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Glem snakken om uselvstæn-

dige unge, der er afhængige af for-

ældrenes støtte i alt, hvad de gør. 

De nye studerende er tværtimod 

meget selvstændige, målrettede og 

strategiske.

Sådan lyder meldingen fra 

Camilla Hutters, der er lektor og 

udviklingsleder ved Center for 

Ungdomsforskning.

– Når man begynder på et uni-

versitetsstudium, har de fleste 

tænkt sig godt om, inden de træf-

fer et valg. Det er faktisk første 

gang i livet, den unge står over 

for så afgørende en beslutning. 

Gymnasiet er for mange mere 

eller mindre en videreførelse af 

folkeskolen – en periode, hvor det 

store valg er sat på hold, forklarer 

Camilla Hutters.

I sin forskning har hun talt med 

mange unge, der derimod beskriver 

valget af videregående uddannelse 

som et eksistentielt valg. Et valg, der 

får afgørende betydning for resten 

af ens liv – og et valg, der er præget 

af, at det i disse år er et presset ar-

bejdsmarked, de unge står over for. 

Krisebevidsthed og ledigheds-

statistik får nemlig den enkelte 

studerende til meget tidligt at 

tænke over, hvad der kan gøre 

lige netop ham eller hende til dén 

ansøger, der efter endt studietid 

skiller sig ud fra mængden.

– Mange tænker helt fra starten 

meget mere erhvervsrettet og strate-

gisk – sammenlignet med tidligere 

generationer. De er meget målret-

tede med deres cv. De er optaget af, 

hvilke studiejob der vil kvalificere 

dem. Og mange af dem lægger også 

planer for, hvordan de får innova-

tion og entreprenørskab med i pak-

ken, siger ungdomsforskeren.

Fra ét til flere valg

Camilla Hutters er dog sikker på, 

at universiteterne og de unge har 

en stor udfordring foran sig. For 

mens alle italesætter, hvor vigtigt 

den enkeltes eksakte studievalg 

er, så ser virkeligheden anderledes 

ud, mener hun.

– Selvom den unge oplever valg-

et af studium som et meget abso-

lut valg, så er det en tankegang, 

der hører en anden tid til, nemlig 

industrisamfundet. Dengang tog 

du en uddannelse, og så blev du så 

at sige ved din læst resten af livet. 

I dag lever vi i et postmoderne 

samfund, hvor det netop er om-

skifteligheden og brugen af mange 

forskellige kompetencer, der er 

virkeligheden på arbejdsmarkedet, 

lyder det fra Camilla Hutters.

Derfor mener hun, at universi-

teterne bør indrettes sådan, at den 

studerende lettere kan skifte imel-

lem studierne. Set i det perspektiv 

er det den rigtige vej, Aarhus 

Universitet er gået med hensyn 

til at skabe et indre uddannelses-

marked, hvor der er plads til mere 

bevægelighed mellem studierne på 

tværs af universitetet.

– Det skal gøres o.k. at vælge 

om og at vælge til og fra undervejs 

i dine studier. Opgaven bliver så at 

sikre, at den studerende samtidig 

oplever en sammenhæng og et til-

hørsforhold, for det er afgørende i 

forhold til at mindske frafald, siger 

Camilla Hutters.  

ny model for økonomi 
den nye økonomistyringsmodel 
bliver indført i etaper for at gøre 
processen så smertefri som muligt, 
forklarer universitetsdirektøren.
læs mere  > side 3

mere fokus på praksis

health-studieleder anne mette 
mørcke vil skabe større 
sammenhæng mellem uddannelse 
og arbejdsliv. 
læs mere > side 4

spot på arktis

nyt interdisciplinært center sætter 
fokus på klimaforandringernes 
konsekvenser på klodens top  
– fra hav-is til sundhed.
læs mere  > side 7

a question of teamwork

the phd challenge at aarhus 
university  is a new initiative 
aimed at raising the profile of 
engineering research

read more  > page 2 >>
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De nye studerende: målrettede og strategiske
De ved, at de kommer til at kæmpe om jobbene, og derfor lægger de tidligt en strategi, der skal skille dem ud fra mængden. 
Udviklingsleder Camilla Hutters oplever de nye studerende som meget selvstændige.

