Anders Fogh 

Rasmussen.



18–28 år?
Check-in til dine fordele.
Er du 18–28 år, kan du med Check-in-pakken bl.a. få Visa/

dankort og Netbank uden årsgebyr. Check-in-pakken giver 

dig en række fordele, bl.a. en høj rente på din lønkonto, gratis

oprettelse af en kassekredit med lav rente og gratis Netbank.

Du betaler ikke gebyr, når du hæver penge i vores pengeauto-

mater eller veksler valuta hos os. Du kan tilmelde dig Check-

in-pakken i filialen eller på www.nordea.dk

Gør det muligt
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STUDIESTART

Af Lise K. Lauridsen

Ved du om man skal gå
den vej hvis man skal
læse Statskundskab?«

lyder det fra en sortklædt, be-
brillet ung herre. Ingen kan
rigtigt svare på spørgsmålet
uden for kantinen på Køben-
havns Universitet Amager
(KUA) hvor årets første arran-
gement for de godt 5.000 nye
studerende finder sted. 

Der er lidt første-skoledags-
stemning over arrangementet.
Ingen kender deres kommen-
de studiekammerater endnu,
men klamrer sig lidt febrilsk til
de få  kendte ansigter og kig-
ger stjålent på de andre russer. 

Forenede Studenterråds
(FSR) rusarrangement i mid-
ten af august er for de fleste
nyindskrevne studerende før-
ste chance for at se deres uni-
versitet og måske især de kom-
mende medstuderende an. Og
ikke mindst lære lidt mere om
det nye liv som universitetsstu-
derende. Rektor Linda Nielsen
lægger ud med første lektion. 

»Vi har brug for jer og jeres

input hvis vi skal udvikle uni-
versitetet. I skal være nytæn-
kende og kunne indgå i den
globaliserede verden. Univer-
sitetet er en ny verden for jer.
Det er ikke gymnasiet plus 50
procent. Her får I en unik mu-
lighed for fordybelse, for at gå
på tværs og tænke i nye ba-
ner,« siger Linda Nielsen og
fortæller videre om KU’s for-
underlige verden hvor klasse-
værelse hedder ‘auditorium’,
en time ‘en lektion’ og lektier
er byttet ud med det forkrome-
de verbum ‘at studere’.

Hvilket for øvrigt er et fuld-
tidsjob, formaner rektor før
hun slutter af:

»Jeg glæder mig til at se jer
igen om fem år når I er færdi-
ge, og se hvordan universitetet
har været med til at forme jer
– og hvordan I har været med
til at forme universitetet.«  

Form dit studie
Studenterpolitikerne er ikke
helt enige i rektors vurdering
af hvor lang tid det tager at bli-
ve kandidat.

»Jeg vil opfordre jer kraftigt

til at bryde aftalen med Linda
om at blive færdige på fem år.
Hvis man fx finder et spæn-
dende studierelevant arbejde
eller deltager aktivt i studen-
terpolitik, så er det jo ikke en
studieforlængelse af det on-
de,« lyder det fra formanden
for FSR, Jesper Johansen. 

Han er enig med rektor i at
opfordre de nye studerende til
at engagere sig og være med til
at forme deres egne uddan-
nelser.

»Økonomien er bestemt
udefra, men ellers bestemmer
vi selv hvordan vores uddan-
nelse skal se ud i studienævne-
ne hvor halvdelen af medlem-
merne er studerende. Ofte op-
dager de studerende bare ikke
at de har den mulighed,« siger
Jesper Johansen og minder
om at man selvfølgelig ikke be-
høver at slå sig ned som stu-
denterpolitiker: 

»Men I skal give jeres me-
ning til kende, så de studeren-
de i studienævnet ved hvad I
ønsker.«

Midlet er at dukke op på stu-
diernes lokale fagrådsmøder

og bruge sin stemme når der
er valg til fx bestyrelse og stu-
dienævn.

En anden studenterpolitiker
fortsætter opfordringen til
handling.

»Vi er som studerende de
eneste der oplever hele uddan-
nelsen, og det gør os til eksper-
ter i vores egen uddannelse,«
siger Henrik Friis der hermed
kommer frem til et andet vig-
tigt redskab for de studerende,
nemlig evaluering af undervis-
ningen.

»Hvis ikke vi som studeren-
de prøver at få lavet tingene
om, så bliver de aldrig lavet
om. Ingen aner at noget er galt
med undervisningen hvis I ik-

ke selv gør opmærksom på det.
Derfor er det jeres pligt at på-
pege fejl og mangler. Vær ikke
bange for fx at sige til undervi-
seren: ‘Undskyld, jeg har svært
ved at høre hvad du siger fordi
du hele tiden taler ind mod
tavlen,« siger Henrik Friis.

Matematisk kaos
Så er det endelig tid til at mø-
de de nye studiekammerater. I
bedste lufthavnsstil defilerer
gamle studerende forbi med
skilte for fagene: Statskund-
skab, Sociologi, Fysik og Me-
teorologi. 

De kommende aktuar-, sta-
tistik- og matematikstuderen-
de står lidt desorienterede til-

bage i auditoriet. Matematik-
skiltet er væk. Først efter ti mi-
nutter dukker Sarah og Niels
der er matematikstuderende
på fjerde og femte år, op.

De nye studerende kigger
tavse til mens der endnu en-
gang bliver talt om fagrådsmø-
der og engagement, men den-
ne gang dog på fagniveau. Og
så er det endelig tid til spørgs-
mål. Og det der presser sig på
for de nye studerende, er ikke
ligefrem studenterpolitik.

»Jeg vil bare høre hvornår vi
får et skema,« spørger en lang-
håret matematikstuderende:
»Når jeg ringer til instituttet,
er der telefonsvarer på også i
åbningstiden.«

En anden studerende vil
gerne vide hvornår hun skal
møde på mandag, når det rig-
tigt bliver ‘første skoledag’. 

Efter de opklarende spørgs-
mål bliver der tid til den klas-
siske navneleg, og så får de
studerende fri til over midda-
gen og fadøllet at møde hinan-
den.

likl@adm.ku.dk
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Velkommen
»Når du træder ind på universitetet, bliver du en del af en verden som både er ufattelig

gammeldags og i rivende udvikling på én gang. Mulighederne er mange – det er spæn-

dende, men også en lille smule skræmmende. Det ved vi godt, men tag alligevel imod

udfordringen.«

Fra indledning til ‘Rus – Universitet og samfund’, 2005 – 

et blad fra Forenede Studenterråd til nye studerende på KU.

Rus og dus FØRSTE SKOLEDAG – Den

nye generation af russer på Kø-

benhavns Universitet fik første

lektion i Alt Om KU på Forenede

Studenterråds traditionelle rusar-

rangement. Nederst ses rektor

Linda Nielsen.

»Vi har brug for jer,« lød et af hovedbudskaberne 
til årets første rusarrangement. De nye studerende
mødte talstærkt op for at se deres universitet og
måske især deres medstuderende an 
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Ayse Atici på 20 år er den
eneste statistikstuderende der
har fundet frem til eftermidda-
gens arrangement. Sammen
med aktuarstuderende Helle
Andersen på 21 år har hun slå-
et sig ned i kantinen for at for-
døje dagens indtryk. 

De hører begge to til blandt
de studerende der ikke har
brugt tiden på jordomrejser og
talrige sabbatår. Ayse kommer
direkte fra gymnasiet mens
Helle har arbejdet fuldtids
som piccoline i to år.

»Jeg turde ikke vente med at
starte, for du glemmer meget
hurtigt matematik hvis du ikke
bruger det,« siger Ayse.

Helle synes allerede hendes
evner er rustet lidt i de sidste
to år, men hun har i stedet flit-
tigt brugt ferien til at læse op
på diverse formler og ligning-
er.

For bare et år siden anede
Ayse dog ikke sine levende råd
med hensyn til studievalg,

men stille og roligt fandt hun
selv ud af at løsningen var no-
get med matematik.

»Jeg er spændt på hvordan
det bliver at starte. Lige nu
kender jeg ingen, men det går
nu nok hurtigt med at lære
folk at kende. Det der kan be-
kymre mig, er at vi hele tiden
får at vide at her underviser og
studerer man på en anderledes
måde. Og det virker lidt
skræmmende når man ikke
ved hvordan det er. For to da-
ge siden blev jeg så nervøs at
jeg ringede til en bekendt for
at spørge ham til råds,« fortæl-
ler Ayse.

Helle sidder med den sam-
me usikkerhed i maven. Hun
kender ikke nogen der læser til
aktuar, men har udelukkende
valgt studiet fordi hun bræn-
der for matematik og ikke har
lyst til at blive lærer.

»Det hele virker lidt forvir-
rende. Da jeg slog universite-
tets adresse her på Amager op

på kraks.dk, eksisterede den
ikke, og H.C. Ørsted Institutet
hvor vi skal mødes på mandag,
ligger i den anden ende af by-
en og er egentlig slet ikke no-
get institut,« lyder det undren-
de fra Helle.

Forude venter rusturen som
de begge har tænkt sig at del-
tage i trods de sædvanlige
avisskriverier om vilde rustu-
re.

Jesper, Flemming og Julie har
fundet sammen på trappen
ned til Landskabskanalen
uden for det ny KUA for at
drikke en øl i solen. Jesper
Havaleschka, 28 år, er netop
kommet ind på Sociologi,
Flemming Karlsen, 29 år, er
kommet ind på Medicin og
Julie Holt, 26 år, skal starte på
Jura.

Fælles for dem er at de er
kommet ind på deres drøm-
mestudier og har lagt deres
hidtidige karrierer bag sig. 

Jesper har været sergent i
forsvaret, Flemming har dre-
vet egen virksomhed og Julie
har arbejdet som klinikassis-
tent. Rejser, frivilligt arbejde
og masser af erfaringer fylder
allerede godt på cv’et selv om
de knap nok er startet på uni-
versitetet.

Og de ryster på hovedet af
politikernes snak om at de
unge går for sent i gang med
deres uddannelse.

»Vi er jo ikke kvæg der skal
losses af sted. Sandsynlighe-
den for at en 18-årig ved hvad
han vil med resten af sit liv, er
ikke særlig stor. Vi har mærket
efter. Jeg tror det er langt billi-
gere for samfundet at lade folk
uddanne sig til det de vil end
det er at lade folk slide et langt
liv i det forkerte job hvorved
der vil opstå følgesygdomme
såsom stress,« siger Flemming
der sammen med Julie og Jes-
per føler sig privilegerede for-
di de kan starte på deres drøm-
mestudie frem for bare at fort-
sætte bevidstløst i det forkerte
spor. 

Ingen af dem er specielt
bange for ikke at kunne gen-

nemføre studierne. Også selv
om studievejledningen før val-
get af studie ifølge Jesper ‘har
været sindssygt dårlig’.

»Jeg har et mere realistisk
forhold til mine egne præsta-
tioner end jeg havde i starten
af tyverne. Fordi jeg allerede
har en anden uddannelse ved
jeg at der vil være perioder
hvor studiet ikke er spænden-
de, men bare rent slid,« siger
Jesper.

Det har beroliget Julie at hø-
re en af de nye studerende fra
sidste år fortælle om sin følelse
af at være alene til dagens ar-
rangement.

»Det er nøjagtig sådan jeg

Som medlem af DJØF får
du kurser i præsentations-
teknik, studieteknik og
meget mere. Meld dig ind
og kom godt fra start med
dit studie.

Er du 
præsen-
tabel?

har det lige nu,« fortæller 
Julie.

Flemming er godt tilfreds
med de informationer han har
fået med sig i dag mens Jesper
synes oplysningerne har været
en kende irrelevante:

»De fleste studerende vil
gerne have svar på en masse
spørgsmål der kan dæmme op
for ens usikkerhed. Derfor sy-
nes jeg ikke det er så relevant
at skulle høre en masse om
studenterpolitik her i starten.
Jeg er bare blevet forvirret på
et højere plan nu.«

likl@adm.ku.dk

»Fællesskabet er helt klart
det vigtigste for at gennemføre
studierne,« siger Ayse.

For Helle er det også vigtigt
ikke at komme til at sidde for
alene med sine studier:

»Det er også derfor jeg kom-
mer i dag. Jeg vil ikke gå glip
af noget her i starten.«

likl@adm.ku.dk

MATEMATIKERE – Selv om Ayse og Helle kun er

20 og 21 år, så er de sikre i deres sag: Matematik ryk-

ker. De er begge kommet ind på deres 1. prioritet; for

Ayses vedkommende statistik og og for Helle aktuar-

studiet.

Spændte talknusere

Ayse og Helle glæder sig til at skulle starte 
på deres studie, men undrer sig over hvad
universitetet egentlig er for en størrelse

MODEN, MEN MUNTER – Jesper, Flemming

og Julie er nogle af de ‘gamle’ studerende der ikke

kommer lige fra gymnasiet. For dem er det sene

studievalg dog lig med en langt større modenhed

og sikkerhed i forhold til hvad de vil.

Glade sporskiftere

Jesper, Flemming og Julie har allerede en 
karriere bag sig, men ønsket om at skifte 
spor og opfylde drømmene har fået dem 
til at søge ind på universitetet
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Vil du være Danish roommate?
Er du mellem 18 og 30 år og har du et ledigt møbleret værelse som

du kunne tænke dig at leje ud til en DIS-studerende, så send os en e-

mail på roommate@disp.dk eller ring 3311 0144. 

Se www.discopenhagen.org.
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ÅRETS OPTAG

Af Simon James Pettitt

Lidt flere og lidt yngre. 
Sådan kan resultatet af 
årets optag af nye stude-

rende ved Københavns Univer-
sitet opgøres. 

I alt 5.200 unge er blevet
optaget svarende til hver tred-
je af de i alt 15.700 ansøgere –
eller cirka 500 flere end sidste
år. Over halvdelen af ansøger-
ne, nemlig 8.500, har KU som
første prioritet hvilket er to
procent flere end i 2004. Cirka
90 procent af de optagne hav-
de KU som 1. prioritet.

Samtidig er der igen i år sket
en mindre stigning i andelen
af helt unge ansøgerne. 14
procent af ansøgerne er såle-
des studenter fra i år.

Samme tendens kan spores
på landsplan hvor universite-
terne i alt har optaget 19.000
unge. Det er knap fem procent
flere end sidste år. 

Datalogi halveret
På samme tid sidste år lå de
studerendes gunst hos Natur-
videnskab. Efter flere års 
uafbrudt nedtur gik det ende-
lig frem for Det Naturviden-
skabelige Fakultet. Men glæ-
den varede kun kort. I år er
Naturvidenskab den store ta-
ber med seks procent færre 
ansøgere end sidste år. Men
nedgangen er ikke entydig,
flere unge har for eksempel

ønsket at studere biokemi og
kemi.

Helt galt er det gået for Da-
talogi som for andet år i træk
er gået drastisk ned. I 2003
optog Datalogi godt 200, i år
fik de knap 90 ansøgninger.
Det er et fald på næsten 60
procent over to år. På Datalogi
er man overrasket over det fal-
dende ansøgertal.

»Vi har mange spekulatio-
ner, men ingen konkrete for-
klaringer på det drastiske fald.
Vi kan jo kun udspørge de op-
tagne som valgte os, men
hvordan finder man dem som
ikke valgte os?,« spørger Stig
Skelboe, Institutleder på Data-
logi.

En mulig forklaring er ifølge
Stig Skelboe at adgangskravet
er hævet i år. Sidste år skulle
man have matematik B-ni-
veau, i år kræves der matema-
tik A-niveau. Denne stramning
blev lavet fordi man opdagede
at der var højt frafald blandt
studerende med B-niveau.

Men det er ikke kun KU der
har svært ved at fylde de ledi-

ge pladser på Datalogi. Stort
set alle lignende uddannelser i
Danmark har svært ved at
finde tilstrækkeligt med stude-
rende

»Det virker som om det er
en tendens. De glade dot.com-
dage er ovre. Måske er det den
dårlige omtale og rygter om
arbejdsløshed der påvirker de
unge, men vi ved det ikke. Vi
prøver at vende udviklingen,
og sidste år satte vi flere initia-
tiver i gang hvoraf alle endnu
ikke er fuldt gennemførte. Af
samme grund er det endnu ik-
ke muligt at måle effekten her-
af,« siger Stig Skelboe.

De bløde fag populære,
igen
På Amager ser situationen helt
anderledes ud. Efter flere års
nedgang i antallet af ansøgere
og et ordentligt rap over snu-
den sidste år, ser det endelig
lysere ud for Det Humanistiske
Fakultet. Syv procent flere 
end sidste år synes at de hu-
manistiske fag på KU er deres
kop te.

Det overraskende er at det
er de traditionelle humanistis-
ke fag som fx Dansk, Filosofi
og Historie der har fået de
mange nye ansøgninger. Netop
de fag som ellers er blevet
skældt ud for at være alt for
bløde. På toppen ligger Dansk
som har fået over 40 procent
flere ansøgninger end sidste år.

På danskstudiet er de selv-
følgelig glade for fremgangen,
men så heller ikke mere. Sid-
ste år oplevede Dansk en kraf-
tig nedgang i antallet af ansø-
gere, og i år er søgningen bare
tilbage på normalt niveau, for-
tæller Palle Schantz Laurid-

sen, Studieleder på Dansk.
Forklaringen på sidste års

dyk skyldtes ifølge studielede-
ren en massiv negativ omtale
af de bløde humanistiske fag. 

»Efter dykket sidste år over-
vejede vi at iværksætte en
kampagne for at få flere stude-
rende. Men det er dyrt og kræ-
ver meget arbejde, så vi valgte
at se tiden an og se om effekten
var langvarig.« 

Det var den ikke, viser årets
ansøgertal. Dansk, og mange
af de andre humanistiske fag,
er ude af bølgedalen.

De bli’r da også yngre og
yngre
En anden tendens som slår
igennem i disse år, er at de nye
studerende bliver yngre og
yngre. Siden 1998 er antallet

af studerende som fik huen på
samme år de søgte ind på KU,
steget med 26 procent. 

Regeringens kampagne mod
de såkaldte fjumreår ser også
ud til at give gevinst. Alt i alt
udgør studerende med ingen
eller et sabbatår 44 procent af
de nye studerende. 

Samme tendens gør sig gæl-
dende på de andre universite-
ter. Også her kan man se at de
studerende er blevet yngre og
tager færre sabbatår. Hermed
opfører de unge sig helt i over-
ensstemmelse med regering-
ens ønsker, fremgår det af en
pressemeddelelse fra viden-
skabsminister Helge Sander.

»Det er utrolig glædeligt at
flere unge har fanget budska-
bet om at begynde tidligere på
universitetet. Det er væsentlig
at de unge ikke bruger for lang
tid mellem gymnasieuddan-
nelsen og universitetet. De
glemmer simpelthen væsentli-
ge færdigheder som de skal
bruge for at gennemføre uni-
versitetsstudiet når de venter
for længe,« siger Helge San-
der.

Læs mere og se statistikker på:
www.ku.dk/sa/optag/statistik.

sjp@adm.ku.dk

Hellere studerende end ansat i Netto
»Vi har fået udbredt budskabet om, at det er muligt at komme ind på 80 procent af de

videregående uddannelser selv med en beskeden studentereksamen. Og de unge vil

hellere have en uddannelse inden de bliver for gamle. De vil hellere sige, jeg er stude-

rende, end jeg arbejder i Netto.«

Studiechef Jakob Lange i Politiken, 28. juli 2005.

It er umoderne, 
bløde fag 
vinder frem
Ligesom landets øvrige universiteter har Københavns
Universitet optaget lidt flere studerende end sidste
år. Og flere kommer direkte fra gymnasiet

KOM, KOM – En tutor skuer

ud over mængden for at øjne 

‘sine’ russer.

F
O

T
O

: 
S

Ø
R

E
N

 H
A

R
T

V
IG



StudieSkiven eller StudieOnline

- gør det lettere at være studerende!

For kun kr. 299,- får du på én cd-rom 

adgang til de samlede udgaver af:

 • Karnovs Lovsamling
 • EU-Karnov
  • Ugeskrift for Retsvæsen

Nytorv 5 • 1450 København K • www.thomson.dk

60/5002

StudieSkiven fås 
både som cd-rom 
eller som internet-
versionen Studie-
Online, der opda-
teres dagligt.

Køb StudieSkiven i din studieboghandel.

StudieOnline kan kun købes gennem Forlaget Thomson. 
Klik ind på www.thomson.dk/studiesiden eller kontakt 
vores kundeservice på tlf. 33 74 07 00.

Tryghedsdebatten byder på mange store 
spørgsmål, men med din deltagelse 
finder vi måske nogle af svarene. Og 
samtidig er der stor chance for, at du 
finder inspiration til din næste opgave. 

Kom og mød analytikeren, sociologen,  
socialrådgiveren og elitesoldaten,
der giver deres bud på vores ud-
fordringer i fremtiden.

Program og tilmelding på 
www.trygfonden.dk

• Er anoreksi et sundhedstegn?

• Var det bedre, hvis vi alle var 
opdraget som elitesoldater? 

• Er vores kærlighedskvaler de 
samme som i 1300-tallet?

• Hvordan står det til med 
vores tryghedstilstand?

Analytikeren
Anders Hede, Huset Mandag 

Morgen, ved alt om de 

seneste tal, undersøgelser 

og analyser, når det gælder 

tryghedsfølelsen hos 

danskerne.

Social-
rådgiveren
Tine Bryld, Tværs-redaktør på 

DR, har gennem 30 år som 

radiovært og forfatter op-

bygget en kolossal indsigt i 

de unges liv. Hun er kendt og 

respekteret for sin faglighed 

og sin erfaring med at hjælpe 

utrygge unge.

Elitesoldaten 
B. S. Christiansen har 28 års 

erfaring som elitesoldat. 

Senest har vi fulgt ham i 

programmet ”På afveje”, hvor

han inviterede to tv-værtin-

der med på overlevelsestur 

– en tur, der krævede tillid og 

tryghed mellem mennesker, 

hvis målet skulle nås.

Sociologen
Henrik Dahl, Advice Analyse 

og Strategi, er manden, der 

kan forklare, hvorfor vi 

mennesker gør, som vi gør.

Og så optager det ham, om

vi, trods samfundsudviklingen, 

overhovedet har lært noget 

af vores forfædres fejl.

Moderatoren
Jens Gaardbo styrer slagets 

gang som moderator. Han 

er især kendt som tidligere 

nyhedschef og studievært på 

TV2/NYHEDERNE. I dag med-

virker han bl.a. som radiovært 

på ”Gaardbo på P1” – et

program, der handler om

mod. 

TID OG STED

Københavns Universitet

den 22. september 2005

fra kl. 10.00-13.00

i auditorium 2,

H.C. Ørsted Instituttet

3661_Annonce1_kbh.indd    1 12/08/05    14:39:19
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Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient

kvote stand- 1. prio- kvote 1 standby
Optagelsesområder 1 + 2 by total ritet kvotient kvotient

Københavns Universitet

Lægevidenskab 526 44 2478 1627 9,7 9,6

Folkesundhedsvidenskab 64 8 230 103 9,3 9,2

Tandlæge 107 12 745 341 9,3 9,2

Tandplejer 68 12 288 173 8,6 8,3

Biokemi 83 0 213 56 alle optaget, ledige pladser

Datalogi 87 0 154 95 alle optaget, ledige pladser

Forsikringsvidenskab (aktuar) 40 4 85 58 8,3 7,9

De fysiske fag 102 0 160 100 alle optaget, ledige pladser

Biologi 220 0 386 176 alle optaget, ledige pladser

Geografi og geoinformatik 79 0 117 77 alle optaget, ledige pladser

Geolog-geoscience 24 0 46 24 alle optaget, ledige pladser

Idræt 106 7 392 216 8,8 8,6

De kemiske fag 50 0 109 44 alle optaget, ledige pladser

Matematik (mat., statistik) 73 0 138 64 alle optaget, ledige pladser

Matematik-økonomi 32 0 82 31 alle optaget, ledige pladser

Molekylær biomedicin 61 5 285 124 9,3 9,2

Nanoteknologi 57 0 124 49 alle optaget

Arabisk 33 3 106 45 7,9 7,6

Audiologopædi 40 5 139 90 9,1 8,9

Bulgarsk 3 0 6 3 alle optaget, ledige pladser

Dansk 199 18 458 196 8,2 7,4

Engelsk 211 17 442 171 7,4 alle optaget

Eskimologi 6 0 18 5 alle optaget, ledige pladser

Europæisk etnologi 44 4 107 38 8,4 8,0

Film- og medievidenskab 97 9 497 298 9,7 9,6

Filosofi 99 11 328 113 8,6 8,3

Forhistorisk arkæologi 33 3 80 40 8,1 7,6

Fransk 44 0 108 39 alle optaget, ledige pladser

Græsk, klassisk 13 0 28 11 alle optaget, ledige pladser

Græsk, moderne 8 0 15 9 alle optaget

Hebraisk 7 0 14 6 alle optaget

Historie 198 17 575 264 8,4 8,1

Indianske sprog og kulturer 7 0 20 3 alle optaget, ledige pladser

Indisk/Sydasienstudier 10 0 23 16 7,7

Indoeuropæisk 4 1 15 9 9,6 9,3

Italiensk 25 0 56 26 alle optaget, ledige pladser

Japansk/Østasienstudier 28 2 72 29 7,7 7,4

Kinesisk/Østasienstudier 27 2 108 48 8,4 8,3

Klassisk arkæologi 17 0 49 5 alle optaget

Koreansk/Østasienstudier 9 0 17 6 alle optaget

Kunsthistorie 69 10 289 130 9,0 8,9

Latin 9 0 24 7 alle optaget, ledige pladser

Litteraturvidenskab 82 13 253 120 9,3 8,8

Musikvidenskab 99 1 154 128 7,6 alle optaget

Nærorientalsk 33 0 66 22 alle optaget

Portugisisk 14 0 30 12 alle optaget, ledige pladser

Psykologi 198 28 1128 732 9,7 9,6

Pædagogik 50 5 142 52 9,0 8,9

Religionsvidenskab 65 6 213 85 8,4 8,3

Retorik 37 4 137 68 9,6 9,4

Russisk/Østeuropastudier 21 0 56 21 alle optaget, ledige pladser

Spansk 64 3 154 65 7,5 alle optaget

Sprogvidenskab 26 2 64 22 8,6 alle optaget

Teatervidenskab 33 2 118 51 9,1 8,9

Tibetansk/Sydasienstudier 8 0 19 11 alle optaget

Tysk 48 1 92 45 7,0 alle optaget

Balkanstudier 5 0 14 4 alle optaget, ledige pladser

Jura 684 24 1361 892 8,5 8,4

Statskundskab/Samfundsfag 213 19 717 441 9,8 9,7

Økonomi 257 0 464 224 alle optaget, ledige pladser

Sociologi 87 8 377 154 9,5 9,4

Antropologi 94 8 358 159 9,4 9,2

Teologi 133 0 190 121 alle optaget, ledige pladser

Københavns Universitet i alt 5270 318 15733 8394

Hovedtal 2005 for 
Københavns Universitet

SIGNATURFORKLARING
– Første kolonne “Antal optag-

ne, kvote 1+2” viser antallet af

optagne til studiestart i år. Num-

mer to “Antal optagne, standby”

viser antallet af optagne, der en-

ten vil få tilbudt ledigblevne

pladser i år, eller automatisk få

en plads til næste år. “Antal an-

søgere, total” viser antallet af

ansøgninger til den enkelte ud-

dannelse. “Antal ansøgere, 1.

prioritet” er antallet af første

prioritets ansøgere den pågæl-

dende uddannelse har fået. I

kolonnen “kvote 1 kvotient” er

anført laveste adgangsgivende

karaktergennemsnit til kvote 1.

Kolonnen “standby kvotient”

angiver det laveste karaktergen-

nemsnit, der gav adgang til en

standby-plads. (Kilde: Den Koor-

dinerede Tilmelding)
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SOMMERKURSER

.

Af Simon James Pettitt

Mange videregående
uddannelser er be-
gyndt at tilbyde som-

merkurser. Kurserne retter sig
primært mod internationale
studerende, men de danske
studerende er også begyndt at
tage ideen om sommerkurser
til sig.

På Københavns Universitet
melder stadig flere afdelinger
ud med sommerkurser. Blandt
andet forsøgte Jura sig for før-
ste gang med et sommerkursus
i videregående immaterialret,
og det blev vel modtaget.

»Kurset blev en stor succes
med over 40 deltagere, og det
skal ses i lyset af at man for at
blive optaget skal have bestået
både sin bacheloruddannelse
og kurset immaterialret,« siger
Anette Moe der er afdelingsle-
der på Jura.

Selv om dette kursus hoved-
saligt er rettet mod Juras egne
studerende, er det også lykke-
des at tiltrække studerende fra
blandt andet Copenhagen Bu-
siness School og Aarhus Uni-
versitet. På Jura er de ikke i
tvivl:

»Programmet vil blive udvi-
det betydeligt i de kommende
år,« lover dekan Vagn Greve.«

Kursus i tsunami
Det Juridiske Fakultet er ikke
ene om sommerkurserne. På

Sundhedsvidenskab blev der
afholdt tre kurser i år både for
fakultets egne studerende og
internationale studerende.
Ifølge dekan Ralf Hemming-
sen er sommerkurser et vigtigt
redskab for fakultetet. 

Derfor er der nedsat en sær-
lig arbejdsgruppe der blandt
andet skal afgøre opbygning
og finansiering af fremtidige
kurser.

Et af Sundhedsvidenskabs
kurser skiller sig ud. Det hand-
ler om vandsanitet og -forsy-
ning under katastrofer og er
en reaktion på tsunamien sid-
ste jul. Kurset er arrangeret af
Peter Kjær Hansen som var en
af de to KU-forskere der drog
til det ramte område. Dette
kursus er imidlertid ikke rettet
mod studerende, men organi-
sationer som på den ene eller
anden måde har med katastro-
fer at gøre. Der deltager blandt
andet repræsentanter fra de
ramte områder. De skal så, når
kurset slutter den 2. septem-
ber, tilbage til deres hjemlande
og omsætte deres nye viden til
praksis.

Øresundsuniversitetet
I Øresundsregionen eksisterer
et samarbejde mellem 14 uni-
versiteter på tværs af sundet.
De danske og svenske univer-
siteter arbejder på at gøre Øre-
sund til et kraftcenter for vi-
den og uddannelse. 

Som led i dette har Øre-
sundsuniversitet siden 2000
arrangeret ‘Øresund Summer
University’ med kurser på en-
gelsk rettet mod internationale
studerende. I år har Øresunds-
universitetet præsenteret otte
kurser, fire af dem på KU.

Det mest søgte kursus i år
fandt sted på KU og havde tit-
len This time we knew. Hvor-
dan kan folkemord stadig
finde sted efter holocaust
uden det internationale sam-
fund kan sætte en effektiv
stopper for uhyrlighederne,
spurgte kurset. Det løb af 
stablen på Center for Afrika-
studier og tiltrak deltagere fra
hele verden.

sjp@adm.ku.dk

Ren luksus
»Mødet med fremmede kulturer og eksotisk mad har helt klart

gjort det værd at stå tidligt op og cykle til Frederiksberg i sin

sommerferie. Den slags kurser er en luksus.« 

Kursusdeltager Caroline Nyvang om kurset ‘Food Culture’ 

udbudt af Øresundsuniversitetet og KVL

Sommerkurser hitter
Sommerferien er slut, og det er tid til at vende tilbage til bøgerne.
Men ikke alle har ligget på den lade side. Et stigende antal studerende
vælger auditoriet frem for stranden i deres sommerferie

IKKE KUN BOGLIGT –
Internationale Øresunds-stude-

rende på sejltur i et vikingeskib

fra Vikingeskibsmuseet. Det var

blot en af de mange sociale akti-

viteter indarbejdet i sommerkur-

serne på Øresundsuniversitetet.

De studerende blev blandt andet

også sendt på kanalrundfart.
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INTERNATIONALE STUDERENDE

Af Simon James Pettitt

Jaa hædder Lisa, va hædder
du?« runger det ud i det
halvfyldte klasselokale. En

gruppe udenlandske studeren-
de får deres første smagsprøve
på det indviklede danske
sprog. Ansigterne er rynkede i
koncentration mens en snes
tunger vrider sig om de be-
sværlige ord. 

»Når du siger “hedder”, skal
tungen være i bunden af mun-
den. Prøv at holde tungen ne-
de med en finger.« 

Den lyshårede dansklærer
viser med tydelige bevægelser
hvordan den australske stude-
rende skal gøre med tungen,
og hun gør et ihærdigt forsøg.

»HeDDer duu,« kommer det
halvkvalt fra den unge kvinde.

»Nemlig. Rigtigt flot.« 
Men om rosen forstås, er

uvist. Hele timen udføres nem-
lig på dansk, fra mødetids-
punkter til dagens lektier.

»Det er meget bevidst at jeg
kun taler dansk til dem. Hvis
vi talte engelsk, ville de stude-
rende slå om i det hver gang
de blev i tvivl. På den her må-
de prøver de i stedet på dansk;
det lærer de mere af, tror jeg,«
forklarer Anne Uhrskov som er
en af underviserne på dette
kursus.

»Jeg« – Anne Urhskov peger
ivrigt på sig selv – »kommer

fra Danmark.« En finger tap-
per ivrigt på ordet ‘Danmark’
på tavlen.

»Hvor« – hun hæver skul-
drene i en overspillet undren –
»kommer du fra?« spørger hun
og peger på en studerende der
forvirret kigger op på hende. 

Tøvende prøver hun: »Je-
kommefre Espania.«

»Spanien,« retter Anne Uhr-
skov.

Det er kun anden gang hun
underviser på dette kursus
mens hun har undervist i
dansk på Studieskolen siden
januar 2005 og før da også
flygtninge på Københavns
Sprogcenter. Hun har en ba-
chelor i lingvistik og skriver nu
speciale på sprogpsykologi.
Som en del af sin overbygning
har hun taget Studiemønstret
Dansk som Fremmed- og An-
detsprog. Det er dette fag som
har kvalificeret hende til at un-
dervise de nye udenlandske
studerende.

Lynkursus i dansk
Anne Urskovs elever er ud-
vekslings- og gæstestuderende
der aldrig har haft dansk før.
Nogle af de andre studerende
har taget danskkurser hjem-
mefra, og de kommer på ikke-
begynderhold. Men størstede-
len af de 320 udenlandske stu-
derende skal lære dansk fra
bunden. Kurset de er på, bliver

udbudt af Nordiske Studier og
Sprogvidenskab til alle ud-
vekslings- og gæstestuderen-
de.

Undervisningen på det kun
tre uger lange lynkursus er ik-
ke traditionel sprogundervis-
ning hvor man sidder med
hovedet begravet i bøgerne og
terper grammatik. Her er kode-
ordene nemlig ‘kommunika-
tion og kulturel kontekst’, som
Anette Hagel-Sørensen, pro-
gramkoordinator for dansk-
kurser for internationale stu-
derende, udtrykker det.

»Vi har et sprogsyn der siger
at sprog er et socialt fænomen.
Man lærer sprog ved at bruge
det. Sprog kan aldrig eksistere
i et vakuum. Det befinder sig
altid i kontekster som i høj
grad er præget af det omgiven-
de samfund. Så derfor indlæg-
ger vi kulturelle aktiviteter i
kurserne for at vise hvad kon-
teksterne i Danmark er.«

Men ud over læringsaspek-
tet har aktiviteterne også et so-
cialt aspekt som giver de stu-
derende mulighed for at være
sammen uden for undervis-
ningen. Aktiviteterne omfatter
blandt andet foredrag om fx
den danske velfærdstat, en
række danske film som Konge-
kabale og Festen og guidede
ture på flere museer.

Det svære sprog
»Eeen, toe, tree, fireer...« –
langsomt tæller en pige fra
Singapore sig igennem talræk-
ken på dansk; for hvert tal rø-
rer hun en finger på sin hånd. 

»...åtte, ni, ti, øhhh...« – hun
kigger tvivlende op på lære-
ren.

»Elleve,« kommer det hjæl-
pende, og herefter går det
strygende. Overraskende hur-
tigt kommer hun frem til tyve
og ser helt lettet ud.

De studerende går rundt
mellem hinanden og prøver
deres ny viden af. Det er let at
høre at de har gjort frem-
skridt. Når de præsenterer sig
for hinanden, lyder det ikke
længere som om munden er
fuld af varme popkorn, og fle-
re gange lyder det overrasken-
de dansk.

»Jeg har prøvet at lære
fransk på samme måde,« for-
tæller Shalene. »Jeg synes det
er en god måde at lære et
sprog på, for vil man følge
med i timen, er man nødt til at
prøve at forstå sproget. På den
måde lærer man det også hur-
tigere.«

Men dansk virker som om
det kunne være en lidt for stor
mundfuld.

»Jeg har kun forstået halv-
delen af denne time,« griner
hun lidt flovt. »Jeg er ikke sik-
ker på at jeg når at lære det,«

siger Shalene der kommer fra
Singapore og er i Danmark for
at studere jura.

Lidt væk fra hende står Jus-
tin fra Polen. På kejtet dansk
kæmper han sig igennem en af
øvelserne.

»Det er helt klart en fordel
at jeg kan tysk da de to sprog
ligner hinanden så meget, om-
end udtalen er helt anderledes
på dansk,« siger han på eng-
elsk inden han på ny kaster sig
ud i et forsøg på at udtale sig
på det genstridige danske
sprog.

Efter tre intensive uger vil
de studerende komme op til
en prøve der skal vise om de
har fået hold på sproget. Der
er mødepligt på kurset hvilket
betyder at man skal have væ-
ret til stede mindst 80 procent
af tiden for at kunne gå til ek-
samen. Langt de fleste, om-
kring 95 procent, består kurset
i første forsøg. De resterende
fem procent må prøve igen til
efteråret hvor et lignende kur-
sus afholdes. 

Når man har bestået, kan
man tage et udvidet kursus
som forløber resten af semest-
ret med timer to gange om
ugen. Cirka en tredjedel væl-
ger at tage dette kursus. Både
tre ugers kurset og semester-
kurset giver otte ECTS-point.

sjp@adm.ku.dk

Deltagere fra over 30 lande
På lynkurset i dansk deltager studerende fra over 30 lande. Flest kommer fra Tyskland

hvorfra 75 deltager. På en andenplads ligger USA med 50 studerende. Generelt er de

engelsktalende lande glade for Danmark. 33 procent af deltagerne kommer fra eng-

elsktalende lande.

SPANSK-DANSK – Det er

svært at sige ‘rabarber’ når man

kommer fra Spanien.

Dansk for første gang
Når udenlandske studerende kommer til Københavns Universitet for at studere,
bliver de tilbudt et lynkursus i dansk. Universitetsavisen var med til første time
og opdagede at dansk ikke lige er så let et sprog som vi tror

»
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NYT CENTER

Af Richard Bisgaard
og gry gaihede

Den er god nok. Den
gamle punkstjerne Nick
Cave kommer – ikke

bare i Operaen, men også som
seminaremne på Det Teologis-
ke Fakultet. Det samme gælder
filminstruktørerne Martin
Scorsese og Mel Gibson og
Dan Brown, forfatter til best-
sellerkrimien Da Vinci Myste-
riet. 

Fælles for dem er at de på
hver sin måde har ladet sig in-
spirere af Bibelen i deres
kunstneriske virke, og det er
netop hvad der fremover vil
blive sat fokus på i det nye
Center for Studiet af Bibelens
Brug som åbner under Det
Teologiske Fakultet i septem-
ber.

»Vi tager emner op som er
relevante for faget, men som
ikke er en del af det obligato-
riske pensum på teologistudi-
et,« fortæller initiativtageren
til centret, lektor i Det nye Tes-
tamente Geert Hallbäck.

Kammerat Jesus
Centrets aktiviteter vil konkret
fordele sig på to bærende søj-
ler, nemlig Bibelfortolkning-
ens historie og Bibelens recep-
tion i kunst og kultur. Bibelfor-
tolkningens historie er den
‘professionelle’ praksis og me-
tode set i forhold til den alme-
ne kultur- og samfundshistorie
fra antikken til i dag.

»Tidligere har bibelforskere
nok haft tendens til at betragte
sig selv som videnskabens
yderste fortrop. Tanken var at
hver ny generation af forskere
akkumulerede lidt mere ind-
sigt og visdom end de tidlige-

re. Denne lineære forståelse af
bibelfortolkningen holder ikke
i dag. Forskernes indsats bør
ikke bare vurderes i forhold til
selve fortolkningens historie,
men også i relation til alle mu-
lige andre kulturelle på-
virkninger i den aktuelle epo-
ke. Hvor dukker der nye ind-
sigter i Bibelen op? Hvorfor får
man pludselig øje på ting som
man ikke ænsede tidligere?
Sker det af sig selv når man re-
agerer på forgængernes opfat-
telse, eller er det snarere fordi
der er noget nyt i gære i kultu-
ren på det tidspunkt?« 

Geert Hallbäck peger på at
markante skift i fortolknings-
processerne handler nok så
meget om fortolkernes egen
kulturelle samtid. Som når
man i halvfjerdserne under
indflydelse af tidens ung-
domsoprør kunne støde på en
‘Kammerat Jesus’.

Jesus rocks you
Størst offentlig opmærksom-
hed har der været på centrets
emne om Bibelens reception i
kunst og kultur. 

»Når man anerkender at Bi-
belforståelsen er farvet af kul-
turen, bliver det også meget
interessant at se hvordan man
i en større kulturel sammen-
hæng ser på Bibelen. Hvordan
manifesterer Bibelen sig i bil-
ledkunst, litteratur eller film?
De kunstneriske udtryk er jo
ikke bare en afspejling af Bibe-
len, men reflekterer en be-
stemt fortolkning. Så dette
emne skal se både på forskelli-
ge former for kunstnerisk re-
ception og på hvordan de af-
spejler en bestemt kunstnerisk
epoke,« fortæller Geert Hall-
bäck.

Centrets forskningsområder
forudsætter et samarbejde
mellem folk med faglig eksper-
tise inden for kunsthistorie,
musik og litteraturhistorie da
disse projekter nødvendigvis
vil være tværfaglige.

Bibelen skal ses i 
biografen
Centret udbyder undervisning
og håber at tiltrække flere
forskningsprojekter. 

Geert Hallbäck vil også me-
get gerne åbne dørene for fle-
re udadvendte offentlige for-
midlingsarrangementer. Der-
for præsenterer centret sig selv
den 15. september ved en te-
madag, og den 23. september
er der seminar om Da Vinci
Mysteriet. På grund af den sto-
re forhåndsinteresse for arran-
gementet gentages det på Kul-
turnatten den 14. oktober. 

Fredag den 30. september er
så dagen for Gates to the Gar-
den: The Afterlives of Nick Cave.

Til næste år går Jesus til fil-
men. I et samarbejde med Ci-
nemateket planlægger Center
for Studiet af Biblens Brug at
vise fire Jesusfilm op til påske
og at arrangere et seminar om
Bibelen i film næste efterår. 

Geert Hallbäck fortæller at
det er centrets bestræbelse at
komme ud af elfenbenstårnet: 

»Teologi har stærk tradition
for formidling. Vi har fx altid
stået stærkt når det gælder
Åben Uddannelse og kurser på
Folkeuniversitetet. Den åben-
hed overfor omverdenen vil vi
gerne dyrke mere via det nye
center.«

rjb@adm.ku.dk

gbg@adm.ku.dk 

PASSIONERET –
Mel Gibson instrue-

rer sin Kristus-figur i

eposet ‘The Passion

of the Christ’ der

ramte lærredet i

2003.

Rock og krimi på Teologi
Det Teologiske Fakultet opretter center der skal 
forske i rockstjerners og filminstruktørers fortolkning
og brug af Bibelen
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ER DU TIL
KNITRE-KNITRE 
ELLER 
KLIK-KLIK?

Til SU-venlig pris (68% rabat i hele studietiden) kan du få Berlingske
Tidende leveret gennem brevsprækken og til din computer – så det er op til 
dig, om du helst vil knitre med avisen eller om det passer dig bedre at klikke 
rundt på computeren. Bestil på www.berlingskeinsight.dk.

Lige nu kan du deltage i vores store  KONKURRENCE, hvor du f.eks. kan vinde 

en                                      til Thailand, en                  fra Apple eller en personlig 

og en masse andre fede præmier for mere end kr. 50.000,-. 

Test din viden med nye spørgsmål hver uge. Jo fl ere uger du deltager, jo større er 

chancen for at vinde. Klik ind og deltag allerede i dag på www.berlingskeinsight.dk

KONKURRENCE
Præmier for mere 
end kr. 50.000,-

4697_BM_ann_6x370.indd    1 7/11/05    11:42:52 AM



Oprettelse hos TDC Kundeservice og TDC Butik koster 99,-. Tilbudet gælder til og med den 25. september 2005 og er ekskl. startgebyr/telefonstik. Abonnementet er uopsigeligt i 6 mdr.

,-0

Bare fordi du får fastnet i dag, så er der jo ingen, der forventer,
at du får klaver og kummefryser i morgen. 

Brug fastnettet, som da du boede hjemme. Tal i timevis – uden
knitren, uden sus, og uden at den løber tør for strøm. Kan du
huske, hvor billigt det var? Det er det stadig.

Er du mellem 18-28 år, så opret TDC Fastnet lige nu for kun 0 kr.
Du skal bare gå ind på tdc.dk. 

Den er god nok. Lige nu får du oprettelsen på tdc.dk – uden at
betale en krone for det. Så hvad venter du på?

Et rigtigt hjem har fastnet
- opret nu for 0 kr.

tdc.dk

Opret nu på tdc.dk, besøg din lokale TDC Butik eller
ring 80 80 29 80

Tilbud TDC Fastnet, hvis du er 18-28 år
Oprettelse - ved oprettelse på tdc.dk 0 kr.
Abonnement pr. md. 119 kr.
Minimumspris i 6 mdr. 714 kr.

Samtalepriser til fastnet i Danmark
Opkaldspris (når du får forbindelse) 25 øre

Minutpris man.-lør. 8.00-19.30 25 øre

Minutpris øvrig tid 12,5 øre

Øvrige samtalepriser oplyses på tdc.dk
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PERSONALEKURSER

Sprog og kultur
Internationaliseringen på KU kommer bl.a. til ud-

tryk ved en stigning i antallet af udenlandske stu-

derende og ansatte. Dette medfører et øget behov

for redskaber til håndtering af kulturforskelle og

kommunikationsbarrierer. Derfor udbyder PUMA

dette efterår kurset Interkulturel kommunikation

og vejledning, som sigter mod at gøre deltagerne

bedre egnet til at vejlede og kommunikere med

udenlandske ansatte og (især) studerende på KU.

Internationalisering medfører ligeledes øgede krav

til det administrative personales engelskkundska-

ber, mundtligt som skriftligt. PUMA udbyder Ser-

viceengelsk for administrative medarbejdere, som

henvender sig til TAP-medarbejderen, der ønsker at

forbedre sit engelske ordforråd og sikkerhed i ser-

viceringen af udenlandske lektorer, studerende og

gæster på KU. For VIP tilbyder vi på dette område

det nye kursus Academic writing, som hjælper til at

opnå en mere effektiv produktion af engelske pu-

blikationer.