Den nye S-bygning giver 
flere grupperum, bedre  
undervisningslokaler og 

mere plads til at mødes på 
Fuglesangs Allé. 

Både Studenterlaugets 
 Kristian Deleuran og  

prodekan for uddannelse 
på BSS Peder Østergaard  

er meget begejstrede  
for  de nye lokaler.  

LÆS MERE PÅ
SIDE 14

Bygning 
forbedrer 

studier

>

”Erkend, at vi ikke læser e-mails, og at vi formodentlig heller ikke begynder på det.” 
Læs, hvorfor en professor mener, at der skal kommunikeres mere målrettet. Side 5
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Support from AUFF in 2012

The Aarhus University Research Foundation (AUFF) is now accept-
ing applications for support to be distributed during the second half 
of 2012.

The objective of the foundation is to support academic research 
at Aarhus University, and applications can be submitted in con-
nection with the publication of academic research, making the 
transition from PhD to post-doc studies, and any initiatives designed 
to strengthen the international profile of the university’s PhD pro-
grammes. The deadline for applications is Monday 17 September 
2012 at 12 noon, and the details can be found at au.dk/en/auff

INTERNATIONAL

Autumn programme from the UIC

The autumn programme of events run by the University 
International Club has now been finalised, and includes 
the opportunity to visit Aarhus Harbour and the new hos-
pital in Skejby, as well as learning more about the univer-
sity’s new interdisciplinary centres.

The UIC is intended primarily for international research-
ers and their spouses, but Danes are more than welcome 
too. All the events are free of charge, and they all take 
place in English. For more information please go to  

www.au.dk/uic
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New rules for parking in the 
park

From the start of the new semester new rules will 
be introduced applying to parking in the University 
Park. In future you will only be allowed to park here 
for up to four hours between 7 am and 5 pm. This 
only applies to the roads within the park – not in un-
derground car parks and actual car park zones, for 
instance. The Municipality of Aarhus expects to put 
up new signs at the beginning of week 35  
(27 August).

“Time is of the essence, and we 

now need to split the remaining 

tasks between us. I’ll start writing 

our abstract, someone else will 

design a poster, and I suppose our 

group really ought to find a name 

for itself,” says civil engineer and 

PhD scholar Claus Ballegaard 

Nielsen, who has already picked 

up his laptop and started to write.

The group say that they have 

grown more constructive during 

the past 24 hours. Instead of reject-

ing each other’s ideas, they have 

started to be more open to input 

from other group members as well 

as learning to appreciate the fact 

that their joint expertise can actu-

ally be combined to good effect. 

They have also agreed that their 

proposal should involve building a 

macro model capable of measuring 

or assessing the efforts made in 

relation to climate-friendly con-

struction. After all, it’s easy enough 

to decide to install new, energy-

efficient windows in a building, for 

instance. But it’s harder to measure 

the overall effect of taking such a 

step. So the group have decided to 

focus on data collection and control 

measurements – including user 

behaviour.

PhD Challenge 2012: A question  
of teamwork  
 NEW INITIATIVE   50 researchers from the School 
of Engineering got together for two days to find 
out how climate-friendly construction can be 
utilised to reduce CO2 emissions in the 
Municipality of Aarhus. The PhD Challenge is a 
new initiative aimed at raising the profile of 
engineering research and teaching engineers to 
make the most of each other’s expertise.

By Bjørg Tulinius

btu@adm.au.dk

They’re under pressure. The six 

engineers (all men) have just been 

told that there are two hours left 

before the final deadline, when they 

will have to present their answer to 

this year’s PhD Challenge. And they 

still have one outstanding problem: 

they need to make their proposal 

more precise. For the past two days 

they have been working on their 

answer to the question “How can 
we reduce emissions of greenhouse 
gasses throughout the life cycle of 
our buildings – including materi-
als, construction, operation and 
disposal?”

The question has been asked 

by the Municipality of Aarhus 

and the NCC construction group. 

The municipality aims to be CO2 

neutral by the year 2030, and 

at least 35 per cent of total CO2 

emissions in Aarhus come from 

energy consumption in houses and 

other buildings. 50 researchers 

divided into groups consisting of 

PhD scholars and supervisors have 

been given two days to find their 

answers to this question.

A good initiative

“It’s really beneficial for engineers 

like us to learn about these in-

novative processes,” reports Claus 

Ballegaard Nielsen when he gets a 

spare moment in his lunch break.

“So a PhD Challenge is a great 

idea because it simply forces us to 

think outside the box in relation to 

our expertise. As a rule, engineers 

tend to become far too concrete 

far too soon and start looking for 

specific solutions immediately. 

But during this kind of process 

we’re forced to spend some time 

together and try brainstorming for 

a while, considering things from 

an abstract point of view before we 

start getting more concrete.”

This is the first time Aarhus 

University has arranged the PhD 

Challenge, but the plan is to hold 

the event every year. And Claus 

Ballegaard Nielsen feels this is a 

really good initiative.

“Of course the task we’ve been 

set is fascinating in itself. But the 

greatest benefit lies in learning 

to adopt an interdisciplinary ap-

proach. I would actually like the 

event to become even more inter-

disciplinary so engineers weren’t 

the only specialists to be included. 

We could also learn a lot if we had 

to work alongside anthropologists 

or other researchers in the hu-

manities, for instance. That would 

really pave the way to the creation 

of entirely new, interesting syner-

gies.”  

 ” The greatest ben-
efit lies in learning 
to adopt an interdis-
ciplinary approach. 
I would actually like 
the event to become 
even more interdisci-
plinary so engineers 
weren’t the only 
specialists to be in-
cluded. 
Claus Ballegaard Nielsen, in the 
middle of the picture, civil engi-
neer and PhD scholar
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Støtte fra AUFF i efteråret 2012

Aarhus Universitets Forskningsfond åbner nu for ansøgninger 
med henblik på uddeling i andet halvår 2012.

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved 
Aarhus Universitet, og der kan søges til udgivelse af publikationer, 
til overgangen fra ph.d. til postdoc og desuden til en række for-
skellige tiltag, der kan styrke internationalisering af ph.d.-uddan-
nelserne. Fristen for ansøgninger er mandag den 17. september 
2012 kl. 12.00, og de detaljerede opslag kan findes på au.dk/auff.

Frist for høringssvar om nyt 
medie

I foråret 2012 iværksatte universitetsledelsen en 
proces med sigte på at undersøge, hvordan AU 
kan styrke den interne information og kommuni-
kation – konkret i forhold til den nuværende avis 
for medarbejdere og studerende: UNIvers. Det 
indstillingspapir, der er resultatet af denne pro-
ces, har alle medarbejdere og studerende kun-
net indgive høringssvar til siden juni. Fristen er 
den 31. august. Se mere på au.dk/nytaumedie
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de gamle enheder og for eksempel 

opgøre, hvad en ydelse koster, 

forklarer universitetsdirektør 

Jørgen Jørgensen.  

Et fælles fundament

Lige nu er universitetet i fuld 

gang med første etape på vej 

imod reel fællesøkonomi, nemlig 

fælles systemer med ens organi-

satorisk opbygning til at styre 

økonomien. Fra en periode sidst 

i august til starten af september 

(se faktabokse) vil det derfor ikke 

være muligt at godkende faktu-

raer og få penge for afregninger, 

mens AU Økonomi knokler med 

at få de fælles systemer sat i drift. 

– Lige nu lægger vi det tek-

niske fundament for den fælles 

økonomistyring, så vi senere kan 

gennemføre de mere styringsori-

enterede tiltag. Når vi har valgt 

at gøre det i etaper i stedet for at 

indføre både teknikken og styring- 

en på en gang, er det for bedre 

at kunne kontrollere processen 

og bevare den sikre drift. Det er 

en erfaring, vi har gjort os i for-

bindelse med den faglige udvik-

AU skal have fælles 
husholdningsregnskab

ADMINISTRATION    Universitetets nye økonomimodel bliver indført i etaper 
for at gøre processen så smertefri som muligt, forklarer universitetsdirektør 
Jørgen Jørgensen.