Formidling og pædagogik
Dette efterår er der ligeledes flere andre kurser,

der særligt henvender sig til VIP. Omdrejningspunk-

tet for disse kurser er i høj grad formidling. For for-

skeren, som ønsker at forbedre sin skriftlige for-

midling, udbydes kurset Skriftlig formidling for VIP,

hvor der arbejdes med at skrive klart, præcist og le-

vende. For VIP’eren der vil forbedre sine præsenta-

tioner med PowerPoint, flipover, eller andre AV

midler udbydes Visuel præsentationsteknik – sæt

billeder på! Desuden udbydes kurset I nærkontakt

med pressen – et medietræningskursus, som kan

anbefales for alle VIP medarbejdere, der ønsker et

bedre samarbejde med medierne, herunder indsigt

i journalisters tankegang og arbejdsmetoder samt

egne rettigheder. 

Idet en stor del af universitetets undervisning i dag

har form af vejledning udbydes Projekt og speciale-

vejledning – et kursus der opøver VIP’erens vejle-

derkompetencer i relation til projektopgaver. 

For nye undervisere udbydes Pædagogisk lynkursus

for VIP, hvis formål er at give et elementært pæda-

gogisk grundlag, samt inspiration til udvikling af

rollen som underviser.

Mange veje til større arbejdsglæde 
Efterårets kursuskatalog rummer sædvanen tro en

række kurser, der særligt drejer sig om arbejdsmiljø

og -glæde. Det meget aktuelle kursus Håndtering

af forandringer hjælper til at besvare spørgsmålet

hvordan får vi det bedste ud af den ustoppelige

forandringsbølge? En aktuel forandring på KU er

institutsammenlægninger. For institutledere og an-

dre med ledelsesansvar på instituttet, som står med

denne udfordring, udbydes Forandringsledelse –

hvordan forholder man sig til institutsammenlæg-

ninger. Uløseligt knyttet til arbejdsmiljø er de synli-

ge og usynlige konflikter. En nyhed i kursuskatalo-

get er Konflikthåndtering og mediation – et tilbud

til alle, der ønsker øget viden om, hvordan konflik-

ter kan håndteres mere konstruktivt i hverdagen. I

kataloget finder du flere kurser som sigter mod en

forbedringer af arbejdsmiljøet og effektivitet, for

eksempel Personlig planlægning og hjemmearbejd-

Kursuskalender:

Startdato Titel Længde Frist

14. september Mødeteknik og -ledelse 1 dag Snarest!

19. september SU tema: Lønpolitik på KU 1⁄2 dag 22. aug.

21. september Academic Writing forløb 24. aug.

28. september Personaleforhold fra A-Z 2 dage 24. aug.

5. oktober Håndtering af forandringer 1 dag 31. aug.

6. oktober Grundkursus for medlemmer af SU 1 dag 1. sep.

10. oktober Projektlederuddannelse – modul 3 3 dage 5. sep.

10. oktober SU tema: Budget og regnskabsforståelse 1⁄2 dag 19. sep.

10. oktober Introduktion til bygningsplanlægning og -økonomi 1⁄2 dag 14. sep.

19. oktober Skriv klart og forståeligt 2 dage 14. sep.

24. oktober Pust liv i karrieren 1 dag 19. sep.

26. oktober Kvalitetsudvikling 1 dag 21. sep.

27. oktober Lyst til ledelse 4 dage 20. sep.

27. oktober Journalisering og web-registrering – for sagsbehandlere 1⁄2 dag 22. sep.

31. oktober I nærkontakt med pressen 1 dag 26. sep.

7. november Kompetencefonden – gå-hjem-møde 11⁄2 time 17. okt.

9. november Ansættelse af videnskabeligt personale 1⁄2 dag 5. okt.

9. november SU tema: Fleksibel arbejdsplads 1⁄2 dag 12. okt.

10. november Visuel præsentationsteknik 1 dag 6. okt.

14. november At lære at huske – brug hele hovedet 1 dag 10. okt.

14. november Introduktion til internationalt område 1⁄2 dag 10. okt.

16. november Konflikthåndtering og mediation 1 dag 12. okt.

17. november Skriftlig formidling for VIP 1 dag 13. okt.

21. november Personlig planlægning og hjemmearbejdsplads 2 dage 17. okt.

25. november Interkulturel kommunikation og vejledning 1 dag 20. okt.

28. november Fokus på samarbejde og følelsesmæssig intelligens 1 dag 20. okt.

29. november Kommunikation og samarbejde 2 dage 2. nov.

5. december Forandringsledelse 2 dage 24. okt.

7. december SU tema: Chikane på arbejdspladsen 1⁄2 dag 9. nov.

11. november Pædagogisk lynkursus for VIP 1 dag 14. okt.

18. november Projekt- og specialevejledning 11⁄2 dag 20. okt.

1. december Stresshåndtering (NY DATO) 1 dag 3. nov.

Nye kursustilbud fra PUMA
PUMA præsenterer efterårets nye kursuskatalog 
som rummer såvel gamle klassikere 
som nye og spændende kurser 

splads og kurser inden for stresshåndtering, samar-

bejde og kommunikation.

Ledelse er en kunst med mange 
facetter
I efterårets kursuskatalog er der også hjælp at hen-

te til alle, som står med et ledelsesansvar i den ene

eller anden afskygning. Et velrenommeret forløb er

Projektledelse. Vi er nået til det tredje af i alt fire

moduler, som tager fat på de mere ‘tunge’ ledelses-

mæssige aspekter. Et andet forløb som tidligere har

været afviklet med succes er Lyst til Ledelse. Blandt

de nye kursustilbud findes Kvalitetsudvikling, som

give deltagerne mulighed for at arbejde med kvali-

tetsudvikling i en KU-sammenhæng. Desuden tilby-

der PUMA som noget nyt ledercoaching. Dette er

et individuelt tilbud, der henvender sig til ledere

på alle niveauer, som ønsker personlig og faglig

udvikling af egen lederrolle. 

Økonomikurser
I forbindelse med implementering af økonomire-

formprojektet KU2005 blev der udbudt en række

kurser. Disse kurser udbydes nu med åben tilmel-

ding. 

Praktiske oplysninger
Yderligere information om PUMAs kurser forefin-

des i kursuskataloget, der er sendt til alle enheder.

Husk også at PUMAs konsulenter kan rekvireres til

skræddersyet bistand til netop jeres gruppe – af-

hængigt af hvilke udfordringer I står overfor. Hele

sæsonens tilbud kan ses på vores hjemmeside

www.ku.dk/puma/. Her annoncer vi også PUMAs

udbud af faste kurser, der omhandler emner speci-

elt rettet mod den daglige drift, og de systemer

der understøtter driften. Kurserne oprettes i takt

med behovet og annonceres derfor i første om-

gang uden dato. 

Læs mere på www.ku.dk/puma
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belønnes for god styring af studenterstrømmen
i konkurrence med andre udbydere. Hertil
kommer bidrag til vedligeholdelse af bygnings-
massen der sjældent er tilstrækkelige. 

De offentlige tilskud fastsættes rullende for
tre år ud i fremtiden for at sikre en planlæg-
ningshorisont, ikke bagud som i Danmark. Der-
udover betaler studenterne selv en undervis-
ningsafgift på typisk 4.000 NZ$ (cirka 16.000
kr.) per år for newzealandske indbyggere, en
del mere for udlændinge, og for visse fag, fx på
læge- og tandlægestudierne, op til 7.000 NZ$
(cirka 28.000 kr.) per år. Regeringen sætter et
maksimum for denne egenbetaling mens uni-
versiteterne presser på for at hæve den.

Den offentlige finansiering af universiteterne
er faldet fra 87 procent i 1989 til 42 procent i
2003. Samtidig er brøkdelen af en ungdomsår-
gang der går på universitetet, vokset fra under
ti til cirka 30 procent. Resultatet er en markant
mindre udgift per student end tidligere, ‘højere
produktivitet’ i nutidens politiske sprogbrug. 

Faktisk er uddannelse af udlændinge blevet
en betydelig eksportindtægt for New Zealand.
Inkonsistent hermed kan statsstøtte til egne
studenter ikke bruges uden for landets grænser.

Universiteternes forskning finansieres pri-
mært gennem The Performance Based Rese-
arch Fund på basis af indsendte projektansøg-
ninger meget lig det danske forskningsrådssy-
stem. Desuden er der oprettet nogle få Centers
of Research Excellence. Endelig er der afsat et
mindre beløb til at sikre at der selv på institutio-
ner der ikke har tiltrukket forskningsmidler i

den åbne konkurrence, er et mindstemål af
forskning bag den meddelte undervisning.

Observationer fra New Zealand
På studierejsen til New Zealand gjorde Dansk
Universitetspolitisk Forum sig særligt observa-
tioner om klassestørrelser, studentersammen-
sætningen, akademisk frihed og medindfly-
delse og den overordnede adfærd og styrelse på
de newzealandske universiteter.

Af økonomiske hensyn oprettes kun klasser
med mindst 40 deltagere på de senere dele af
studierne, 120 på bachelordelen. Det vil sige at
der ikke tilbydes undervisning i mange mindre
emner. Eventuelle studenter er her henvist til
selvstudium under vejledning. Dette krav om
økonomi i det enkelte kursus er helt konse-
kvent. 

University of Auckland der som det sidste
universitet i landet underviste i polynesiske og
skandinaviske sprog, kunne ikke skaffe dette
mindstemål af studenter og spurgte derfor
undervisningsministeriet om særlig støtte til
disse små fag. Svaret var afvisende, uagtet at
det betød lukning af disse to fag i New Zealand.

Omkring 40 procent af universiteternes stab
blev afskediget i løbet af fem år ved strukturæn-
dringen. Undervisningsbelastningen af de en-

kelte lærere er derfor steget markant. Således
er student/lærerratioen i samfundsvidenskab
ved Victoria University steget fra 12 til 30 i lø-
bet af denne proces. Parallelt hermed er også
den administrative byrde på de fastansatte læ-
rere steget mærkbart.

Masseuniversitetet  
Andelen af udenlandske studenter der betaler
fuld undervisningsafgift, vokser støt og er på
flere fag nærmest en nødvendighed for at få
forretningen til at løbe rundt. Mange af disse
udenlandske studenter har dog sprogvanske-
ligheder, og deres akademiske baggrund er ty-
pisk lavere end de lokales. University of Auck-
land har sat en grænse ved 20 procent kinesiske
studerende mens andre undervisningsinstitu-
tioner tager op til 80 procent udenlandske stu-
denter. 

Den store studentertilgang, både inden-
landsk og udenlandsk, hænger sandsynligvis
sammen med at adgangskravene er faldet sam-
tidig med at der ikke er antalsbegrænsning på
optagelsen af studenter på studierne og at der
følger penge med til universiteterne.

Som følge af gode muligheder for de stude-
rende for stipendier og statsgaranterede bank-
lån, uafhængigt af forældreindtægt, og gode be-
skæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse
(90 procent er i gang et halvt år efter eksamen)
har studentersammensætningen tilsyneladende
ikke lidt under indførelsen af undervisningsaf-
gifter. 

Der er stadig en bred social spredning i opta-

get. Dog har flere professorer peget på at stu-
denterne i dag udviser mindre nysgerrighed
end tidligere, men nu er mere målorienterede
(læs: eksamenfokuserede). Generelt er indlæ-
ringsbetingelserne blevet dårligere, men de go-
de studenter er lige så gode som tidligere.

Akademisk frihed
Den akademiske frihed er generelt nogenlunde
bevaret så længe man selv er i stand til at hente
eksterne forskningsmidler. Derved kommer de
ansatte i stadigt større konkurrenceforhold til
hinanden, og den sociale vekselvirkning på in-
stitutterne er markant reduceret. De hurtige og
forudsigelige forskningsresultater belønnes,
eftertænksomheden og bibliotekerne har
trange kår. Udbuddet af forskningsmidler kom-
mer til at styre forskningen og kan hindre eller
forsinke publikation af resultaterne. Der er ing-
en overordnet styring eller begrænsning af hvil-
ke restriktioner bevillingsgivere kan pålægge
forskerne.

I de fleste fag er cirka 80 procent af det aka-
demiske personale fastansat, i samfundsfag dog
under 50 procent. En stigende del af
forskningsmidlerne gives til specifikke projek-
ter med det resultat at andelen af midlertidigt
ansatte vokser. 

Af hensyn til studentertilfredsheden og der-
med indtjeningen opfordres underviserne til at
være mere underholdende. Studenterevalue-
ringer bruges af lærerne til lønpres, argument
for forfremmelse og for opretholdelse af kurser. 

Lønninger er individuelt aftalte inden for
rammer forhandlet af de ansattes organisation
med det enkelte universitet og varierer betrag-
teligt.

Ti procent på branding
Universiteterne bliver hele tiden ranket mod
hinanden baseret på deres forskning hvilket
med ovenstående finansieringsprincipper for
undervisningen kan have store økonomiske
konsekvenser. Universiteterne bruger derfor
store summer på at fremtræde i godt lys såvel
som på at avertere efter studenter i tv, på bus-
ser, plakatsøjler osv., helt op til ti procent af
omsætningen. 

Konkurrencesituationen har også besværlig-
gjort samarbejder mellem universiteterne, fx
fælles udbud af studieretninger, som objektivt
set ville være en fordel i et lille land. Især når
flere universiteter opererer i samme by, skær-
pes konkurrencen. Et eksempel er Wellington
hvor det ekspanderende masseuniversitet Mas-
sey University med hovedsæde i Auckland ag-

Af Bjarne Andresen 

Der er i dag stærke kræfter på verdensmar-
kedet for at gøre højere uddannelse til en
handelsvare og dermed drive den efter

kommercielle retningslinjer. De senere års
GATS-forhandlinger (General Agreement on
Trade in Services) under WTO (World Trade
Organization) er et tydeligt billede herpå. Også
den nye danske universitetslov med bestyrelser
med eksternt flertal peger i denne retning.

Et sådant liberaliseret universitetssystem er
et markant brud med den tidligere betragtning
af uddannelse som en offentlig service. Vi fam-
ler imidlertid ikke i blinde. New Zealand indfør-
te med stor konsekvens dette skift i tilgangen til
uddannelse for cirka 20 år siden. 

Dansk Universitetspolitisk Forum (DUPF)
foretog derfor i februar 2005 en studierejse til
New Zealand for at undersøge hvilken effekt
denne omvæltning har haft på universitetslivet
der – specielt hvad angår kvaliteten i uddan-
nelserne, fordelingen af indskrevne studenter,
og de ansattes arbejdsforhold, med henblik på
at fremkomme med et sæt anbefalinger for dan-
ske tiltag på dette område.

Videregående uddannelse i 
New Zealand
New Zealand er med sine fire millioner indbyg-
gere befolkningsmæssigt lidt mindre end Dan-
mark og kan derfor i vid udstrækning bruges til
sammenligning med danske forhold. 

Landets videregående uddannelsessystem

består af otte traditionelle universiteter, 16
polytechnics (teknika og tekniske skoler), syv
lærerseminarier, tre wanangaer (særlige skoler
for maorikultur) samt et større antal private
uddannelsesudbydere. Alle universiteter er alt-
så offentligt ejede, ikke som et krav men per
tradition.

De store økonomiske reformer, herunder af
universiteterne, blev indledt af en Labour-rege-
ring midt i 1980’erne som konsekvens af Eng-
lands optagelse i EF. De blev videreført af libe-
rale regeringer i 1990’erne og nu igen af La-
bour, dog med nogen tilbageholdenhed.

Finansiering af Akademia
Alle tertiære undervisningsudbydere, offentlige
såvel som private, bliver finansieret med et klu-
detæppe af bidrag: til uddannelse, forskning og
strategiske formål.

Det største bidrag til uddannelse afhænger af
antallet af indskrevne studenter. Denne studen-
tertakst varierer efter regeringens opfattelse af
vedkommende universitets kvalitet. Desuden er
der en vis skelen til at de aftalte produktions-
mål inden for specificerede områder opnås,
herunder beståelsesprocenter. 

Det er gennem disse aftaler at regeringen sty-
rer produktionen i forskellige fag. Universiteter

VIDENSKABET
UNIVERSITETSPOLITIK

Den liberalistiske tankegang vinder stærkt frem i disse år. Universiteterne ses
som private virksomheder, og de studerende er kunder i butikken. Dansk 
Universitetspolitisk Forum har været i New Zealand der er rykket længere 
ad det liberale spor, og fremlægger her erfaringer som Danmark kan lære af 

Universitetet i et liberalt system – erfaringe
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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. 12.000 enheder med 

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

gressivt markedsfører sig over for det højere es-
timerede lokale Victoria University.

Hvert universitet har en bestyrelse sammen-
sat meget lig de nye danske universitetsbesty-
relser og med kun et enkelt medlem fra de an-
satte. Senatet (svarende til vores akademiske
råd) består af alle professorer, dekaner og insti-
tutledere og tager sig udelukkende af akade-
miske spørgsmål. 

Menige ansatte har ingen indflydelse. De an-
satte ledere på
alle niveauer
er blevet mere
magtfulde ef-
ter reformen,
og de øverste
ledere behø-
ver ikke længere at have akademisk baggrund.
Vicechancellor (rektor) kan således frit oprette
og nedlægge institutter og fakulteter uden at
rådspørge sig med de berørte. 

Tendensen går i retning af at etablere meget
store og brede institutter som er mere håndter-
bare fra et overordnet administrativt syns-
punkt. Den tekniske infrastruktur (værksteder
og lignende) bliver også centraliseret og der-
med løsrevet fra forskningsgrupperne. Univer-
siteternes frihed udstrækker sig til at oprette og

nedlægge studielinjer som markedet byder, el-
ler som det indgår i universitetets årlige pro-
duktionsaftale med regeringen.

Hvad kan Danmark lære?
I de seneste 20 år har New Zealands universite-
ter været udsat for tre markante forandringer:
en konsekvent virksomhedsgørelse, reducerede
bevillinger per student og et langt bredere stu-
denteroptag. Det kan derfor være svært enty-

digt at tilskrive de ob-
serverede ændringer til
den ene eller den an-
den faktor. 

Da Danmark imidler-
tid udvikler sig i sam-
me retning, dog i et

langsommere tempo, er det vigtigt at tage ved
lære af de gode og dårlige sider af New Zea-
lands udvikling. Dansk Universitetspolitisk fo-
rum gør sig følgende konklusioner:
– Virksomhedsgørelse af universiteterne har gi-

vet forøget den økonomiske effektivitet målt i
udgift per produkt (kandidat eller videnska-
belig artikel), dog tværtom i administratio-
nen. Prisen herfor er tab af akademisk fordy-
belse, tab af mangfoldighed i tilbudte emner,
reduceret opmærksomhed omkring den en-

kelte student, og tab af personlig indflydelse
og engagement.

– De studerende er blevet kunder der betaler
for et diplom og ikke nødvendigvis søger for-
dybelse i et emne. Deres akademiske og
sproglige forudsætninger er faldende. Den so-
ciale og etniske spredning af studenterne op-
retholdes gennem et omfattende SU-lignende
støttesystem til den enkelte student.

– Kollegialt samarbejde hindres til fordel for
uproduktiv konkurrence. Stor energi og
pengesummer bruges på at profilere det en-
kelte universitet i en kamp om markedsande-
le, penge og kræfter der kunne være brugt
mere hensigtsmæssigt på de egentlige pro-
dukter, undervisning og forskning.

– Universiteterne fokuserer, både undervis-
nings- og forskningsmæssigt, på hvad der er
oppe i tiden snarere end klassiske discipliner.

– Arbejdsbyrden på de ansatte er steget mar-
kant inden for alle områder. Præstationspres-
set for at tilfredsstille forudbestemte mål er
vokset.

– Universiteterne prioriterer og finansierer ikke
længere selv de ansattes forskning. Det er den
enkeltes eget problem at skaffe ekstern finan-
siering med det resultat at forskningen styres
strammere.

Ud fra disse konklusioner anbefaler Dansk
Universitetspolitisk Forum at Danmark holder
igen med virksomhedsgørelse af universiteter-
ne for at sikre den akademiske uafhængighed
og den kulturbærende fordybelse. Der bør foku-
seres mere på studenternes kvalitet end kvanti-
tet. Samarbejde mellem – og eventuel sammen-
lægning af – universiteter bør understøttes i ste-
det for at skabe en uproduktiv indbyrdes kon-
kurrence. Hermed sikres elite, kvalitet og de
små fag bedst.

Dansk Universitetspolitisk Forum er en gruppe af
engagerede nuværende og tidligere universitets-
forskere og undervisere fra forskellige fag, som
også i andre sammenhænge deltager i landets be-
slutningsprocesser. Forummets formål er at ‘styr-
ke debatten om centrale spørgsmål inden for
forskning og højere uddannelse i Danmark’.

Bjarne Andresen er formand 
for Dansk Universitetspolitisk
Forum og lektor på Niels Bohr
Institutet, Københavns Univer-
sitet.

»De studerende er blevet kunder der 
betaler for et diplom og ikke nødvendigvis
søger fordybelse i et emne.«

er fra New Zealand
F O T O :  S C A N P I X
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Rektor ved Københavns
Universitet har foreslået
at der indføres mødepligt

for studerende i begyndelsen
af studiet. Dette som et blandt
flere tiltag der skal sikre en
højere gennemførelse på stu-
dierne. 

Men er det en god ide? Jeg
har i hvert fald umiddelbart
tre forbehold:

For det første har jeg ikke
set nogen dokumentation for
at der som påstået skulle være
et problem med svigtende
fremmøde i begyndelsen af
studiet. Mine egne erfaringer
viser tværtimod at de nye stu-
derende er både flittige og
møder frem i stort tal – hvis
undervisningen i øvrigt er ‘på
niveau’, og den enkelte stude-
rende ikke har valgt et forkert
fag. 

Derimod viser det sig oftere
at gamle studerende fravælger
undervisningen – hvad der

kan være mange, også gode,
grunde til. Når det kommer til
stykket, er undervisning jo ik-
ke alt, og nogen kan ligefrem
bruge tiden bedre på at læse
derhjemme.

Ingen garanti for 
gennemførelse
For det andet er der ingen ga-
ranti for at mødepligt vil kun-
ne sikre højere gennemførelse.
Det vil i hvert fald afhænge af
hvordan forslaget konkret
tænkes udformet. Man må vel
gå ud fra at mødepligten skal
gælde på både små (manuduk-
tions-) og store (forelæsnings-)
hold. Hvis den kun skal gælde
på de små hold, kan det jo hur-
tigt føre til en affolkning af
forelæsningerne. 

Men hvordan har man tænkt
sig at registrere fremmødet på
et forelæsningshold med 2-
300 studerende? Og hvilke
sanktioner skal der være for-
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Universitetsavisen

Fredag den 2. september holder vi immatrikula-
tionsfest. Så klapper vi traditionen tro med og af
jer – årets nye studerende – i universitetets gamle

festsal på Frue Plads. I det højloftede rum med de im-
ponerende udskæringer og malerier vil vi fejre en ny
årgang på Københavns Universitet. 

Men faktisk er det at klappe i festsalen en ret ny tra-
dition der har afløst en mangeårig kutyme med at
stampe i gulvet. Festsalens gamle gulv begyndte for et
par år siden at klage under virakken, og så måtte der
tænkes nyt.

Gulvets tilstand siger noget om hvor historisk et
sted Københavns Universitet er – et af Nordeuropas
ældste og største universiteter. Men når klapsalverne
runger i morgen, viser det også at alderen ikke tynger,
og at universitetet er i konstant forandring. I det store
og i det små.

Festdagen i morgen er på mange måder også histo-
risk. Universitetet får skrevet et nyt afsnit af liv ind

i sin 526-årige krønike, og I får skrevet et nyt kapitel
ind i jeres personlige livshistorie. Fra denne dag og
frem til jeres afsluttende eksamen lægges en af de vig-
tigste sten til hvad tiden efter studierne kan rumme
fagligt og socialt. 

På universitetet får I lejlighed til at fordybe jer i en
interesse som I måske altid har dyrket, eller som I
måske først for alvor skal til at dykke ned i. Og her er
der rig mulighed for at lære andre at kende med nog-
le af de samme forventninger og drømme som jer
selv. Det kan resultere i livslange venskaber og beri-
gende bekendtskaber. 

Det vigtigste I skal bidrage med i den sammen-
hæng, er at vælge det til. Jeres eget engagementet –
både i bøgerne og verden uden om dem – er det der
giver jer det optimale udbytte af studietiden.

Det kan godt virke overvældende at stå over for nye
krav til selvstændighed og disciplin og et utal af

muligheder for at forme sin uddannelse. Studierne på
universitetet svarer til et fuldtidsarbejde, og der skal
tænkes nogle tanker og træffes nogle valg undervejs. 

Men I er knap 5.300 nye studerende i år, så I er ikke
alene. Får I brug for hjælp, er den også til at hente hos
blandt andet studievejledere som kan være med til at
skabe overblik og give svar. Erfaringer og gode råd
kan desuden hentes hos andre årgange af studerende

som I typisk møder i faglige foreninger, klubber og
udvalg. Endnu et godt argument for at engagere sig.

Når mange døre står åbne, er det oplagt at udnytte
det til at kombinere fag på tværs af fakulteterne. 

Det vil også være en god idé at tænke i studenterjob
undervejs i forløbet. For ansættelser i offentlige eller
private virksomheder kan være et reelt startspring til
den karriere I måske allerede nu ser foran jer. I det
hele taget er der muligheder nok for at tage hul på
fremtiden mens I går på universitetet. Iværksætter-
kurser og praktikophold er nogle af metoderne.

Overvej også at tage et år i udlandet, så I kan kom-
me hjem med friske indtryk og impulser – dem er vi
altid glade for. Og studier i andre lande er nyttige at
have med i bagagen i forhold til et kommende arbejde
eller en karriere som forsker.

Det er nu ikke alene jer, men også universitetet selv
der står over for nye tider. De danske universite-

ter er inde i en periode med store omvæltninger. I dis-
se år bliver ny lovgivning – der blandt andet har givet
universitetet en bestyrelse – og nye arbejdsgange ind-
skrevet i universitetets historie. 

Det ligger i tråd med at universitetet er og skal være
i forandring, og derfor er vi godt tilfredse med at blive
udfordret gennem nye krav fra omverdenen. 

Men mindst lige så vigtigt er det at universitetet ud-
fordres indefra. Vi har brug for at blive mødt med
kærlig kritik af jer studerende så undervisningen og
forskningen kan blive endnu bedre.

Lige som det var nødvendigt at gå over til at klappe i 
Festsalen, er det derfor nødvendigt at I hele tiden

er med til at nytænke og udvikle universitetet. Når I
har fundet jer til rette i jeres nye studieliv, håber vi at
I vil bruge noget af jeres energi på at påvirke det. Uni-
versitetet bør ikke være et sted hvor man blot læner
sig tilbage og tager imod. Vi forventer at I deltager
både i selve undervisningen og i det der ligger lige
udenom. Jeres indflydelse kan I for eksempel gøre
gældende gennem arbejde i studienævn og fagråd. 

Men lad os komme tilbage til begyndelsen. Til Fest-
salen på Frue Plads. Velkommen til Københavns Uni-
versitet – og husk at klappe!

Velkommen

Af rektor Linda Nielsen

DEBAT

MØDEPL IGT

Rektorforslag 
strider mod 
universitetstanken

BOLIGER TIL NYE 
STUDERENDE I KØBENHAVN

Skal du starte ny uddannelse i hovedstaden efter
sommerferien? Og mangler du et sted at bo? 

Så har du gode muligheder, hvis du søger kollegie-
værelser og ungdomsboliger bredt i hele hoved-
stadsområdet.

Du vil hurtigere end ellers kunne få tilbudt et kol-
legieværelse eller ungdomsbolig i København, hvis
du har studiestart 2005 og et akut boligbehov.

Læs mere om dine boligmuligheder på Københavns
Kommunes hjemmeside: www.kk.dk

Velkommen til hovedstaden!

Lars Engberg
Overborgmester

www.kk.dk
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IUniversitetsavisen nummer 9/2005 omtales
Tænketanken Fremtidens Vækst. Der er 23
forslag som imidlertid (som pointeret af Poli-

tiken) ikke løser den opgave de er blevet stillet
af Økonomiminister Bendt Bendtsen. Det er 
direkte morsomt at 12 udmærkede mennesker
med erfaringer, gode uddannelser og med ind-
flydelsesrige stillinger i det danske samfund 
ikke svarer på opgaven. Det svarer jo til en
dansk stil eller en skriftlig eksamensopgave 

der ikke løses, og dermed kan man dumpe folk.
Kommissoriet lød “hvad erhvervslivet kan 

gøre...”. Men det har man åbenbart set helt bort
fra, og i stedet skriver man en masse om hvad
det offentlige bør gøre. Det er hamrende typisk
dansk. Der politiseres på livet løs med Køben-
havns Universitets rektor og Metals tidligere
formand i spidsen.

Boye Haure, cand.polit., BJH Consult lmtd.

Dumpekarakter 
til tænketank

Få en StudieKonto i Forstædernes Bank.
• Kassekredit på 25.000 kr. til kun 4,75 % i rente om året.  
• Sparer du op på StudieKonto og StudieOpsparing kan du få 2,75 % i rente 

om året af de første 50.000 kr.
• Gratis årsgebyr på VisaDankort. 
• Egen bankrådgiver.

Læs mere om betingelserne på www.forbank.dk

Får du nok?
Får du nok?

Tjek om du får nok på www.forbank.dkwww.forbank.dk 

bundet med svigtende frem-
møde: relegering, afskæring
fra eksamen, eller udelukkelse
fra undervisning i en vis perio-
de?

Og endelig, hvem skal admi-
nistrere disse regler med alle
de undtagelser der nødvendig-
vis må indbygges hvis der skal
være nogen retfærdighed til
(sygdom, barsel etc.)?

Uheldige bivirkninger
Endelig er der spørgsmålet om
eventuelle bivirkninger. Møde-
pligt har mig bekendt ikke væ-
ret institueret på universitetet i
nyere tid, formentlig fordi en

sådan ordning strider mod sel-
ve universitetstanken. 

Et universitet er et sted hvor
voksne mennesker lærer på
højeste, dvs. akademisk, ni-
veau. Og det gør man altså ik-
ke ved at behandle studerende
som børn med forbud og på-
bud om tilstedeværelse, afle-
veringspligt og hvad man el-
lers kan finde på. Det vil tvær-
timod tage læringsansvaret fra
de studerende med mulige ne-
gative bivirkninger på lang
sigt. 

I øvrigt er SU-systemet til
for det samme: Det sikrer om
noget at de studerende er mo-

tiverede for at gøre sig færdige
på normeret tid. Og hvis det
ikke lykkes, er der snarere
grund til at se nærmere på SU-
systemet, frem for at indføre
helt nye – systemfremmede –
elementer på universiteterne.

I hvert fald håber jeg ikke at
KU vil indføre mødepligt som
en ren hovsa-løsning – uden at
det er grundigt debatteret i he-
le universitetsverden. Så vi
kan få alle fakta og synspunk-
ter på bordet og tage stilling
på et reflekteret grundlag. 

Carsten Henrichsen, professor,
dr.jur., Det Juridiske Fakultet.

SVAR

Som led i vores indsats for at
nedbringe universitetets  fra-
faldsprocenter har vi taget for-
skellige initiativer uden det
har medført den store effekt. 
I det avisindlæg som Carsten
Henrichsen refererer til, har
jeg foreslået at fagene endnu
engang nøje gennemgår deres
studieordninger og tiltag når
det fx gælder kontaktlærer,
modulisering af uddan-
nelserne, nye former for pæda-
gogik og så videre.

Som eksempel herpå næv-
ner jeg at en lang række studi-
er har formuleret forskellige
former for krav om studiedel-
tagelse. Det gælder blandt an-

det på den kliniske del af tand-
lægestudiet, de fleste naturvi-
denskabelige fag, og kravene
findes også på en lang række
teologiske og humanistiske fag
som fx Film og Arkæologi og
er på vej på historie-, engelsk-
og danskstudiet. 

På nogle studier kan man ik-
ke gå til eksamen hvis man ik-
ke har levet op til kravene. På
andre bliver pensum udvidet.
Krav om studiedeltagelse fin-
des således på KU i mange va-
rianter. Spørgsmålet er derfor
ikke om det skal indføres eller
ej, men hvor og hvordan det
samme med andre tiltag kan
benyttes. 

De studerende er en meget
stor del af universiteternes liv
og spiller en stor rolle for ud-
viklingen af undervisningen.
Derfor er deres engagement
afgørende for uddannelsernes
kvalitet. De studerende bør
deltage aktivt i den faglige dia-
log snarere end at være nogen
universitetet kun møder på ek-
samensdagen. God og engage-
ret undervisning er et af de
vigtigste omdrejningspunkter
for udvikling af både forskere
og studerende. 

Linda Nielsen, rektor.
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DEBAT

Københavns Universitet er en stimulerende og interes-
sant arbejdsplads der – ligesom de øvrige danske uni-
versiteter – tit må slås mod fordommene om at den er

en dyr, træg og provinsiel institution. På et punkt lever uni-
versitetet imidlertid op til alle fordomme: ved ansættelser. 

Nu hvor Det Humanistiske Fakultet har dekreteret et om-
fattende ansættelsesstop, kan man benytte lejligheden til at
se kritisk på disse procedurer. Hvad er der galt med dem?

Tre problemer
Et første problem: Der bliver ikke nødvendigvis afholdt
prøveforelæsninger i forbindelse med ansættelser. Trækker
man administrative opgaver fra, forventes universitetslære-
re at dele tiden mellem forskning og undervisning. Allige-
vel undlader man i ansættelsessammenhæng en direkte
vurdering af undervisningskompetencer. Det er uforståe-
ligt – og et yderst uheldigt signal at sende til de studeren-
de. Og når man ikke inviterer til prøveforelæsninger, så vil
man naturligvis også være tilbøjelig til at satse på kandida-
ter, man kender. Resultat: indavl.

Et andet problem: Der er sjældent ansættelsessamtaler.
Også dette forhold tenderer mod at lukke ‘fremmede’ kan-
didater ude. Ikke blot fordi universiteterne vil tøve med at
ansætte de ukendte, men også fordi der meget vel kan være
gode kandidater der aldrig søger. Tør en potentiel uden-
landsk kandidat eksempelvis søge en stilling på et universi-
tet hvor der ikke er mulighed for – i et formelt forum – at
stille spørgsmål til instituttets ambitioner og hensigter? Jeg
har selv søgt stillinger i udlandet, og flere af disse (heri-
blandt den jeg netop er tiltrådt) ville jeg aldrig have søgt
hvis ikke der havde været både formelle og uformelle an-
sættelsessamtaler. Indfør interviews – også fordi det er
utrolig sundt for et institut at præsentere sig.

Et tredje og fundamentalt problem: systemet er pinagtigt
langsomt. Jeg har to gange søgt stillinger i Danmark, og
begge gange tog det cirka ti måneder før stillingen blev be-
sat. Det er ikke usædvanligt; en proces på mellem fem og
tolv måneder er, så vidt jeg kan skønne, normen. Det er
ganske enkelt uanstændigt set fra kandidaternes synsvin-
kel. Men den lange ansættelsesprocedure er også et pro-
blem for universiteterne: det giver sig selv, at hvis to kandi-
dater fra samme institut er i konkurrence, kan det være
problematisk for arbejdsklimaet. Det giver også sig selv at
den ønskede kandidat i løbet af denne lange periode måske
får arbejde uden for universitetsverdenen eller på et uden-
landsk universitet. Har universiteterne fuldstændig glemt
at de befinder sig i en konkurrencesituation? 

En opbyggelig historie
En måske opbyggelig historie: i marts 2004 søgte jeg to stil-
linger der var slået op på Lunds Universitet. Efter et ret
dansk forløb (der dog involverede prøveforelæsning og
interview) fik jeg i begyndelsen af februar 2005 tilbudt den
ene stilling. En måneds tid senere måtte jeg takke nej fordi
jeg havde fået tilbudt ansættelse på University of Aber-
deen: den skotske stilling havde jeg søgt ni måneder efter
den svenske! 

Jeg skal ikke påstå at det er en stor ulykke for Lunds Uni-
versitet, men situationen er endt med at blive meget kede-
lig for dem (og for det ansættelsesudvalg der brugte så me-
get tid på processen): den anden foretrukne kandidat hav-
de nemlig også fået et andet tilbud i mellemtiden. Eftersom
der kun var én kvalificeret reserve til de to stillinger, er det
endt med at Lunds Universitet bliver nødt til at lave et gen-
opslag som sender dem ud i endnu et dyrt og tidskrævende
forløb. Danske universiteter løber samme risiko.

Den mest ekstreme historie
Hvorfor skal det tage så lang tid? Blandt andet på grund af
ansøgningsmaterialet. I dag skal et ansættelsesudvalg læse
sig igennem seks til ti publikationer per ansøger og deref-
ter skrive udførlige vurderinger. Jeg vil mene at det er spild
af ansættelsesmedlemmernes og ansøgernes tid. I mange
tilfælde kan et afslag skrives på baggrund af cv og publika-
tionsliste. Ja, det er faktisk allerede hvad der sker. 

Jeg måtte vente ti måneder på at få at vide at min
forskning i for høj grad var for fokuseret på fransk littera-
tur, og en anden gang tilsvarende lang tid på at få at vide at
jeg var for litterær. Begge afslag kunne være skrevet på
baggrund af mit cv og min publikationsliste. 

Den mest ekstreme historie jeg kender, var da to kandi-
dater ventede ni måneder på at få at vide at de ikke kunne
komme i betragtning til et adjunktur eftersom de ikke hav-
de færdiggjort deres ph.d. ved ansøgningstidspunktet (det
havde en af dem så gjort i mellemtiden). Et sådan afslag
kunne være skrevet efter to minutters cv-læsning. 

Nu skal der nok være nogen der mener at disse afslag
blot er en pæn måde at sige at man har villet have andre
(og dygtigere) kandidater. Måske, men det er vel næppe et
argument for værdien af vurderende udtalelser til alle an-
søgere?.

Gør som i England og USA
Hvad er så løsningen? Gør som i USA og Storbritannien:
shortlist, grovsorter! I den angelsaksiske verden sender
man en ansøgning på en-to sider hvor man kort præsente-
rer sin forskningsprofil og forklarer hvorfor man er egnet
til netop denne stilling. Derudover vedlægger man stan-
dard-bilag som cv, publikationsliste, eksamensbeviser, osv.
Det betyder at man kan lave en ansøgning på en weekend
(hvor det i Danmark tager uger).

På den baggrund grovsorterer universitetet og koncen-
trerer sig om de mest interessante. Nu indkaldes skriftligt
materiale (artikler, bøger, ph.d.-afhandlinger) fra de ud-
valgte kandidater. I tredje runde arrangeres samtaler, så
kandidat og institut kan få et indtryk af hinanden (og høre
om satsningsområder, forskningsambitioner, osv.) og til
sidst inviteres de to-tre bedste kandidater til prøveforelæs-
ninger og yderligere samtaler.

Jeg har selv prøvet den amerikanske procedure. Der var
omkring 150 ansøgere til stillingen. Efter halvanden må-
ned vidste 130 at de var ude af billedet, og efter yderligere
en måned og en serie 45-minutters interviews, var der tre
tilbage. Der blev herpå arrangeret prøveforelæsninger og
indgående samtaler, og mindre end fire måneder efter for-
løbets begyndelse var 150 blevet til en enkelt. 

Skriftlige bedømmelser eller ej
Betyder det at man skal opgive de skriftlige bedømmelser
der traditionelt opfattes som garanten for den danske an-
sættelsesprocedures neutralitet og omhyggelighed? 

Uden at ville gå ind i diskussionen om hvorvidt disse ud-
talelser faktisk garanterer neutralitet, så vil jeg nøjes med
at sige at jeg synes at man skal sende argumenterede afslag
til dem som har været indkaldt til prøveforelæsning, og at
skriftlige bedømmelser derudover er spild af tid. Omkost-
ningerne er alt for høje: kandidaterne må vente utrolig
længe, udvalgsmedlemmerne læser og læser, universiteter-
ne risikerer at miste de bedste kandidater – og verden uden
for universitetet kan blive ved med at undre sig over hvor
dyrt, trægt og provinsielt universitetet er.

ANSÆTTELSER

Når universitetet lever 
op til alle fordomme

Forsker/
seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut søger en forsker
eller seniorforsker til Afdelingen for Proces og
Innovation. Du bliver en del af et dynamisk og
internationalt orienteret forskningsmiljø, hvor der er 
fokus på videndeling og tværfagligt samarbejde om 
samfundsvidenskabelige og tekniske opgaver. 

Afdelingen for Proces og Innovation bedriver sam-
fundsvidenskabelig og teknisk forskning inden for 
tre hovedområder:

Byggeprocessen, herunder bygherrerollen, nye 
samarbejdsformer, design og brugerkrav samt 
digital nD modellering.
Innovationsprocessen, herunder læreprocesser 
i projekter og virksomheder samt implemen-
tering og spredning i sektoren.
Værdi af det byggede, herunder benchmarking 
og evaluering af byggeriets standard og kvalitet.

Forskningen i afdelingen løftes i tæt samarbejde 
med de virksomheder, organisationer og myndig-
heder, som er aftagere af instituttets viden.

Kvalifi kationer
Du har dokumenterede forskningskvalifikationer og 
specialviden indenfor et af afdelingens tre forsk-
ningsområder. Vi tror, at du har en samfundsviden-
skabelig/merkantil uddannelse eller er ingeniør eller 
arkitekt – gerne med erfaring fra praksis.

Du forventes at kunne arbejde både selvstændigt 
og i et kreativt samarbejde med andre medarbej-
dere og repræsentanter for byggesektoren i et 
tværfagligt forskningsmiljø.

Endvidere lægger vi vægt på mundtlig og skriftlig 
formuleringsevne på dansk og engelsk. Lyst og 
evne for projektledelse, eksternt samarbejde og 
evne til at tiltrække eksterne forskningsmidler vil 
være en fordel

Læs mere om stillingen på sbi.dk.

Ansøgninger skal være instituttet i hænde inden 
fredag 7. oktober 2005 kl. 12.00.

D r. Neergaards Vej 15 • 2970 Hørsholm
Telefon 45 86 55 33 • www.sbi.dk

•

•

•

Nikolaj Lübecker, Ph.d., Lecturer,

University of Aberdeen

SYNSPUNKT



I  N Æ R K O N TA K T  M E D  P R E S S E N
–  T O  K U R S E R  I  F O R M I D L I N G  O G  M E D I E T R Æ N I N G        

Hvad skal der til for at skrive en god debatartikel?
Hvordan præsenterer man bedst sit budskab på tv?
Hvorfor skal man formulere sig i billeder, og hvornår
skal man lave en kontrakt med journalisten?

Formidlingens svære kunst er heldigvis til at lære. Derfor udbyder 
Kommunikationsafdelingen i samarbejde med PUMA to éndags-kurser i 
forskningsformidling og medietræning for forskere i efteråret 2005.

På begge kurser får deltagerne rig lejlighed til at prøve
sig selv af gennem praktiske øvelser.

Den 31. oktober: 
I nærkontakt med pressen
– et medietræningskursus

Lær at begå dig i de elektroniske medier og i den skrevne

presse. Forstå, hvordan journalisten arbejder og tænker.

Få redskaber til at håndtere mødet med medierne og indgå

en kontrakt. Kurset indeholder radio- og tv-træning.

Tilmeldingsfrist: 26. september.

Underviser er journalist Keld Broksø fra DeadlinePress.

Han har før undervist i kommunikation på

Københavns Universitet.

[Kursus 1533] 

Den 17. november: 
Skriv løs – skriftlig formidling for VIP

Formidl din forskning på en klar, præcis og levende måde.

Giv læserne en god oplevelse og få større gennemslagskraft.

Kurset indeholder øvelser i at fokusere og strukturere tekst

– og folde sprogblomsterne ud.

Tilmeldingsfrist: 13. oktober

Underviser er debatredaktør Per Michael Jespersen, Politiken.

Han er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med bifag

i retorik.

[Kursus 1532] 

Læs mere om kurserne på 

www.ku .dk /puma
Kursusansvar l ig:  Kommunikat ionsafdel ingen og PUMA
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Jens Als-Nielsen

Professor Jens

Als-Nielsen er

verdens føren-

de ekspert

inden for rønt-

genoptik og

har modtaget 25 mio. kr. fra

John og Birthe Meyers Fond til

anskaffelse af maskinen Com-

pact Light Source. Konceptet er

helt nyt og gør det muligt at 

generere ligeså kraftig røntgen-

stråling som ved de store syn-

krontronstrålings-faciliteter som

fx i Grenoble. Maskinen skal

bruges til forbedring af rønt-

gentomografi som fx finder an-

vendelse i hospitalsvæsenet. En

anden væsentlige anvendelse

bliver inden for grundforskning

i nanoscience og nanomedicin.

Universitetsavisen

Journalistprak-

tikant Simon

James Pettitt 

tiltrådte 1. au-

gust som jour-

nalistpraktikant

og vil være på

Universitetsavisen indtil 1. fe-

bruar 2006. Simon har siden fe-

bruar 2004 studeret på Dan-

marks Journalisthøjskole. I det

halvandet års sabbat før DJH

har han blandt andet produce-

ret et teaterstykke i Edinburgh

og været granklipper på Fyn.

christina_m_distler@

yahoo.com.

Copenhagen

Period: From Jan. to Dec. 2006.

Size: Room or studio.

Equipment: Furnished.

Tenant: Oxford academic. 

Contact: E-mail: maraujo@

ouce.ox.ac.uk.

Bolig udlejes

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/9-05 til 1/2-06. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. med

bad og køkken.

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine

i kælder, tv og evt. bredbånd.

Husleje:  6.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Sanne S. Jelsbak, 

e-mail: sannejelsbak@

hotmail.com el. tlf. 2680 8808.

Kgs. Lyngby

Periode: Snarest og ca. 1 år

frem.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær., 

65 kvm. 

Udstyr: Møbleret, altan. 

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum 15.000 kr.

Kontakt: E-mail: xcls@ofir.dk el.

tlf. 4585 6546.

Copenhagen City

Period: From 1/10-05 to 31/9-06,

possible ext. to 31/9-2007.

Size: Apartment, 3 rooms, 98

sqm.

Equipment: Washing machine,

dryer, dishwasher, cable.

Rent: 9.000 kr. per month incl.

heat and cable TV.

Deposit: 27.000 kr.

Contact: Tlf. 2239 0238 or 

e-mail:

trondulven@hotmail.com.

Dragør Sydstrand

Periode: Fra 1/10-05 til ca. 

1/1-06.

Størrelse: Villa, 3 vær, 120 kvm,

køkken, bad og bryggers.

Udstyr: Møbleret. Have, op- og

vaskemaskine, tumbler og

adsl.

Lejer: Ingen husdyr, ikkeryger. 

Husleje: 12.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: E-mail: chrilon@hot-

mail.com el. tlf. 3965 8080.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/9 el. 1/10-05 og 

1 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær, 

94 kvm.

Udstyr: Evt. møbleret, køkken,

bad, vaskemaskine og tørre-

tumbler.

Lejer: Ikkeryger, ingen husdyr.

Husleje: 5.800 kr. pr md. inkl.

forbrug.

Depositum: 17.400 kr. 

Kontakt: E-mail:

d197203@inet.uni2.dk.

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period. As soon as possible.

Size: 1 Room.

Equipment: Access to kitchen,

toilet, bath, internet and tel.

Tenant: Chinese student, non-

smoker.

Rent: App. 2.000 kr. per month.

Contact: E-mail: zxding@hot-

mail.com.

Copenhagen

Period: From Sept. 2005 to Feb.

2006. 

Size: Studio or small apartment.

Tenant. A Polish archaeologist,

non-smoker, no pets.

Contact: Marta Guzowska, 

e-mail: martaguzowska@

yahoo.com.

Copenhagen

Period: From Jan. 2006 for at le-

ast 6 months.

Size: Apartment, 1 room.

Tenant: Researcher with wife

and baby from Germany, Non-

smokers.

Contact: Caspar Schöning, e-

mail: cschoning@bi.ku.dk or

tel. 3532 1280.

Copenhagen

Period: From 1/11-05 and up to

3 years.

Size: Apartment, 1-2 rooms with

kitchen and bath.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Pakistani Ph.D.-scholar

and wife.

Rent: 3.-4.000 kr. per month.

Contact: E-mail:

arish.qazi@tuhh.de.

Copenhagen

Period: As soon as possible.

Size: Room or apartment.

Tenant: Student, non-smoker.

Contact: Tel. 2733 4206.

København

Periode: Fra 1/9 til 30/11-05.

Størrelse: Møbleret lejlighed

med køkken og bad.

Lejer: Udenlandsk seniorforsker,

ikkeryger.

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Abigail Mackey, tlf.

2984 7324 el. e-mail:

bi4@mac.com.

Frederiksberg/København/

Gentofte

Periode: Snarest muligt. 

Størrelse: 2-3 vær., køkken, bad,

gerne med adgang til have

Lejere: Hollandsk prof., ikke-

ryger med 1 barn.

Kontakt: E-mail: 

cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk

el. tlf. 3532 1227.

Copenhagen

Period: From 1/9-05 to 28/2-06.

Size: Small apartment or room.

Equipment: Furnished if possi-

ble.

Tenant: F foreign student. 

Contact: E-mail:

NAVNE

Tiltrædelser

Brian Vinter

Lektor Brian

Vinter er pr. 

1. august blevet

ansat som pro-

fessor på Data-

logisk Institut.

Han har de sidste 3 år været di-

rektør for Nordic DataGRID Faci-

lity og desuden arbejdet som

lektor ved Syddansk Universitet

i Odense. På datalogisk Institut

er Brian Vinter tilknyttet DIKUs

forskningsgruppe inden for dis-

tribuerede systemer hvor han

specielt skal arbejde med Grid-

computing og supercomputing.

Områder som skal danne basis

for fremtidens internet som ikke

blot vil tilbyde information,

men også processorkraft og di-

stribuerede servicer.

Priser

Kirsten Caesar

Cand.scient. og

ph.d. Kirsten

Caesar fra Me-

dicinsk Fysiolo-

gisk Institut ved

Københavns

Universitet har modtaget den

internationale Niels Lassen

Award for forskning i hjernens

energistofskifte. Prisen gives

som anerkendelse for ‘et be-

mærkelsesværdigt videnskabe-

ligt bidrag foretaget af en yng-

re forsker’.

Anja Titiana

Ramstedt 

Jensen

Lektor cand.-

scient. Anja T.R.

Jensen fra Det

Sundhedsviden-

skabelige Fakultet har modta-

get et internationalt forsknings-

stipendium på 2,5 mio. kr. til

undersøgelse af proteiner der

forårsager udviklingen af mala-

ria hos børn i Afrika. Proteinet,

som er næsten identisk hos

mange af de sygdomsfremkal-

dende malariaparasitter, er et

godt bud på en vaccine mod

malaria der hvert år dræber

over 1 mio. mennesker.

Jens Midtgaard

Lektor ved

Neurofysiolo-

gisk Afdeling

Jens Midtgaard

har modtaget

en donation på

1,4 mio. kr. fra Lundbeckfon-

den. Jens Midtgaard forsker i

lugtesansen som en model for

hvordan hjernen opfatter san-

seindtryk. Mennesket har 350

forskellige typer sanseceller i

næsen, men kan imidlertid skel-

ne mellem 10.000 forskellige

dufte. Pengene fra Lundbeck-

fonden skal således anvendes til

at analysere mekanismerne i de

nerveceller der er ansvarlige for

overførsel af information i lug-

tekolben.

Britt Tang 

Sørensen

Miljøkemistu-

derende Britt

Tang Sørensen

har modtaget

OTICON-stipen-

diet på 100.000 kroner. Pengene

skal gå til at finansiere hendes

specialeskrivning som hovedsa-

geligt skal foregå i udlandet. Til

august tager hun til United Sta-

tes Environmental Protection

Agency i North Carolina, USA

hvor hun skal udvikle en meto-

de til at måle forurening af

kviksølv i atmosfæren. Til marts

rejser Britt Tang Sørensen videre

til Alaska hvor hun skal udføre

målinger af kviksølv i atmosfæ-

ren.

Thorkild 

I.A. Sørensen

Professor og

dr.med. samt 

leder af H:S In-

stitut for Syg-

domsforebyg-

gelse Thorkild I.A. Sørensen har

fået 1 mio. kr. fra Lundbeckfon-

den til registerforskning i forsøg

på at finde frem til årsager til

fedme hos børn og unge. I alt

350.000 børn født mellem 1930

og 1983 fra Københavns Kom-

munes skoler indgår i undersø-

gelsen. De indledende analyser

viser at fedmeepidemien i løbet

af de sidste 50 år har udviklet

sig i faser med stabil vægt hos

børnene og faser med kraftig

øgning af vægten hos bestemte

fødselsårgange. 

Jean-Francois

Perrier

Jean-Francois

Perrier fra Me-

dicinsk Fysiolo-

gisk Institut har

modtaget 2

mio. kr. fra Lundbeckfonden.

Beløbet skal anvendes til at

undersøge de komplekse net-

værk af signalveje i hjernen der

fx bidrager til at trække vejret

og til at bevæge sig. Mange stu-

dier fokuserer enten på de mo-

lekylære mekanismer bag sig-

nalvejene i hjernen eller på

hvad netværket sætter os i

stand til at gøre. Jean-Francois

Perriers projekt har til formål at

slå bro mellem disse undersø-

gelser ved at finde frem til

sammenhængen mellem de mo-

lekylære komponenter og den

opførsel som netværket af sig-

nalveje i hjernen fører til. 

Mindemedalje for dansk havforsker

I årene efter Galathea-dybhavsekspeditionen 1950-

52 blev dens leder, dr.phil. Anton Bruun, Zoologisk

Museum, en af de ledende i etableringen af interna-

tional havforskning. Efter et stort, forberedende

møde i 1960 i København på Christiansborg stiftedes

i Paris i september 1961 Intergovernmental Oceano-

graphic Commission, IOC under Unesco, med det

ærefulde valg af Anton Bruun som den første præsi-

dent. Men allerede i december samme år døde han

pludseligt lige før sin 60 års fødselsdag. Siden har man

ved det årlige IOC-møde i Paris afholdt en Bruun

Memorial Lecture om et emne fra havforskningens

frontlinje. Fra og med i år modtager foredragsholde-

ren en vægtig sølvmedalje med Bruuns portræt og

IOC’s logo, og den 21. juni var dr.phil. Torben Wolff,

docent emeritus ved Zoologisk Museum og souschef

på Galathea-ekspeditionen, inviteret til IOC-mødet i

Unesco for her på familiens vegne at modtage den

første medalje og redegøre for Bruuns skelsættende

indsats for dansk og international havforskning.

Har du et ekstra værelse?
Er du interesseret i andre kulturer og sprog, og har du lyst til at hjælpe en international studerende? Vi

søger møblerede værelser til vores internationale studerende snarest for et el. to semestre. Der skal væ-

re adgang til køkken og bad, og den samlede månedlige husleje må ikke overstige 2.800 kr. Værelset

skal ligge i cykelafstand fra universitetet. 

Kontakt Det Internationale Kontor på e-mail: int-housing@adm.ku.dk.
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Frederiksberg

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Kollektiv med pt. 4M

og 3K ml. 36 og 56 år søger

beboer.

Husleje: 5.400 kr. pr. md. inkl.

alt.

Indskud: 37.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 3331 7595.

Brønshøj 

Periode: Snarest. 

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær. med

køkken og bad.

Udstyr: Møbleret. Evt. tlf. og

internet.

Lejer: M gæsteforsker. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl.

tlf. og internet.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: E-mail bsiew@hot-

mail.com.

Brønshøj

Periode: Snarest muligt og i 

10-12 mdr.

Størrelse: Enderækkehus, 

195 kvm. i 2 etager.

Udstyr: Køkken, bad, havestue

og have. 

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 14.000 kr. pr. md.

Depositum: 28.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3964 4587.

Østerbro

Periode: Snarest og 1 år frem,

evt. 2.

Størrelse: Lejlighed, 155 kvm.

med køkken og bad.

Udstyr: Møbleret, vaskesøjle,

opvaskemaskine, internet og

gårdanlæg.

Husleje: 14.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail:

jvpedersen@hotmail.com el.

tlf. 4057 0574.

København K

Periode: Snarest og til 31/12-05,

evt. forlængelse. 

Størrelse: Lejlighed, 80 kvm., 

2 vær., bad og køkken.

Udstyr: Adgang til gård. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl.

el og varme. 

Depositum: 16.000 kr.

Kontakt: Stine Kirstein, 

tlf. 5059 5116 el. e-mail: 

stine.kirstein@undp.dk.

Indre Vesterbro

Periode: Fra 1/9 el. 1/10-05 og

min. 3 mdr. og maks. 2 år.

Størrelse: Værelse, 10 kvm. 

Adgang til bad, køkken, 

vaskekælder og fællesgård.

Lejer: 1 pers., ikkeryger.

Husleje: 2.000 kr. pr. md. inkl. el,

varme og vask.

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: E-mail: stinekjaer@

hotmail.com.

Østerbro

Periode: Fra sept. til dec. 2005.

Størrelse: Værelse, 12 kvm. 

i lejlighed der deles med 

2 stud. K.

Udstyr: Møbleret, adgang til

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: Tlf. 4092 0252.

Copenhagen

Period: As soon as possible, up

to 1 year.

Size: Flat, 90 sqm., 3 rooms, kit-

chen-dining room, bathroom.

Equipment: Furnished.

Tenant: University lecturer/scien-

tist.

Rent: 10.000 kr. per month incl.

heating and electricity.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: Tel. 5120 9839 or e-

mail: hind@tiscali.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/9-05 og 22 mdr.

frem.

Størrelse: Lejlighed, 130 kvm., 4

vær. med køkken og bad.  

Husleje: 8.500 kr. pr. md. 1.000

kr. i aconto varme.

Depositum: 25.500 kr. 

Contact: Michala, tlf. 2243 7443

(eft. kl. 20 aften).

Østerbro

Period: 1-2 years.

Size: Apartment, 3 rooms with

yard.

Equipment: Fully furnished.

Rent: 7.800 kr. per month.

Contact: Tlf 2538 0164.

Nørrebro

Periode: Snarest muligt i min. 3

mdr.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret, bredbånd, tv,

vaskemaskine og gårdhave.

Husleje: Efter aftale.

Kontakt: E-mail:

Cuber@tiscali.dk.

Christianshavn 

Period: As soon as possible, for

1-2 years.

Size: Apartment 3 rooms, 77

sqm., kitchen and bath.

Equipment: Fully furnished,

washer, Cable TV, internet,

courtyard

Tenant: Non-smoker

Rent: 7.500 kr. per month incl.

all.

Contact: Lone Frank, e-mail:

lfx@weekendavisen.dk.

København Ø

Periode: Fra 1/9-05 og 3 mdr.

frem.

Størrelse: 2 vær. i byggefor-

eningshus, 40 kvm., eget te-

køkken, bad og toilet.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 4.320 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 4.320 kr. 

Kontakt: Tlf. 3929 9040.

Dyssegaard

Periode: Fra 1/9-05 til 28/2-06.

Størrelse: Lejlighed, 80 kvm.

Bad/toilet og køkken.

Husleje: 6.000 kr. pr md. inkl.

varme.

Kontakt: Lars Stumpe, e-mail:

stumpepapir@mail.tele.dk.

køkken, bad og vaskemaski-

ne.

Lejer: Ikkeryger K, evt. exchang-

eelev.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum. 6.000 kr.

Kontakt: Lise Munch, e-mail:

sweetlise@hotmail.com el. tlf.

253 23423.

Christianshavn

Periode: Fra 1/10-05 til 1/9-06.

Størrelse: 2 vær., ca. 42 kvm,

med bad og toilet

Udstyr: Delvist møbleret.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.,

ikkeryger.

Husleje: Ca. 3.500 kr. pr. md.

inkl. forbrug, internet, vask

og have.

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: E-mail:

shelmer@stud.ku.dk.

Emdrup

Periode: Snarest muligt til 

15/1-06.

Størrelse: Hus, 3 vær., 160 kvm.

Udstyr: Møbleret. Vaskekælder,

garage og have.

Husleje: 10.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: awuha@c.dk el.

tlf. 3976 0929.

København

Periode. Snarest muligt og min.

3 mdr. frem.

Størrelse: Værelse, 24 kvm., ad-

gang til køkken og bad. Deles

med K og hund.

Udstyr: Vaskemaskine og gård-

have.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

cmmoshoj@bi.ku.dk.

Holte

Periode: Fra 1/10-05 til 1/8-06.

Størrelse: Villa, 260 kvm, 2 bad,

køkken og garage. 

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Op- og vaskemaskine, tumbler

og bredbånd. 

Husleje: 14.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 45.000 kr.

Kontakt: E-mail: ow@ifs.ku.dk

el. tlf. 4546 1744.

Vesterbro

Periode: Fra 1/10-05 til 1/1-06.

Størrelse: Værelse, 30 kvm., med

køkken.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Stud. K.

Husleje: 2.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 6089 1984 el. 

e-mail: arnisa_lahi@

yahoo.com.

Amager

Periode: Snarest muligt og 1 år

frem.

Størrelse: 2 kælderværelser en-

suite, 30 kvm. eget bad og

toilet.

Udstyr: Umøbleret, adgang til

have. 

Lejer: K ikkeryger.

Husleje: 3.000 kr pr. md.

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk

og bringes kun én gang. 

Deadline 5/9 for avis 11 der udkommer 15/9 og 

deadline 19/9 for avis 12 der udkommer 29/9.

DET SKER

Signalet fra det ydre rum. Religiøse forestillinger om kontakt med 
extraterrestriale væsener
Foredrag med stud.mag.art. Thore Bjørnvig

Tid: 6/9 kl. 16.00

Sted: Artillerivej 86, 2. sal, lok. 2.34

Arr.: Afdeling for Religionshistorie

Siden 50erne har SETI (the Search for Extraterrestrial Intelligence) søgt at opfange et signal af kunstig,

intelligent oprindelse fra det ydre rum. Denne bestræbelse florerer i et mærkværdigt og fascinerende

krydsfelt mellem religion og videnskab, science fiction og tørre facts, politik og utopi; alt sammen ind-

rammet af et overordnet apokalyptisk narrativ. Her bliver religionens sprog brugt til at omvende de 

religiøse til videnskabens religion, alt imens religionen selv forbandes. En afgørende rolle i dette dis-

kursive cirkus spiller drømmen om signalet fra hyperintelligente væsener i det ydre rum, og de fantas-

tiske konsekvenser opfangelsen af det menes at ville få for jorden og dens befolkning.

Immatrikulationsfest. Festen for årets russer
De officielle højtideligheder hvor rektor byder de nye studerende velkommen finder sted ad to om-

gange. Fra kl. ca. 17.30 spiller et orkester op til dans i Konsistoriegården og der er salg af drikkevarer

Tid: 2/9 hhv. kl. 15.30 og kl. 17.00. Dørene åbnes en halv time før

Sted: Universitetets festsal, Frue Plads

Arr.: Københavns Universitet

Immatrikulationsfest i Studenterhuset
Festen fortsætter i Studenterhuset lige ved siden af Rundetårn til langt ud på natten! Dit studiekort er

din adgangsbillet

Tid: 2/9 kl. 19.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.com

The ‘Enjoyment’ of Tragedy. The Cordelia Complex, 
or Katharsis Rethought
Semesteråbningsforelæsning af George Steiner, Cambridge University, England

Tid: 5/9 kl. 15.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 1., aud. 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet, slu@teol.ku.dk

Fotoklub for studerende
Fo2-gruppen er et brugerfællesskab opbygget omkring Studenterhusets fotoudstyr, – s/h, dias, video,

mørkekammer og multimedierum med diasscanner mm

Tid: 6/9 kl. 16.30 og hver første tirsdag i måneden

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Fo2, maya@studenterhuset.com, www.studenterhuset.com

Decision-making procedures in the CFSP
Jean Monet lecture by Karsten Biering Nielsen, Head of Section, Ministry of Foreign Affairs

Tid: 7/9 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, room 5.1.22

Arr.: Jean Monet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

Forvaltningsret
Forelæsning af Jesse Chopper, prof. of public law, University of California, Berkeley, USA

Tid: 8/9 kl. 12.20-14.30

Sted: Bethesda

Arr.: Det Juridiske Fakultet, carsten.meng.smidt@jur.ku.dk 

F O T O :  P O L F O T O



(Mande)stemmer søges
Vores kor er både sjovt og seriøst og består fortrinsvis af studerende. Vi søger nye

medlemmer, især herrer. Koret er tilknyttet Studentermenigheden på Amager og øver

hver tirsdag kl. 16.30-18.30 i Hans Tausens Kirke på Islands Brygge.

Se www.hum.ku.dk/sma el. kontakt dirigent Sigrid Damsager Frandsen, tlf. 7730 9344,

e-mail: sigrid@stud.ku.dk.
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FORTSAT ...

Udstyr: Møbleret, internet, ka-

bel-tv og vaskeri.

Lejer: Stud., ikkeryger.

Husleje: 3.400 kr. pr. md. inkl.

forbrug og vaskeri.

Kontakt: E-mail: stineyde-

gaard@hotmail.com el. tlf.

5090 3750.

Nørrebro

Periode: Fra 15/9-05 og 1 år og

11 mdr. frem.

Størrelse: Lejlighed, 63 kvm., 

21⁄2 vær.

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Vaskeri i kælderen.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

normalt forbrug af el, vand

og varme.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3583 2408 el. 2993

7417.

Indre Østerbro

Periode: Fra 1/9-05 og frem

(min. 6 mdr.).

Størrelse: 2 vær. en suite, 

29 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken og

bad.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl. el,

varme, licens og kabel-tv.

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Tlf. 3022 2205.

Vesterbro

Period: From 1/10-05 to 1/2-06.

Size: Room, 18 sqm.

Equipment: Access to living

room, bath, kitchen, washing

machine, and internet.

Rent: 3.000 kr. per month all

incl.

Deposit: 3.000 kr.

Contact: E-mail:

tjelsbak@hum.ku.dk or marie-

dahlr@gmail.com

Østerbro

Period: From 1/10-05 to 30/09-

07.

Size: Apartment, 2 rooms, kit-

chen, bathroom, 67 sqm. 

Equipment: Furnished, access to

free laundry.

Tenant: Guest researcher or 

similar, non-smoker, no pets,

no children.

Rent: 4.800 kr. per month incl.

heat, excl. electricity.

Deposit: 14.400 kr.

Contact: E-mail: sgfr@neurop-

harm.ku.dk.

Copenhagen S

Period: From 15/9-05 and app. 

1 year.

Size: Apartment, 2 rooms, 

53 sqm.

Equipment: Fully furnished, kit-

chen, bath, internet, cable TV,

balcony, courtyard.

Tenant: Preferably guest profes-

sor, non-smoker.

Rent: 7.000 kr. per month incl.

all. 

Deposit: 7.000 kr.

Contact: E-mail: 2vlejlig-

hed2300@gmail.com.

Indre Østerbro

Periode: Fra 24/9 til 1/12-05.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret. Op- og

vaskemaskine, tørretumbler.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

varme. 

Kontakt: E-mail: mail@peter-

lund.org el. tlf 2627 4706.

Kollegier

Studentergården
Periode: Ultimo 2005 og primo

2006 forventes 15-20 ledige

pladser. 

Målgruppe: Studerende ved KU,

DTU el. tilsvarende højere læ-

reanstalt der har bestået 1 års

normeret studieårsværk.

Kollegiet: Værelserne er udsty-

ret med telefon og internet-

adgang, håndvask og klæde-

skab. Møblement stilles i et

vist omfang til rådighed. Fæl-

leskøkkener og -bad, læse- og

fjernsynsstue, have, tennisba-

ne, billard- og bordtennisrum,

mørkekammer, musikstue og

vaskemaskine. 

Husleje: 1.600 kr. pr. md. plus 20

kr. i kollegieafgift. 

Ansøgning: Særlige ansøgnings-

skemaer for Studentergården

findes på www.studenter-

gaarden.dk el. fremsendes ef-

ter skriftlig henvendelse ved-

lagt frankeret svarkuvert

(standardformat, laveste A-

post-takst).

Sendes til: Studentergårdens

efor Bent Jørgensen, Tagens-

vej 15, 2200 Kbh. N.

Yderligere oplysninger: Se

www.studentergaarden.dk.

Kom til informationsarrange-

ment 15/9 kl. 19.30.

Kvinderegensens 
Universitetskollegium
Målgruppe: Kvindelige og

mandlige studerende ved KU.

Kollegiet har kønskvotering

og har derfor separat vente-

liste for mænd hhv. kvinder.

Kollegiet: Kollegiet huser 58 be-

boere fordelt på 7 køkkener.

Beboerne har fælles bad og

toilet. 

Ansøgning: Ansøgningsskema

findes på www.qr.dk el. send

frankeret svarkuvert til: Kvin-

deregensens Selvstyre, Ama-

ger Boulevard 101, 2300 Kbh.

S. Vedlæg kopi af studiekort

og dokumentation for studie-

aktivitet. 

Yderligere oplysninger: Se

www.qr.dk.

Valkendorfs Kollegium
Periode: Efterår 2005.

Målgruppe: En studerende ved

Det Juridiske fakultet pr. 

1/11-05 og en studerende fra

Det Humanistiske Fakultet pr.

1/12-05 der har bestået 2 års

normeret studietid.

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders

STILLINGER

VIP-stillinger 

Samfundsvidenskab

Adjunktur i personligheds-
psykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold og kvalifikationer:

Forskning i personlighedspsy-

kologi; undervisning, vejled-

ning og eksamensarbejde;

deltagelse i administrative ar-

bejdsopgaver i relation til

forskning og undervisning.

Der lægges vægt på erfarin-

ger til såvel teoretisk som em-

pirisk forskning, undervisning

og deltagelse i internationalt

fagligt samarbejde.

Omfang: 4-årig stilling til besæt-

telse 1/2-06. 

Ansøgningsfrist: 6/9-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Arne Prahl, e-mail: Ar-

ne.Prahl@psy.ku.dk. Se også

www.psy.ku.dk.

Sundhedsvidenskab

Lektorat i Parasitologi og
International Sundhed
Sted: Afdelingen for Parasitolo-

gi, Institut for Medicinsk

Mikrobiologi og Immunologi.

Indhold: Forskning i molekylær-

biologiske aspekter af mala-

ria. Publicering/videnskabelig

formidling og undervisning,

administrative opgaver. Stil-

lingen er 5-årig.

Ansøgningsfrist: 15/9-05, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Lektorat i psykosocial
sundhedsforskning
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Social

Medicin. 

Indhold: Forskning i psykosocial

sundhed og forskningsbaseret

undervisning inden for fore-

byggelse, medicinsk sociologi

og kvalitativ metode. 

Ansøgningsfrist: 15/9-05, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultetsse-

kretariatet, tlf. 3532 7048.

Associate Professor within
the field of Experimental
Cancer
Place of employment: Depart-

ment of Molecular Pathology.

Contents: The position is focu-

sed on research activities

within experimental oncolo-

gy, with special emphasis on

tumour cellular interactions,

Stræde i den indre by i et

gammelt hus med stor have.

Det er et lille kollegium med

plads til 22 beboere. Kollegiet

har selvstyre.

Husleje: 1.340 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

vedlagt dokumentation for 2

års bestået studietid samt et

brev hvori du fortæller om

dig selv og hvorfor du gerne

vil bo på Valkendorfs kolle-

gium (1 side) indsendes til 

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 27/9-05.

G.A. Hagemanns Kollegium 
Periode: Flere ledige pladser pt.

Målgruppe: Studerende der har

studeret i min. 2 år på en

videregående uddannelse (5

år el. længere) og har min. 2

år tilbage. 

Kollegiet: Ligger ved Østerport

Station og har internt selvsty-

re. 55 beboere (alumner). 

Faciliteter: Fest- og spisesal, avis-

og tv-stue, bibliotek, musik-

værelse med flygel, pool- og

bordtennisbord, mørkekam-

mer, værksted, vaske- og mø-

derum. To ansatte køkkenda-

mer laver frokost og aftens-

mad i hverdagene. 

Husleje: 3.350 kr. pr. md. inkl.

fuld kost, telefonabonne-

ment, internet, avisabonne-

menter, licens samt tilskud til

fællesarrangementer. 

Ansøgning: Se www.gahk.dk el.

kontakt e-mail:

indstilling@gahk.dk 

Lyngby/Bagsværd

Periode: Fra 1/11-05 til 30/9-06.

Størrelse: Hus, 112 kvm., 4 vær.

Udstyr: Umøbleret. Op- og vas-

kemaskine. Have.

Husleje: 9.500 kr. pr. md. ekskl.

el og varme.

Depositum: 28.500 kr.

Kontakt: E-mail: henrikogel-

len@greennet.gl.

Dragør

Periode: Fra 1/9-05 til 15/4-06.

Størrelse: Villa, 160 kvm.

Udstyr: Møbleret, have, altan og

terrasse.

Lejer: Gæsteforsker.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 32537777 el.

www.stajner.dk.

Frederiksberg C

Periode: Fra 2/1 til 15/4-06.

Størrelse: Herskabslejlighed, 

171 kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Møbleret. Vaskemaski-

ne, adgang til fælleshave og

kabel-tv.

Lejere: Enkeltperson el. par, evt.

med børn, ikkerygere.

Husleje: 45.000 kr. for hele 

perioden ekskl. varme og el.

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: E-mail: vt1506@ofir.dk.

Østerbro

Period: App. 26. Sept. 2005 and

max 2 years.

Size: Apartmemt, 2 rooms, 

55 sqm.

Equipment: Furnished. Cable.

Rent: App. 3.700 kr. per month

all incl.

Deposit: 9.000 kr.

Contact: E-mail: charlotte_

jorgensen2@hotmail.com.

Østerbro

Periode: Fra ca. 1/9-05 og i ca. 

2 år.

Størrelse: Lejlighed, 68 kvm. i

byggeforeningshus.

Udstyr: Evt. delvist møbleret,

køkken, bad, adgang til have

og vaskekælder.

Lejer: Gæstelærer el.lign., ikke-

ryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el, kabel-tv og

internet.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

ur2100@hotmail.com.

Rødovre

Period: From 1/10 or 1/11-05, for

1-2 years.

Size: House, 180 sqm., 4 rooms,

2 bathrooms, kitchen.

Equipment: Furnished or unfur-

nished, dishwasher, washing

machine, basement, garden

and playground.

Rent: 14.000 kr. per month.

Contact: Lars and Anita Fjelsted,

e-mail: anf@mst.dk or tel.

3879 7775.

Østerbro

Period: From 1/10 for 1 year.

Size: Apartment, 4 rooms, 115

sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenants: Ideal for sharing, 2-4

persons.

Rent: 10.000 kr. per month all

included.

Contact: Kamilla, e-mail: k.ang-

elo@ucl.ac.uk.

Vesterbro

Period: Shorter or longer pe-

riods. 1 furnished room left

from 15/10-05.

Size: 5 rooms for rent. 

Tenants: Professionals.

Rent: 4.200 kr. per month. Adsl,

cabel, heating etc. is 600 kr.

per month.

Deposit: 8.400 kr.   

Contact: E-mail: bgm@email.dk

or tel. 2814 1412.

Nørrebro

Period: From 1/1 to 1/7-06.

Size: Apartment, 21⁄2 rooms, 

94 sqm.  

Equipment: Furnished, access 

to laundry room and roof ter-

race.

Rent: 7.000 kr. per month incl.

utilities.

Deposit: 14.000 kr.

Contact: Tel: 2884 2340 or e-

mail: bdj@jur.ku.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/10-05 og 11⁄2 år

frem.

Størrelse: Værelse i lejlighed

med spisekøkken, 2 badevær.

Udstyr: Evt. møbleret. Internet,

kabel-tv, adgang til tagterras-

se og vaskekælder. 

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

alt.

Kontakt: E-mail:

juliegrew@gmail.com.

Hvidovre

Period: As soon as possible, for

at least 3 months.

Size: Apartment on first floor,

54 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Washing machine, tumbler,

dish washer, kitchen utilities.

Rent: 6.500 kr. per month incl.

electricity, heat, water, inter-

net. If you stay more than 6

months, a monthly rental will

be 5.500 kr.

Deposit: 6.500 kr.

Contact: Tel. 2446 9629 or 

3647 1862.

Humlebæk

Periode: Fra 1/9-05 til 30/8-06.

Størrelse: Lejlighed, køkken, ter-

rasse og bad.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl

forbrug.

Kontakt: Tlf. 2360 9800.

Nørrebro

Periode: Fra 1/10-05 til 1/2-06.

Størrelse: Værelse, 221⁄2 kvm., ad-

gang til spisekøkken og bad,

deles med 2 andre.

TAP-Koret søger sangere
Vi er ca. 20 sangere, men vi vil gerne være flere. Koret er åbent for

alle (stemmer). Lidt korerfaring og et vist nodekendskab er en for-

del. Vi øver mandage kl. 17-19 på Musikvidenskabeligt Institut, Kler-

kegade 2, 1. sal, lok. 112.

Mød op eller kontakt Kirsten på tlf. 3887 3294.
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tumour microenvironment,

hypoxia, tumour angiogenesis

and experimental cancer the-

rapy. Open for appointment

as soon as possible.

Deadline for applications: 15

September 2005 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty

at tel. 3532 7048.

Associate Professor within
the area Experimental 
Pathology 
Place of employment: Depart-

ment of Molecular Pathology.

Contents/qualifications: Appli-

cants with experience within

any field of experimental pat-

hology using molecular cell

biology and/or animal model

approaches are welcome.

Open for appointment as so-

on as possible.

Deadline for applications: 15

September 2005 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty

at tel. 3532 7048.

Lektorat
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut. 

Indhold: Forskning og udvikling

af undervisning i molekylær

biomedicin.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultetsse-

kretariatet, tlf. 3532 7048.

Ansøgningsfrist: 7/10-05, kl.

12.00.

Lektorat
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i molekylær biomedicin. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se på

www.ku.dk/stillinger el. kon-

takt Fakultetssekretariatet,

tlf. 3532 7048.

Ansøgningsfrist: 7/10-05, kl.

12.00.

Humaniora

Lektorat i Medievidenskab
Sted: Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling.

Indhold: Ansøgeren skal doku-

mentere forskningsmæssige

kvalifikationer inden for et el-

ler flere af områderne: medi-

ernes sociologi, teori, historie

eller analyse. Ved lige kvalifi-

kationer vil en ansøger med

forskningserfaring inden for

computermedier blive fore-

trukket.

Til besættelse: 1/2-06 el. senere.

Ansøgningsfrist: 26/9-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Center-

leder Frans Gregersen, e-mail:

fg@hum.ku.dk, tlf. 3532 8354.

Naturvidenskab

Department of Geography
Contents: Professorship with

special duties in human geo-

graphy; professorship with

special duties in physical geo-

graphy; associate professors-

hip (alternatively assistant

professorship) within the field

of environment and natural

resource management; assis-

tant professorship within the

field of Earth Observation and

terrestial ecosystems.

Full announcements:

www.ku.dk/stillinger. 

Associate Professorship in
Theoretical Cosmology
Place of employment: The Niels

Bohr Institute.

Contents: The successful candi-

date must strengthen and

complement the observatio-

nal activities of DARK, Danish

National Research Foundation

Dark Cosmology Center

(www.astro.ku.dk/dark). Open

from 1 February 2006.

Deadline for applications: 30

September 2005 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.nbi.ku.dk/

side29709.htm. 

Associate Professor in 
Bioinformatics
Place of employment: Bioinfor-

matics Centre, Institute of

Molecular Biology and Physio-

logy.

Contents: Priority will be given

to medical bioinformatics,

which focuses on analysis of

gene expression and prote-

omics data. You are expected

to seek external funding and

build a research group.

Qualifications: Outstanding re-

search profile and a documen-

ted scientific production at an

international level. 

Deadline for applications: 6 Sep-

tember, 2005 at noon.

Full announcements:

www.ku.dk/led/stillinger/. 

Instruktorer
Sted: IMBF, August Krogh Byg-

ningen.

Indhold: Instruktorer til labora-

torieøvelser på Blok 2: Men-

neskets fysiologi og Gen-

teknologi 2. 

Kvalifikationer: Studerende der

har bestået faget el.lign.

Omfang: Efterårssemestret

2005.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Vicein-

stitutleder Anne Jerslev, tlf.

3532 8111, e-mail:

jerslev@hum.ku.dk. 

Lektorat i svensk sprog og
kultur
Sted: Institut for Nordiske studi-

er og sprogvidenskab.

Indhold: Til stillingen hører bå-

de undervisnings- og

forskningspligt. Ansøgeren

skal kunne undervise og vejle-

de i svensk sprog og litteratur

på alle niveauer (BA, kandi-

dat) og skal kunne undervise i

kulturelle og samfundsmæssi-

ge forhold i Sverige på kandi-

datstudiet.

Til besættelse: 1/1-06.

Ansøgningsfrist: 20/9-05, kl.

12.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317, e-mail: ni-

fich@hum.ku.dk.

Adjunktur i Amerikansk
historie og samfundsfor-
hold
Place of employment: Institut

for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk.

Contents: Applicants must docu-

ment research qualifications

within the specified area.

Priority will be given for ap-

plicants with a background in

emigration and settlement

patterns.

To be appointed by: 1 January

2006 or later.

Deadline for applications: 20

September 2005 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact the Faculty,

tel. 3532 8087.

Additional information: Associa-

te Professor Jens Erik Mogen-

sen, Head of the Department

of English, Germanic and Ro-

mance Studies, tel. 3532 8406,

e-mail: jem@hum.ku.dk.

Forskningsassistent 
Sted: Danmarks Grundfors-

kningsfonds Center for socio-

lingvistiske sprogforandrings-

studier (DGCSS).

Indhold: Indsamling af tale-

sprogsdata i København og

Næstved og analyser af allere-

de optagne interviews og

samtaler.

Til besættelse: Et år pr. 1/3-06 el.

senere.

Ansøgningsfrist: 26/9-05, 

kl. 12.00.

Kurser på Dansk Forskerskole i Psykologi
Læs om de kommende kurser på www.psyforskerskole.dk/kalender.html.

F O T O :  P O L F O T O

Ali voldtager og Fatima er undertrykt. Massemediers konstruktioner 
af køn, race, etnicitet og seksualitet
Foredrag af ph.d. Rikke Andreassen, University of Toronto, Canada med efterfølgende debat 

Tid: 9/9 kl. 12.00-13.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 7.01.2

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning, Sociologisk Institut, kkf@sociology.ku.dk

Foredraget bygger ph.d.-afhandlingen The Mass Media’s Construction of Gender, Race, Sexuality and Nationality.

An Analysis of the Danish News Media’s Communication about Visible Minorities from 1971 to 2004. Gennem

analyser af mere 280 avisartikler og 285 nyhedsindslag fra 1970 til i dag ser Rikke Andreassen på hvordan medi-

erne har portrætteret etniske minoriteter i Danmark og specielt på hvordan dette portræt konstruerer nationali-

tet, etnicitet, køn og seksualitet. Det primære fokus er hvor denne fremstilling konstruerer hvidhed, den hvide

danske race, og opfattelsen af dansk nationalitet. Rikke Andreassens analyser viser tydeligt at medierne i tre årtier

har haft en ensidig, stereotyp fremstilling af etniske minoriteter og at denne fremstilling ikke har ændret sig væ-

sentligt gennem perioden. Analysen belyser medieskabte ‘karaktertyper’/stereotyper som illustration af mediernes

formidling og som illustration af hvordan køn, seksualitet, etnicitet og nationalitet konstrueres i samspil med 

hinanden.

Skriv frækkere!
Journalistisk skrivekursus for alle. Tilmelding til scient@fsr.ku.dk el. tlf. 2123 5533 senest 5/9

Tid: 10/9 kl. 10.00-18.00

Sted: Scient, c/o Forenede Studenterråd, Fiolstræde 10

Arr.: Scient, www.scient.fsr.ku.dk

Afskedsforelæsning: Beethovens opera Fidelio som kilde 
til idé-, bevidstheds- og mentalitetshistorie
Afskedsforelæsning ved lektor Hans Vammen, Saxo-Instituttet, Afd. for Historie med efterfølgende re-

ception

Tid: 8/9 kl. 13.15

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok. 15.1.30A

Arr.: Afd. for Historie

Officiel åbning af Akademisk Boghandel på CSS
Forelæsning af Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen fra Sociologisk Institut der vil fortælle om deres

bog Klassisk og moderne samfundsteori. Første udgave udkom i 1996, og forelæsningen vil handle om

de ændringer der er sket som afspejler de forandringer der er sket med faget i perioden 

Tid: 8/9 kl. 13.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 18.01.11

Arr.: Akademisk Boghandel

Kapisim! My Grief for You!: The Figure of Cawdor and the Geography
of Cargo Cults in Randolph Stow’s Visitants
Foredrag af lektor Martin Leer

Tid: 9/9 kl.13.00.

Sted: Det gl. KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Det Humanistiske Fakultet, amj@hum.ku.dk

Community-Level Determinants of the Geographic Distribution 
of Wuchereria bancrofti Infection in Leogane Commune, Haiti
Foredrag af Heather Boyd, Afdeling for Epi-demiologisk Forskning, SSI

Tid: 13/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk



Skrivegruppe for forskere
Når man har skrevet nogle år, virker meget af det man hører på et formidlingskursus som noget der er

er indlysende eller som noget man har hørt før. Erfaringen viser at en af de mest effektive måder til at

blive bedre til at skrive er at mødes og give og modtage kommentarer til det man har skrevet. Derfor

etableres nu en skrivegruppe for – primært naturvidenskabelige – forskere der vil mødes og diskutere

hinandens tekster. 

Hvis du er interesseret i at deltage, så skriv til Georg Strøm, e-mail: georg@diku.dk.
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FORTSAT ... STØTTE

Stipendier

Elisabeth Munksgaard 
Fonden
Målgruppe: Studerende og yng-

re kandidater inden for fage-

ne forhistorisk arkæologi,

klassisk arkæologi, middelal-

derarkæologi og historie. 

Støtte: Stipendier på op til

50.000 kr.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås ved henvendelse til tlf.

3347 3001 el. via www.nat-

mus.dk. 

Sendes til: Direktøren, National-

museet, Frederiksholms Kanal

12, 1220 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-05.

Uddeling: Svar sendes 23/12.

Internationaliseringssti-
pendier
Støtte: Indstilling til samarbejds-

plads og internationaliserings-

stipendium. KU har over 100

bilaterale samarbejdsaftaler

med universiteter i hele ver-

den.

Periode: Efterårssemestret 2006

og/el. forårssemestret 2007.

Ansøgning: Ny elektronisk an-

søgningsprocedure. Se

www.ku.dk/international.

Ansøgningsfrist: 3/10-05, kl.

12.00.

Nordplus stipendier
Støtte: Studerende der ønsker

at ansøge om stipendium og

studieophold ved et nordisk

universitet uden for de fagli-

ge netværk, kan søge stipen-

dium til studieophold ved de

universiteter der deltager i

det tværfakultære Nordlys

netværk.

Periode: Forårssemestret 2006.

Ansøgning: Læs mere om ny

elektronisk ansøgningsproce-

dure på www.ku.dk/interna-

tional.

Ansøgningsfrist: 3/10-05, kl.

12.00.

Stipendier til udlands-
ophold
Periode: 2006.

Ansøgning: Læs om ny elektro-

nisk ansøgningsprocedure på

www.ku.dk/international. 

Ansøgningsfrist: 3/10-05, kl.

12.00.

Euroclear stipendier 
Støtte: 1 års videregående stu-

dier i finansiel eller monetær

økonomi ved et universitet i

et andet europæisk land el.

USA. Der vil, under forudsæt-

ning af kvalificerede ansøge-

re, kunne tildeles 1-2 stipen-

dier på op til 75.000 kr. samt

et stipendium til en ph.d.-

stud. på op til 100.000 kr. 

Ansøgning sendes til: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, Øko-

nomisk Institut. 

Ansøgningsfrist: 29/9-05, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Se

www.econ.ku.dk/polit/stude-

rende/.

RUF-Rejsestipendier 
Støtte: Forskningsrådet for Ud-

viklingsforskning, RUF, udde-

ler rejsestipendier til specia-

lestuderende med forsknings-

projekter af relevans for

dansk ulandsbistand. Se mere

på www.travelgrants.dk

Ansøgningsfrist: 1/11-05.

Yderligere oplysninger: Lene

Strandsbjerg Wolff, tlf. 3532

2530 el. e-mail:

lsw@geogr.ku.dk.

Mikael Kristiansen Prisen
Støtte: 1 års videregående studi-

er i økonomi ved et universi-

tet i Storbritannien. Der vil,

under forudsætning af kvalifi-

cerede ansøgere, kunne tilde-

les tre stipendier på op til

100.000 kr. 

Ansøgning sendes til: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, Øko-

nomisk Institut.

Ansøgningsfrist: 29/9-05, kl.

12.00. 

Fuldt opslag: Se

www.econ.ku.dk/polit/stude-

rende/.

Flemming og Judy Heil-
manns stipendium
Støtte: Uddeles til en studeren-

de på afsluttende del af øko-

nomistudiet el. matematik-

økonomi-studiet ved KU til 1

års videregående studier ved

Cornell University i universi-

tetsåret 2005/06. Stipendiet er

på US dollar 12.500, hvilket

dækker en væsentlig del af

undervisningsafgiften på Cor-

nell. 

Ansøgning sendes til: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, Øko-

nomisk Institut. 

Ansøgningsfrist: 29/9-05, kl.

12.00. 

Fuldt opslag: Se

www.econ.ku.dk/polit/stude-

rende/.

Legater

Cand.mag. Karen Iversens
Legat
Målgruppe: Kandidater el. stu-

derende i romanske el. nordis-

ke sprog ved KU som har kva-

lificeret sig sprogvidenskabe-

ligt (i snævrere forstand)

inden for disse fag.

Støtte: 15.000 kr. i en el. flere

portioner som støtte til

videreuddannelse.

Ansøgning: Intet skema. Cpr.nr.

skal oplyses.

Sendes til: Det Humanistiske Fa-

kultet, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/9-05.

Carlsbergfondet
Støtte: Til grundvidenskabelig

forskning inden for naturvi-

denskab, humaniora og sam-

fundsvidenskab.

rende ved KU med engelsk

som hovedfag. 

Støtte: Til opholdsudgifter ved

studierejser. 

Periode: Hovedsageligt første

halvår af 2006. 

Ansøgning: Vedlæg angivelse af

navn, adresse, cpr.nr., e-mail-

adresse og bankoplysninger

samt udførlige oplysninger

om hidtidigt studium, planer

og et budgetoverslag samt –

hvis muligt – bevis for opta-

gelse på et udenlandsk uni-

versitet og udtalelse(r) fra

min. en faglærer.

Sendes til: Bestyrelsen for Lektor

Marius Danielsens Fond, att.

Lektor Henning Ørum, Institut

for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk, Engelsk Afd., Njalsga-

de 130, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/10-05.

Lektor, cand.mag. Inga
Svensbos Mindelegat
Målgruppe: Studerende ved KU

med fransk som hovedfag,

fortrinsvis bachelorer.

Støtte: Portioner a 25.000 kr.

Ansøgning: Vedlæg oplysning

om anvendelse, karakterud-

skrift og dokumentation for

indskrivning på KU samt se-

neste årsopgørelse fra skatte-

myndighederne.

Sendes til: Advokat Bo Vadt

Christensen, Valdal Advokat-

firma, Øster Alle 33, 2100

Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/10-05.

Uddeling: Medio november.

Oberstløjtnant Max 
Nørgaard og Hustru Magda
Nørgaards Legat
Målgruppe: Matematisk-natur-

videnskabelige kandidater

(cand.scient.), rets- og statsvi-

denskabelige kandidater

(cand.jur. og cand.polit./oe-

con.) el. forskere i øvrigt som

arbejder på videnskabelige

værker om økonomisk el. fi-

nansielle emner.

Støtte: 30.000 kr. til uddeling i

en el. flere portioner som bi-

drag til videreuddannelse og

studieophold i udlandet.

Ansøgning: Skema fås på

www.samf.ku.dk/stud/ansog.h

tml. 

Sendes til: Mrk. journal nr. 201-

630-13/05. Københavns Uni-

versitet, Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet, Øster Fari-

magsgade 5, postboks 2099,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/10-05 med

morgenposten.

Uddeling: December 2005.

Philadelphias legater
Målgruppe: Studerende ved KU

der afslutter deres studium

inden udgangen af 2006.

Støtte: Legatportioner a 4.000

kr. og 6.000 kr. 

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på SU-kontoret, Fiolstræde

22. 

Ansøgning: Via www.carlsberg-

fondet.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-05.

Uddeling: Efteråret 2005.

Danmark-Amerika Fondet
og Fulbright Kommissionen
Støtte: Legater til studerende

som vil til USA på studieop-

hold i form af (delvis) frafald

af undervisningsafgift til spe-

cifikke amerikanske institutio-

ner. Læs mere på www.wema-

keithappen.dk.

Periode: Studier i det akademis-

ke år 2006-2007. 

Ansøgningsfrist: 5/10-05, kl.

12.00.

Etly og Jørgen Stjerngrens
fond
Støtte: Årlig uddeling er 80.000

kr. i en el. flere portioner til

forskning og rejser i den for-

bindelse inden for området

sygdomsbehandling og/el.

inden for det samfundsviden-

skabelige område. 

Ansøgning: Mrk. journal nr. 201-

630-11/03. Vedlæg redegø-

relse for ansøgers uddannelse

og studier, det påtænkte stu-

dieopholds mål, formål, bud-

get og varighed.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet, St. Kannikestræ-

de 13, 1169 Kbh. K. Att.: Ma-

lene Egemark Clausen. 

Ansøgningsfrist: 23/9-05 med

morgenposten.

Uddeling: Ult. 2006.

Hans Tausens Fond
Målgruppe: Studerende i studi-

ets sidste faser på Teologi el.

præstebørn fra Medicin. 

Støtte: Ca.100.000 kr. til udde-

ling i portioner a maks. 3.000

kr.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på fakultetskontoret el.

fondens sekretariat, Afdeling

for Bibelsk Eksegese, Det Teo-

logiske Fakultet, Postboks

2164, Købmagergade 46, 1150

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/9-05.

Uddeling: December 2005.

Lektor A.P. Rossens Minde-
fond
Målgruppe: Tyskstuderende der

er danske statsborgere.

Støtte: 20.000 kr. til uddeling i

en el. flere legatportioner

som støtte til ophold ved et

tysksproget universitet. 

Ansøgning sendes til: Forman-

den, Lektor A.P. Rossens Min-

defond, Advokat Marianne

Fournais, Advokatfirmaet E.

Vinther Andersen – Bente Yde

Nissen, Clemens Torv 8, Box

5124, 8100 Århus C.

Ansøgningsfrist: 1/10-05.

Lektor Marius Danielsens
Fond 
Målgruppe: Udelukkende stude-

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger.

Ansøgningsfrist: 23/9-05, 

kl. 12.00.

TAP-stillinger

Administrations- og 
studiesekretær 
Sted: Afdeling for Kvinde- og

Kønsforskning, Institut for

Folkesundhedsvidenskab.

Indhold: Afdelingsadministra-

tion, herunder regnskab og

vedligeholdelse af web-sider,

studie- og forskningsadmini-

stration.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til dansk og engelsk, hjemme-

vant i Officepakken.

Omfang: 20 timer/uge med be-

sættelse snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 20/9-05.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Birgit Petersson, 

tlf. 3532 7967 el. e-mail: 

B.Petersson@pubhealth.ku.dk.

Teknisk ansvarlig
Sted: Dansk Center for Scientific

Computing, Niels Bohr Institu-

tet.

Indhold: Teknisk ansvar for den

daglige drift af systemerne.

Daglig arbejdstilrettelæggelse

for andre systemmedarbejde-

re ved installationen.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.nbi.ku.dk/

side29709.htm.

Ansøgningsfrist: 15/9-05, kl.

12.00.

Andre stillinger

Praktikant i USA
Sted: Nordic Heritage Museum,

Seattle, USA.

Kvalifikationer: Studerende på

Humaniora på kandidatnive-

au.

Omfang: Forårssemestret 2006

Ansøgningsfrist: 5/10-05.

Fuldt opslag: www.wemakeit-

happen.dk, www.ku.dk/inter-

national. 

Yderligere oplysninger: Trainee

Counselor Hedvig Gyde Thom-

sen, Danmark-Amerika Fon-

det og Fulbright Kommissio-

nen, e-mail: training@

daf-fulb.dk el. tlf. 3312 8223.

Ph.d.-stipendier

Epidemiologi
Sted: Afdeling for Epidemiologi,

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab.

Indhold: Stipendium til

forskning i velfærdsindsatsers

effekt i epidemiologisk belys-

ning.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse på kandidatniveau. Evne

til stringent logisk tænkning.

Erfaring med kvantitative 

dataanalyser.

Til besættelse: 1/11-05.

Ansøgningsfrist: 26/9-05, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/stil-

linger.

Eksamen

Naturvidenskab

Eksamenstilmelding
Fag: Matematik, Datalogi, Sta-

tistik, Aktuar, Matematik-

Økonomi, Fysik, Astronomi,

Biofysik, Geofysik, Nano-

teknologi, Kemi, Miljøkemi,

Biokemi, Geologi, Geologi-

Geofysik, Geologi- Geoscien-

ce, Idræt, Biologi , Geografi

og Geoinformatik og Moleky-

lær Biomedicin.

Termin: Blok 1. Tilmelding for

blokstruktur: Automatisk til-

melding til eksamen for  stu-

derende der er tilmeldt

undervisningen. Såfremt du

ikke er tilmeldt undervisning-

en, skal tilmeldingen til eksa-

men foregå i 1. undervisnings-

uge (uge 35). Tilmeldingen

skal ske via selvbetjeningssy-

stem på www.punkt.ku.dk el.

direkte til Studie- og Eksa-

menskontoret.

Tilmeldingen kan ikke finde

sted på institutterne.

Eftertilmelding er ikke mulig.

Afmelding: Alle afmeldinger til

eksamen skal ske skriftligt til

Studie- og Eksamenskontoret

senest 1 uge før eksamen.

Ved mundtlige eksaminer der

strækker sig over flere dage,

regnes fristen fra en uge før

første eksamensdag. For kur-

ser med løbende evaluering

er afmeldingsfristen ved ud-

gangen af 4. undervis-

ningsuge.

Yderligere oplysninger: Se

www.nat.ku.dk/studerende/

el. kontakt Studie- og Eksa-

menskontoret, Øster Vold-

gade 3, tlf. 3532 4260, 

e-mail: NAT-eksamenskontor@

adm.ku.dk.

Spil Dansk Dag
Studenterhuset deltager den 27/10-05 i den landsdækkende Spil Dansk Dag og søger derfor 5-6

bands til denne aftens koncert. Eneste krav er at mindst en fra bandet er studerende på KU. 

Send hurtigst muligt din/jeres demo til Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 Kbh. K. Mrk.

Spil Dansk Dag.
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Ansøgningsfrist: 29/9-05, kl.

12.00.

Uddeling: Januar 2006

Professor Ludvig Wimmer
og Hustrus Legat
Målgruppe: Yngre fremragende

videnskabsmænd beskæftiget

med Nordens historie, nordisk

sprog el. sammenlignende

sprogvidenskab. Studerende

vil normalt ikke kunne kom-

me i betragtning.

Støtte: Et antal legatportioner

af varierende størrelse til

fremme af videnskabelige,

særlig historiske og sproglige

studier ved KU.

Ansøgning: Intet skema. Cpr.nr.

bedes oplyst.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultet, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 7/10-05.

Reinholdt W. Jorck og 
Hustrus Fond
Målgruppe: Handelsskole, Han-

delshøjskole eller personer

som er i gang med en handels-

uddannelse. Ingeniører, tekni-

kere og studerende på Ingeni-

ørhøjskolerne. Polytekniske

kandidater og studerende på

Danmarks Tekniske Universi-

tet. Samfundsvidenskabelige

og medicinske bachelorer og

kandidater fra universiteter-

ne. Advokater, juridiske ba-

chelorer og kandidater.

Støtte: Ca. 4.400.000 kr. er til

uddeling som støtte til uddan-

nelse i udlandet.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

blanket der fås på www.fon-

de.hts.dk/JorcksFond.htm. 

Sendes til: Fondens sekretariat,

Børsen, 1217 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/9-05.

S. Gønge Virginia 
Fellowship Fund
Støtte: 1 el. flere års videregå-

ende studier på kandidat- el.

ph.d.-niveau ved University of

Virginia’s (UVa) School of Law,

el. Darden School of Business

el. College of English Langua-

ge and Literature. 3 stipendier

uddeles årligt og udgør US $

15.000 per modtager. Der

vælges maks. 1 modtager fra

hvert angivet fakultet. 

Ansøgningsfrist: 1/10-05.

Fuldt opslag: Se hjem.get2net.

dk/sgoengefund.

Stefan Rozental og Hanna
Kobylinski Rozentals Fond
Målgruppe: KU-studerende med

hovedfag i fysik el. historie,

der læser på sidste år. 

Støtte: Legatportioner på op til

50.000 kr. Inden for historie

ydes støtte til studerende der

specialiserer sig i moderne hi-

storie, særligt Kina og Japans

nye historie.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om begrundelse for ansøg-

ningen, en beskrivelse af eget

for kontakt til en kinesisk

værtsinstitution.

Ansøgning: Via www.rks.dk.

Sendes til: Rektorkollegiets 

Sekretariat, Fiolstræde 44, 

1. th., 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/9-05.

Kræftens Bekæmpelse
Støtte: Det Psykosociale Forsk-

ningsudvalg støtter psykoso-

cial forskning af almen betyd-

ning for kræftpatienter og

grundforskning af væsentlig

betydning for udviklingen af

den psykosociale kræftforsk-

ning. 

Ansøgning: Se www.cancer.dk –

forskning – PSU – opslag.

Ansøgningsfrist: 3/10-05, kl.

16.00.

Uddeling: Ult. november 2005.

Støttemuligheder ved Den
franske Ambassade
Støtte: Til fremme og udvikling

af dansk-fransk samarbejde

inden for forskning og videre-

gående uddannelse.

Mågruppe: Studerende på spe-

cialeniveau og ph.d.-studeren-

de; forskere der er part i et

dansk-fransk forskningspro-

jekt og gæsteforelæsere der

er part i et dansk-fransk uni-

versitetssamarbejde.

Ansøgning: Se www.amba-fran-

ce.dk/dk_scient_appels-candi-

datures.htm. 

Ansøgningsfrist: 15/9-05. For

studerende er der løbende

ansøgningsfrist.

Yderligere oplysninger: Lena

Nebsager, tlf. 3367 0177, e-

mail: ln@amba-france.dk. 

Hjerteforeningen
Støtte: De to udvalg Biomedi-

cinsk forskningsudvalg hhv.

Udvalg for forebyggelsesforsk-

ning indkalder ansøgninger.

Ansøgning: Se www.Hjertefor-

eningen.dk – for fagfolk.

Ansøgningsfrist: 3/10-05, 

kl. 12.00.

Gerda og Aage Haensch’
Fond
Målgruppe: Forskere under 35

år ved KU og dertil knyttede

universitetshospitaler.

Støtte: Legatportioner på op til

100.000 kr. til 1) basale el. kli-

niske undersøgelser vedrøren-

de fertilitet og reproduktion

og 2) psykopatologiske el. bio-

logiske undersøgelser vedrø-

rende opståen og forløb af

det skizofrene sygdomsspek-

trum.

Ansøgning: Vedlæg (maks. 200

ord) resume af projektet,

(maks. 5 s.) projektbeskrivelse,

ansøgers CV (maks. 2 s.) og

publikationsliste samt gerne

anbefaling. Sendes i 3 eks.

Sendes til: Advokat Christian

Bojsen-Møller, Advokatfirma-

et Plesner, Amerika Plads 37,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/10-05. 

specialeområde samt referen-

cebreve/anbefalinger og ka-

rakterudskrift.

Sendes til: Fondens administra-

tor, advokat Henrik Dahl, Jo-

nas Bruun advokatfirma,

Bredgade 38, 1260 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-05.

Legatuddelinger

Adalbert Gade og hustrus
legat
Uddelingen er nu afsluttet, og

de der er kommet i betragt-

ning ved uddelingen, har

modtaget direkte besked fra

SU-kontoret. Der er uddelt i

alt 210.000 kr. i portioner a 5-

10.000 kr.

Kaj Hanssons legat
Uddelingen er nu afsluttet, og

de der er kommet i betragt-

ning ved uddelingen, har

modtaget direkte besked fra

SU-kontoret. Der er uddelt 2

portioner a 21.000 kr. til me-

dicinstuderende.

Direktør Henry Lotinga og
hustrus legat
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kom-

met i betragtning ved udde-

lingen, har modtaget besked

direkte fra SU-kontoret. Der

er uddelt i alt 45.000 kr. i 8

portioner (ikke nødvendigvis

lige store).

Forskningsstøtte

Novo Nordisk Fonden
Støtte: Til projekter i biomedi-

cinsk forskning, klinisk forsk-

ning og biologisk grund-

forskning i Danmark.

Ansøgning: Se www.novonor-

diskfonden.dk  

Ansøgningsfrist: 30/9-05, kl.

16.00.

Forskningsophold i Japan
Støtte: Tilskud i form af rejse-

og opholdsudgifter til danske

forskere der ønsker at gen-

nemføre et forskningsophold

i Japan. Danskere der ønsker

at søge støtte, skal selv sørge

for kontakt til en japansk

værtsinstitution.

Periode: 1/4-06 - 31/3-07.

Ansøgning: Via www.rks.dk.

Sendes til: Rektorkollegiets Se-

kretariat, Fiolstræde 44, 1. th.,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/10-05

Forskningsophold i Kina i
2006
Støtte: Tilskud i form af rejse-

og opholdsudgifter til danske

forskere der ønsker at gen-

nemføre et forskningsophold

ved en CAS-institution. Afta-

len omfatter kun det naturvi-

denskabelige og teknologiske

område. Danskere der ønsker

at søge støtte, skal selv sørge

Piss Christ og andre perler i svinestien.
Troens billeder i nutidskunsten
Foredrag af sognepræst Sandra Kastfelt  

Tid: 19/9 kl. 20.00 

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 over gården

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom, sfkk@sol.dk. 40 kr.

for ikke-medlemmer, stud. dog 20  

Vores verden er visuel som aldrig før. Vi bombarderes dagligt

gennem medierne med utallige hastige billeder fra nær og

fjern. Alverdens nyheder følges altid af en billedside der er lige

så hurtig som nyheden selv. Ingen krig, pavedød eller naturka-

tastrofe uden direkte tv-transmission. Underholdningsbran-

chen og reklameverdenen tager over når nyhederne holder

pause. Ingen dansker kan undgå at bliver konfronteret med

tusindvis af nye ofte overfladiske og dårlige billeder hver enes-

te dag. Midt i dette billedvirvar lever troens billeder stadig. I et

lysbilledforedrag præsenteres danske og udenlandske nutids-

kunstnere der stædigt fastholder den bibelske billedverden. Ik-

ke som fjerne billeder af noget der var engang, men som dramatiske fortællinger der går i dialog eller måske i

clinch med verden af i dag. Både inden for malerkunst, skulptur, foto- og videokunst formår så forskellige

kunstnere som fx Maja Lisa Engelhardt og Per Kirkeby fra Danmark og de amerikanske kunstnere Andres Serra-

no (foto) og Bill Viola (video) at give de bibelske fortællinger nutidig skikkelse og vise at også i vore dage skaber

troen levende billeder. Ud over de nævnte kunstnere skal vi se flere andre der midt i alverdens hurtige flimmer

formår at skabe billeder af en hel anden karakter. Ja, de kaster perler ind i svinestien.

Hvordan er EU’s sundhedsbistand til den 3. verden?
Foredrag af Poul Nielson, tidligere bistands- og udviklingskommisær

Tid: 13/9 kl. 17.00-18.30

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5A, bygn. 5, lok. 40, stuen

Arr.: Students for International Public Health, www.siph.dk

Munkeøl i Munkekælderen
Særlig ølsmagning med professionel ølsmager. Prisen er 150 kr. for ikke-medlemmer, og der er tilmel-

ding senest 4/9 til ls@studenterforeningen.dk

Tid: 16/9

Sted: Munkeælderen, Konsistorigården, Frue Plads

Arr.: Studenterforeningen, www.studenterforeningen.dk

Introduktion i brug af  Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 14/9 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

The EU’s Common Foreign and Security Policy: 
Tensions and perspectives
Jean Monet lecture by Tøger Seidenfaden, Editor-in-chief, Politiken

Tid: 14/9 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 5.1.22

Arr.: Jean Monet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

Kulturradikalismen i offensiven, i defensiven og under jorden – fra
30’ernes kulturkamp til 50’ernes kolde krig
Temaforedrag med prof., dr.phil. Hans Hertel, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KUA

Tid: 15/9 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: De HistorieStuderende, foreningendhs@hotmail.com

BioLogue Kick Off Conference
The conference addresses interaction and co-operation between sectors, and it focuses on important as-

pects of life sciences and biomedical innovation and R&D 

Tid: 15/9 kl. 8.30-16.00

Sted: Festsalen, Frue Plads

Arr.: BioLogue, www.biologue.dk

Nyt Center for Studiet af Bibelens Brug
Temadag der præsenterer det nye Center for Studiet af Bibelens Brug under Afdeling for Bibelsk Ekse-

gese

Tid: 15/9 kl. 9.15-15.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Afdeling for Bibelsk Eksegese

Arr.: Center for Studiet af Bibelens Brug, alp@teol.ku.dk

Latinamerikansk interesse
NETLAs specialegruppe er en ny tværfaglig gruppe der henvender sig til stu-

derende på forskellige fag og uddannelsesinstitutioner der skriver speciale

om Latinamerika. Første møde er 15/9. 

Se mere på www.netla.dk el. kontakt Maja, e-mail:

Abejamaja1977@yahoo.com el. tlf. 29916259.

F O T O :  A N D R E S  S E R R A N O S  P I S S  C H R I S T



Er du sæddonor?
Potentielle, aktive eller forhenværende sæddonorer søges som in-

formanter til antropologisk undersøgelse om sæddonorer i Dan-

mark.

Klik ind på www.feltstudie.dk for nærmere beskrivelse.
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dr.med. Kaare Christensen og

klinisk lektor, klinikchef,

dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Niels

Juel Christensen, tlf. 4488

3659.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, medi-

cinsk klinik I, Bispebjerg Hos-

pital, e-mail:

nk01@bbh.hosp.dk. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetsse-

kretariatet.

Breech at term. Early and late

consequences of mode of deli-

very  

Doktorand: Cand.med. Lone

Krebs.

Tid: 7/10-05, kl. 14.00.

Sted: Teilum Bygningen, Audito-

rium A, Frederik V’s Vej 11.

Officielle opponenter: Prof. Ma-

ry Hannah og prof. Gunilla

Lindmark.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Ann

Tabor, tlf. 3545 3545.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Præste-

gårds Allé 67, 2700 Brønshøj,

e-mail:

lone.krebs@dadlnet.dk. Ind-

stillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetskontoret.

Pain, recovery and convalescen-

ce after laparascopic cholecys-

tectomy

Doktorand: Cand.med. Thue Bis-

gaard.

Tid: 7/10-05, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Historisk Mu-

seum, Bredgade 62.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Flemming

Stadil og overlæge, dr.med.

Flemming Burcharth. 

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Lene Wallin, tlf. 4323

2740. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, General

Bahnsonsvej 1, 2000 Frederiks-

berg. Indstillingen kan købes

ved skriftlig henvendelse til

Fakultetssekretariatet.

Short-Range Intercellular Calci-

um Signalling in Bone 

Doktorand: Cand.med., ph.d. Ni-

klas Rye Jørgensen.

Tid: 7/10-05, kl. 14.00.

Sted: Anneksauditorium A, Stu-

diestræde 6. 

Officielle opponenter: Lektor,

overlæge, dr.med. Thomas Le-

det og prof., overlæge,

dr.med. Moustapha Kassem. 

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til Institut for

Psykologi og udlånes af Det

Kgl. Bibliotek og instituttets

bibliotek.

Business Cycles and Monetary

Policy  

Kandidat: Cand.polit. Jesper

Linaa.

Tid: 13/9-05, kl. 15.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, 2. sal, Studiestræde 6

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Karin Eriksson, tlf.

3532 3011.  

Tilfældighed og kontrol: 

En etnografisk undersøgelse af

det danske spillemiljø

Kandidat: Cand.scient.anth. Ulf

Kåre Jansbøl.

Tid: 16/9-05, kl. 14.00.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5,

bygn. 18, kld., lok. 18.01.11. 

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til Institut for

Antropologi, tlf. 3532 3468. 

Sundhedsvidenskab

Medical versus surgical termina-

tion of pregnancy in first tri-

mester

Kandidat: Christina Rørbye.  

Tid: 2/9-05, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 4/5, Hvidovre

Hospital.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarlederen,

prof., overlæge, dr.med. Jan

Fahrenkrug, tlf. 3531 2640. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

niklas@dadlnet.dk. Indstilling-

en kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultets-

sekretariatet. 

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

American Jeremiahs: Reinhold

Niebuhr, Hans J. Morgenthau

and the Realist Recovery of a

Republican Peace  

Kandidat: Cand.scient.pol. Vibe-

ke Schou Tjalve.

Tid: 5/9-05, kl. 14.00. 

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5,

lok. 4.2.26. 

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til Akademisk

Boghandel, CSS, Øster Fari-

magsgade 5.

Aggression at work. Bullying,

nasty teasing and violence. Pre-

valence, mediating factors and

consequences  

Kandidat: Cand.psych. Annie

Høgh.

Tid: 9/9-05, kl. 13.00. 

Sted: Arbejdsmiljøinstituttet,

Lersø Parkallé 105. 

FORSVAR

Disputatsforsvar

Jura

Magtfordeling – En analyse af

magtfordelingslæren med sær-

ligt henblik på den lovgivende

magt

Doktorand: Henrik Palmer Ol-

sen.

Tid: 2/9-05, kl. 13.00.

Sted: Studiegården, Studiestræ-

de 6, Anneks A.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.jur. Henning Koch og prof.,

dr.jur. Kaarlo Tuori, Helsinki.

Opponenter ex auditorio: Til-

melding til dekan Vagn Greve.

Sundhedsvidenskab 

Molecular epidemiology of tu-

berculosis: Recent trends in a

low burden country

Doktorand: Cand.med. Troels

Lillebæk.

Tid: 16/9-05, kl. 14.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, Foredragssalen.

Officielle opponenter: Prof. 

Gunilla Källenius og prof.,

dr.med. Ib Bygbjerg. 

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Thor Theander,

tlf. 3532 7677. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Næstved-

gade 28, st. tv., 2100 Kbh. Ø.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet. 

Non-MHC Genes in Type 1 Dia-

betes. Family-based Association

Studies and Functional Studies

of Disease-associated Polymor-

phisms

Doktorand: Cand.med. Ole Pe-

ter Kristiansen.

Tid: 30/9-05, kl. 13.00.

Sted: Hagedorn Research Insti-

tute, auditoriet, Niels Steen-

sens Vej 6, Gentofte. 

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Dag Undlien og prof.,

dr.med. Lars Fugger. 

Opponenter ex auditorio: 

Kan melde sig til forsvarslede-

ren, lektor Lis Hasholt, tlf. 

3532 7831. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Bjernede-

vej 20A, 2700 Brønshøj. Ind-

stillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Risk factors for benign thyroid

disease  

Doktorand: Cand.med. Nils

Knudsen.

Tid: 30/9-05, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Glostrup,

Auditorium C.

Officielle opponenter: Prof.,

Tilrettelæggere på UTV
Hvis du har en bunke ideer til at producere godt fjernsyn, så kan studenter-tv-stationen UTV

hjælpe dig med at føre dem ud i livet. Vores programmer dækker alle facetter af livet som stu-

derende.

Send en mail til chefredaktør Kenneth Wenzel, kw@utv.dk hvis du er interesseret. Se

www.utv.dk.

Valgcirkulære 
efterårsvalget 
2005

Ordinært valg til Bestyrelsen:
Valggruppe C (De studerende)

&

Ordinært suppleringsvalg til 
fakultetsråd, institutbestyrelser 
og studienævn
Valggruppe VI (Studerende)

Ved Københavns Universitet af-

holdes i efteråret 2005

a) Ordinært valg til repræsen-

tanter for de studerende til

Bestyrelsen og

b) Ordinært suppleringsvalg til

repræsentanter for de stude-

rende til fakultetsråd, institut-

bestyrelser og studienævn

(fagstudienævn, masterstu-

dienævn og ph.d.studie-

nævn). 

Valget afvikles af Valgsekreta-

riatet som brevstemmevalg. 

Alle valg foregår i henhold 

til Midlertidig valgstatut for 

Københavns Universitet, se

www.ku.dk/valg. 

Udskrivelse

1. oktober 2005 
Valget udskrives. Valgbar og

stemmeberettiget er enhver, der

denne dato og tillige på det

tidspunkt afstemningen foregår,

opfylder de fastsatte betingelser

for udøvelse af valgret.

Valglister

10. - 21. oktober 2005
Valglisten fremlægges til gen-

nemsyn på PUNKT KU og i Valg-

sekretariatet.

Indsigelse over forkert eller

manglende optagelse på valglis-

te indgives til Valgsekretariatet

på klageblanketter, der fås på

Valgsekretariatet eller udskrives

fra www.ku.dk/valg  

Ved klage over manglende op-

tagelse på valglisterne skal per-

sonnummer oplyses for at kla-

gen kan behandles. Ved klage

over forkert optagelse på valg-

listerne skal enten person- eller

valgnummer oplyses.

21. oktober 2005 kl. 14.00

Sidste frist for klager over mang-

lende eller forkert optagelse på

valglisten. Klager sendes eller

afleveres til Valgsekretariatet.

24. oktober 2005 kl. 14.00
Den endelige valgliste fremlæg-

ges i Valgsekretariatet og på

PUNKT KU. Herefter kan der ik-

ke klages over valglisten, men

egentlige fejl og mangler rettes

i videst muligt omfang, så

længe det er praktisk muligt.

Kandidatanmeldelser
& forbund

31. oktober 2005 kl. 14.00
Sidste frist for kandidatanmel-

delse. Anmeldelserne skal afle-

veres til Valgsekretariatet. Kan-

didatanmeldelser kan kun fore-

tages på de særlige anmeldel-

sesblanketter, der kan udskrives

fra hjemmesiden,

www.ku.dk/valg eller udleveres i

Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal væ-

re personligt underskrevet af

kandidaterne, som herved bin-

dende erklærer sig villige til at

modtage valg. Kandidatanmel-

delser skal være påført navne

og underskrifter fra stillere: 

– kandidatanmeldelser til besty-

relsen og fakultetsråd skal væ-

re underskrevet af et antal stil-

lere svarende til mindst 1/10 af

samtlige stemmeberettigede,

dog kræves højst 25

– kandidatanmeldelser til med-

lemmer af studienævn og in-

stitutbestyrelser skal være

underskrevet af et antal stille-

re svarende til mindst 1/10 af

samtlige stemmeberettigede,

dog kræves højst 10. 

Kandidaterne er selv stillere for

listen. Kandidatanmeldelsen

skal desuden være påført såvel

kandidaternes som stillernes

valgnummer. Valgnummeret

kan ses på valglisten.

Af hensyn til muligheden for

at supplere i valgperioden bør

der altid opstilles flere kandida-

ter end det antal, der skal væl-

ges.

3. november 2005 kl. 14.00
Kandidaternes navne offentlig-

gøres på Valgsekretariatets

hjemmeside, www.ku.dk/valg

Navnene kan desuden ses i Valg-

sekretariatet.

10. november 2005 kl.
14.00
Sidste frist for indsigelse mod

kandidaterne. Indsigelser skal

være skriftlige og begrundede. 

Sidste frist for tilbagekaldelse

af kandidatanmeldelser. Alle

kandidater på anmeldelsen skal

skriftligt erklære sig enige i, at

anmeldelsen tilbagekaldes.

Sidste frist for anmeldelse af

liste- eller valgforbund. Ved an-

meldelse af forbund anvendes

en særlig blanket, der udskrives

fra hjemmesiden
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Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

roerbye@dadlnet.dk. Se også

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeChristinaRørbye.

htm.

Protection against bias in ran-

domised clinical trials and meta-

analyses

Kandidat: Julie Pildal.  

Tid: 6/9-05, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet, Medicinsk Mu-

seion.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

jp@cochrane.dk.  

Adherence to HIV treatment –

Patient perceptions and physi-

cian communication studied by

observation, interviews, ques-

tionnaires, and patients’ files

Kandidat: Toke S. Barfod.  

Tid: 8/9-05, kl. 14.30. 

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

Toke.barfod@dadlnet.dk. Se

også www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeTokeBarfod.

htm.

Risk factors for severe respira-

tory syncytial virus infection –

Epidemiologic studies in a low-

an a high-income setting

Tid: 30/9-05, kl. 12.00.

Sted: Det ny KUA, lo 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det

Kgl. Biblioteks information

på Københavns Universitet

Amager og på Det Kgl.

Bibliotek, læsesal Øst, Slots-

holmen samt på Institut for

Kunst og Kulturvidenskab.

Naturvidenskab

MADS-box genes in petaloid

monocots

Kandidat: Cand.scient. Martin

Skipper.

Tid: 9/9-05, 13.15.

Sted: Botanisk Laboratorium,

Gothersgade 140, Auditori-

et.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Botanisk Central-

bibliotek, Sølvgade 83, op-

gang S.

Climate variability around

Greenland and its influence on

ringed seals and polar bears

Kandidat: Aqqalu Rosing-Asvid.

Tid: 14/9-05, kl. 13.00.

Sted: Biologisk Institut, Universi-

tetsparken 15, Aud. A

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Biologisk Institut,

Afdeling for Populationsbio-

logi, Universitetsparken 15.

Doktorand: Lone Graff Stens-

balle. 

Tid: 9/9-05, kl. 10.00.Sted: Fore-

dragssalen, Statens Serum In-

stitut. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

LGN@ssi.dk. Se også www.

sund.ku.dk/ph.d.-forsvar/resu-

meLoneGStensballe.htm.

Cancer vaccination studies with

peptide pulsed dendritic cells

Kandidat: Anders Elm Pedersen.

Tid: 9/9-05, kl. 13.30.

Sted: Auditorium A, Teilum Byg-

ningen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

elmpedersen@hotmail.com.

Se også www.sund.ku.dk/

ph.d.-forsvar/resumeAnder-

sElmPedersen.htm.

Use and Performance in Diagno-

stic Mammography in Denmark

Kandidat: Allan Jensen.

Tid: 19/9-05, kl. 14.30.

Sted: Dam Auditoriet, Panum In-

stituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

allan@cancer.dk. 

Humaniora

ORACULUM SCM

Kandidat: Maria Ellen Fjeldborg.

Praktik på tv
Studentermedierne UTV, UFM og UNET søger engageret praktikant til e 3-

6 måneders praktikophold.

Flere oplysninger fås hos chefredaktør Kenneth Wenzel, tlf. 3531 9000 el

pr. e-mail: kw@utv.dk. Se www.unet.dk.

Blinde vinkler. Perspektiver på en litterær kanon
Tid: 23/9 kl. 10.00-16.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Center for Kvinde- og Kønsforskning

Formålet med arrangementet er at give et bud på nogle alternative tilgange til kanondiskussionen.

Marianne Stidsen og Mette Winge taler om udvælgelsespræmisserne for en litterær kanon. 

Elisabeth Møller Jensen taler om eksklusionen af de kvindelige forfatterskaber. Leonora Christina

Skov og Mikkel Brun Zangenberg fortæller om anmeldelserne af kvindekanon i Politiken samt kanon

på universitetet. Kirsten Thisted holder oplæg med titlen Blinde vinkler og alternative tilgange: 

Det post-koloniale perspektiv ved, og endelig taler Maja Bissenbakker Frederiksen om Queer- og 

dannelsesperspektivet. På billedet drikker Karen Blixen hus med Arthur Miller.

Globalisering med et menneskeligt ansigt kræver et stærkt EU
Foredrag og efterfølgende debat med MF Steen Gade 

Tid: 15/9 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk/ramme20.html

Middelalder, religion og maskulinitet
Seminar til ære for Nanna Damsholt i anledning af hendes 70-års fødselsdag. Åbent for alle

Tid: 16/9 kl. 13.00-18.00

Sted: Den sorte Diamant, Blixensalen

Arr.: Center for Kvinde- og Kønsforskning

Introduktion i brug af  Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 19/9 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Forløbet af pneumokok meningitis vist med MR-scanning i en model
på rotter – et suverænt diagnostisk redskab
Foredrag af Christian Brandt, Afd. antibiotikaresistens og sygehushygiejne, SSI 

Tid: 20/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Retelling the Expansion of International Society
Tiltrædelsesforelæsning af adj. prof. i International Politik prof. Barry Buzan, London School of Econo-

mics, England

Tid: 21/9 kl. 15.15-17.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, RO9

Arr.: Institut for Statskundskab, tlf. 3532 3391

My work
The U.S. southern novelist Pam Durban will read and talk about her work

Tid: 20/9 kl. 13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 25.0.26

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, amj@hum.ku.dk 

www.ku.dk/valg eller fås i Valg-

sekretariatet. Listeforbund kan

indgås mellem to eller flere lis-

ter eller listeforbund. Valgfor-

bund kan indgås mellem lister

og listeforbund og mellem flere

listeforbund. Anmeldelserne

skal være påført personlig

underskrift fra samtlige kandi-

dater på de pågældende lister. 

Afstemning

22. november 2005
Valgmaterialet udsendes.

25. november – 9. decem-
ber 2005
Afstemningen foregår.

2. december 2005 kl. 14.00
Sidste frist for at klage over

manglende eller forkert stem-

memateriale. Klagen indgives

personligt og skriftligt til Valg-

sekretariatet. Ved klage over

forkert stemmemateriale skal

det udsendte stemmemateriale

samtidig afleveres. 

9. december 2005 kl. 14.00
Sidste frist for personlig afleve-

ring af stemmesedler. Stemme-

sedler, der modtages med pos-

ten frem til og med 12. decem-

ber 2005 anses for rettidigt ind-

kommet.

Offentliggørelse af
valgresultat, klage
over valg og tiltræ-
delse

14. december 2005 kl. 12.00
Valgresultatet meddeles ved et

offentligt møde i Udvalgsvæ-

relse 1, Frue Plads, Port A, ind-

gang O. Valgresultatet offent-

liggøres samtidig på Valgsekre-

tariatets hjemmeside,

www.ku.dk/valg.

21. december 2005 kl. 12.00
Sidste frist for at klage over

valgresultatet. Skriftlig og be-

grundet klage skal afleveres til

Valgsekretariatet.

1. januar 2006
De nyvalgte repræsentanter i

Bestyrelsen tiltræder.

De nyvalgte repræsentanter i

fakultetsråd, institutbestyrelser

og studienævn tiltræder.

Valgsekretariatet 

Fiolstræde 22 – 1171 K

Souschef Merethe Markvard

Tlf. 3532 2889 – Fax 3532 2892

E-mail: KU-valg@adm.ku.dk

www.ku.dk/valg

F O T O :  P O L F O T O
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Går kvinders ligestil-
ling ud over kærlig-
hed og børnetal?
Foredrag af biolog, lic.scient.

Kåre Fog. 20 kr. for ikke-med-

lemmer

Tid: 21/9 kl. 19.30

Sted: Universitetsparken 15 ,

bygn. 12, Aud. B

Arr.: Dansk Human-etologisk

Forening, rsr@nepa.ku.dk

Forholdet mellem de to køn har

nogle personlige aspekter og

nogle samfundsmæssige aspek-

ter. Der sker nogle interessante

ting i det felt hvor disse aspekter

krydser hinanden. Det er emnet

for bogen ‘To køn – tre sandhe-

der’. I foredraget tages udgangs-

punkt i hvad hvert køn opildnes

af hos det modsatte køn. Hvad

mænd ‘tænder på’ er letforståe-

ligt. Hvad kvinder ‘tænder på’ sy-

nes derimod i højere grad end

hos mænd at blive afgjort af

uoverskuelige processer i under-

bevidstheden. Kvinder foretager

desuden en slags afvejning af

modsatrettede hensyn, hvad

mænd ikke gør. Mange steder i

dyreriget gælder ‘Beatrices lov’ som siger at jo mere dominant hannen er i forhold til hunnen, og jo mere re-

spekt hunnen har for hannen, jo bedre lykkes formeringen. Jeg stiller spørgsmålet: Gælder dette også for men-

nesker? Svaret er: Ja, til en vis grad. Parforhold hvor manden føler sig overlegen, fungerer ofte. Parforhold hvor

kvinden føler sig overlegen, fungerer sjældent. På samfundsplan ser vi at samfund med stor forskel mellem

kønnene - i mændenes favør – har høje fødselstal, hvorimod samfund hvor mændene ikke er ret dominante,

har lave fødselstal. Hvis et samfund ønsker høje børnetal, skal det således sørge for at fremhæve forskellen

mellem kønnene, og stille mændene højest. Dette er selvfølgelig imod kvindernes interesse. Jo mere samfundet

indrettes efter kvindernes ønske, jo mere søges alle forskelle udjævnet, og jo lavere bliver børnetallene. Mærke-

ligt nok er altså et kvindevenligt samfund et samfund med få børn.

Konversionsmodeller
Forskningsseminar med formålet at skabe et netværk for studier i konversion inden for dansk forskning

Tid: 27- 28/9

Sted: Alexandersalen, Københavns Universitet

Arr.: Københavns Universitets satsningsområde Religion i det 21. århundrede, damsager@ofir.dk

The sociology of expectations: implications for the health services of
new biotechnology
Seminar with Dr.Phil. Nik Brown, Science and Technology Studies Unit, University of York, England. Sign

up to Lisbeth Lyng Hansen, e-mail: l.l.hansen@pubhealth.ku.dk

Tid: 29/9 kl. 15.00-17.00

Sted: Centre for Health and Society, Øster Farimagsgade 5, room 7.0.34

Arr.: The Danish Graduate School in Public Health Science

Phenomenology of Perception 60 years later
Conference that marks the 60th anniversary of the publication of Maurice Merleau-Ponty’s Phénomé-

nologie de la perception and focus on the impact this work has had for the past 60 years in philosophy

as well as in other disciplines

Tid: 30/9-1/10

Sted: KUA, lok. 10.1.22

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning, www.cfs.ku.dk

Ph.d.-kursus: Formidling af forskning
Kurset sigter på at gøre deltagerne bedre rustet til at formidle deres forskning det være sig overfor et

populært publikum såvel som et akademisk

Tid: 1.-2., 7., 17. og 21/11

Arr.: Forskeruddannelsesprogram for Moderne Tværkulturelle og Regionale Studier: Sprog, Religion

og Samfund, Institut for Regionale og Tværkulturelle Studier, KU,

www.tors.ku.dk/phdudd/kurser.htm og forskerskolen Religion og Samfund, KU, www.forskerskolen-

religionogsamfund.dk/dk/. Tilmelding senest 28/9 til rossel@hum.ku.dk

Årets 
Harald
Bestyrelsen for Københavns Universi-

tets Almene Fond har vedtaget at

indkalde forslag til universitetets

undervisningspris for 2005. Prisen –

som har fået sit navn efter matema-

tikeren Harald Bohr – tildeles en af

universitetets fastansatte lærere for

god og inspirerende undervisning.

‘Årets Harald’ får tildelt en særligt

dekoreret porcelænsugle og et be-

løb på 25.000 kr. som vil blive over-

rakt ved årsfesten i november i år.

Tanken bag ‘Årets Harald’ er ikke

mindst at understrege at undervis-

ning bør have samme status i univer-

sitetets liv som forskning.

‘Årets Harald’ blev første gang uddelt ved årsfesten i 1988 hvor Bjørn Holstein modtog prisen. Siden har

Graham Caie (1989), Jens Martin Knudsen (1990), Hans Keiding (1991), Erik Aschengreen (1992), Elisa-

beth Bock (1993), Uffe Hansen (1994), Peter Rossel (1995), Finn Bojsen-Møller (1996) , Jonathan

Schwartz (1997), Henning Bech (1998), John Pedersen (1999), Bodil Ejrnæs (2000), Jan Philip Solovej

(2001), Yoichi Nagashima (2002), Angel Alzaga (2003) og Hans Bonde (2004) modtaget prisen.

Alle universitetsansatte og alle universitetets studerende er velkomne til at indsende motiverede navne-

forslag til rektor. Motiveringen skal være kortfattet, højst en A-4-side. Forslag indsendes senest den 3.

oktober 2005 i lukket kuvert, mrk. ‘Årets Harald’ til Kommunikationsafdelingen, Nørregade 10, Post-

boks 2177, 1017 København K. Forslagene vil blive behandlet med fuld diskretion.

F O T O :  S C A N P I X

F O T O :  P O L F O T O



FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE

Københavns Universitet

Universitetsavisen

Krystalgade 16

1172 København K

ID 11021

A

Knæk KU-koden

1. Akademiske kvarter, det

� Gaderne omkring Studiestræde i Indre By

� De femten minutters forsinkelse som akademi-

ske aktiviteter lægger ud med at have

� Den tid det tager at forsvare at man ikke kan

læse Foucault på originalsproget

2. Akademisme

� Stiv, dogmatisk, konventionel kunstopfattelse og

-udfoldelse

� Læren om at kantinen serverer dårlig kaffe

� Trend blandt celebs: briller uden styrke 

3. Alumne

� Kreds af gamle kandidater der har svært ved at

komme videre

� En giftig rod der i små doser kan virke seksuelt

opstemmende

� Person/stipendiat der bor på kollegium

4. Bachelor

� Eng., af mlat. baccalaureus. Universitetsgrad 

efter 3 års studier indført i DK 1990

� Sitcom på TV Danmark

� Ung, ugift mand med dårlig mundhygiejne der

læser M! 

5. CSS

� Center for Sylte, Serum og Stivelse

� Cirklens Synkrone Septum 

� Center for (Folke)Sundhed og Samfund i det

gamle Kommunehospital med adresse på Øster

Farimagsgade 5 

6. Dekanat

� Det middelalderlige præstestyre på Københavns

Universitet

� Steriliseret gase

� Ledelse på et fakultet 

7. Diskurs

� Buddhistisk mobilt diskotek

� Udsagnskæde; den større tekst hvori et udsagn

indgår og hvori det kun forstås fuldt ud

� Sygelig tilbøjelighed til overspringshandlinger

8. Disputats

� Offentlig diskussion hvorunder en doktorand

forvarer sin doktorafhandling

� Ansøgning om afdragsfrit lån med renteloft

� Større skriftlig opgave på kandidatoverbygnin-

gen

9. ECTS

� Drink opfundet i Statskundskabs fredagsbar der

henviser til berygtet eksamen i EU-lov

� European Credit Transfer System beskriver de

studerendes arbejdsbyrde. Alle europæiske ud-

dannelser klassificeres i ECTS så de kan sammen-

lignes

� Excentric Confused Teachers’ Society

10. Ekstern lektor

� Honorarlønnet universitetsansættelse for tre år

ad gangen

� En skjorte der hænger udenfor bukserne  

� Freelanceunderviser uden rettigheder

11. Emeritus

� Semibitter spiritus brygget på universitets bedste

egetræsfade

� Tjenestemand (professor, præst el.lign.) som er

fratrådt sit embede 

� En studerende der har boet på kollegium i mere

end fem år

12. Fakultet

� Fjerde division i Faxe Kondi-ligaen

� Bedømmelsesudvalg der vurderer rigtigheden af

eksamenskarakterer

� Overordnet afdeling af indbyrdes beslægtede

fag på universitetet (KU har seks: Teologi, Jura,

Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab, Huma-

niora og Naturvidenskab)

13. FSR

� Forenede Studenterråd 

� Fesent Sammenrend af Redepissere

� Forbundet af Studerende på Resultatløn

14. Hermeneutik

� Kunsten at forstå begrænsningens natur

� Den retoriske færdighed at lyve stærkt om sin

fortid

� Fortolkningskunst og læren om dens principper

15. HCØ

� At ligge sammen med en sød pige eller dreng i

høet

� H.C. Ørsted Institutet. Er egentlig ikke et institut,

men en bygning der rummer bl.a. Matematik og

Kemi

� Særligt håndtegn brugt blandt naturvidenskabe-

lige hjemmedrenge

16. Immatrikulation

� Indskrivning i universitetets fortegnelse over stu-

derende 

� Iværksætterkursus for humanister

� Midlertidig studenterbesættelse af rektors kon-

tor under indflydelse af cannabis

17. Informant

� Specielt indviet via hemmelige ritualer på sam-

fundsvidenskab 

� Den der sladrer til læreren (stikker)

� Person der m. informationer bidrager til viden-

skabelige undersøgelser 

18. KUA

� Københavns Universitets Aristokrati – forening

til bevarelse af de akademiske privilegier

� Københavns Universitet Amager. I Njalsgade har

Det Humanistiske Fakultet til huse i nye og gam-

le bygninger

� Københavns Universitets Akademi – afdeling for

studerende der betaler for deres uddannelse

19. Linda

� Populær serie af merchandise med KU-logo

� KU’s rektor. Linda Nielsen er valgt af de ansatte.

Bestyrelsen skal ansætte en ny rektor i løbet af

september

� Det mest hyppige navn blandt den nye årgang

af russer

20. NBI

� Niels Bohr Institutet. På tre forskellige adresser

omkring Fælledparken undervises i fysik, astro-

nomi, geofysik, biofysik og nanoteknologi

� Nice But Ignorant – speciel betegnelse for grou-

pies der huserer på visse studier i håb om at sco-

re en veluddannet mage

� Kemisk formel for gasart der bruges til at bedø-

ve frøer på lægestudiet

21. Ph.d.

� Phasis delirium. Det latinske udtryk for svært

fremskreden brandert

� Certificeret titel man kan trække i en automat i

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-

ling 

� Fork. af philosophiae doctor. Grad som med en

videnskabelig afhandling afslutter et treårigt

forskerstudium oven på kandidatuddannelsen

22. Spøgelse

� Studerende der er indskrevet, men som ikke har

bestået en eksamen de senere år

� Forsker hvis teorier falmer i dagslys

� Studerende uden SU-klip

23. Strukturalisme

� Læren om ombringelse af uelskede undervise-

re/elever vha. stryknin

� Videnskabelig systemlære bygget på videnskabs-

begrebet struktur

� Nichepræget kunstretning der opstod i kølvan-

det på TAP-revolutionen o. 1972

24. STÅ

� Det man skal når læreren kommer ind

� Studenterårsværk (den arbejdsbyrde der er ud-

målt til at udgøre et års aktive studier = 60 ECTS) 

� Imperativ til penis 

25. SU

� Sulten som en Ulv

� Studerende Undercover

� Statens Uddannelsesstøtte

26. TAP

� Tekniskadministrativt Personale og universitets-

borger

� Test Af Paratviden. Kendt fra optagelse til jour-

nalistuddannelsen. Nu også på KU

� Leder af KU’s tamburkorps (tutor)  

27. Universitetsfirkanten

� Særligt adgangskort til rektors førerbunker 

� De historiske universitetsbygninger omkring

Frue plads

� Udtryk for universitetets øverste ledelse  

28. VIP

� Very Important Person

� Videnskabeligt (instruktivt) personale

� Vanskeligt Individ (med) Pelsboa

Sæt dine krydser, smid bagsiden i en kuvert

til Universitetsavisen, Krystalgade 16, 1.tv.,

1172 Kbh. K og send den senest 9/9. 

Måske er det dig der vinder en T-shirt med

KU-logo? Løsningen offentliggøres i avisen

der udkommer 15/9.

Bagsiden og Institut for Quizzer –
IQ – hilser alle nye og gamle børn
af Minerva (studerende) og ansat-
te. Som en velkomstservice bring-
er vi her en instruktiv quizmanual
i det indforståede akademiske
KU-tungemål 