Af Kristian Serge Skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Forestil dig, at du f lytter sam-

men med en kæreste. I starten 

er det måske nemmest at have 

hver sin konto, føre hvert sit 

husholdningsregnskab og holde 

økonomien adskilt, selvom man 

deler indtægter og udgifter. Men 

på sigt, når huset skal betales, 

ferierne skal holdes sammen, og 

børnene have mad, tøj og spille-

konsoller, bliver det både besvær-

ligt og belastende at bevare de 

vandtætte skotter. 

Lidt på samme måde er det 

på Aarhus Universitet, og derfor 

skal universitetet i de kommende 

måneder og år have en ny, fælles 

økonomimodel. 

– Siden fusionerne har vi 

haft en meget kompleks økono-

mistyring med mange forskellige 

metoder til at styre økonomien. 

Det er for det første temmelig ar-

bejdskrævende, og for det andet 

kan det være vanskeligt at sam-

menligne økonomien på tværs af 

lingsproces, at det er fornuftigt at 

bruge den ekstra nødvendige tid 

på at få delprojekterne sikkert i 

havn, siger Jørgen Jørgensen.

Systemer lukker ned i 14 

dage

Selve nedlukningen er et nødven-

digt onde, forklarer universitets-

direktøren, men slår samtidig 

fast, at processen er forberedt 

meget grundigt. 

– Vi vil selvfølgelig opleve 

udfordringer, når vi lukker øko-

nomisystemer ned, som så mange 

ansatte bruger til daglig. Men alle 

6.000 AU-leverandører har fået 

besked om, at der er en periode, 

hvor vi ikke godkender fakturaer. 

Og centrale systemer, som for 

eksempel lønudbetalinger til fast-

ansatte, timelærere og studenter-

medhjælpere, bliver ikke påvir-

ket. AU Økonomi har arbejdet på 

at gøre nedlukningen så kort som 

muligt, men en så stor omlæg-

ning er ikke noget, man kan klare 

hen over en weekend, siger han. 

Når systemerne åbner igen i 

starten af september, og den op-

Bedre medarbejderservice på  
medarbejdere.au.dk

Et nyt, fælles emneindeks med information om alt fra ”ADSL-forbin-
delse” til ”økonomisystemer”. Det er en af de vigtige nyskabelser på 
siden ”medarbejderservice” på medarbejdere.au.dk som netop er 
blevet relanceret. Siden er stedet, hvor du finder oplysninger fra ad-
ministrationen til medarbejderne på Aarhus Universitet. 

Indholdet kan enten findes ved hjælp af en ny søgeboks eller via en 
alfabetisk liste. Forsiden er desuden blevet redesignet, så den inde-
holder genveje til de mest efterspurgte administrative emner. 

arbejdede pukkel af fakturaer og 

afregninger er gennemgået, vil de 

almindelige brugere til gengæld 

ikke opleve den store forskel. 

– Økonomimedarbejderne vil 

selvfølgelig opleve forandringer, 

men langt de f leste ansatte vil 

ikke mærke forskel, netop fordi 

første fase handler om at få de 

bagvedliggende platforme på 

plads, så vi senere kan indføre en 

mere fælles styringsmodel. Jeg 

beder om forståelse for de gener, 

der må opstå, indtil vi når dertil, 

siger Jørgen Jørgensen. 

August: Medarbejdere skal rydde op i INDFAK og AURUS
28.08:  Sidste frist for at oprette nye AURUS-afregninger 
31.08:  Alle fakturaer i flow skal være godkendt i INDFAK
29.08-09.09: AURUS lukkes
01.09-13.09: INDFAK lukkes
01.09-09.09: AU webshop lukkes
06.09-20.09: Navision Stat lukkes
Læs mere om arbejdet frem mod den fælles økonomistyringsmodel 
på au.dk/faellesoekonomistyring

VIGTIGE FREMTIDIGE DATOER I FØRSTE FASE  
AF DEN NYE ØKONOMIMODEL

Når universitetet får færre 

hovedområder og institutter, 

skal det også have færre EAN-

numre. Et EAN-nummer giver 

man til eksterne leverandører 

for at sikre sig, at fakturaen 

når frem til den rette afdeling 

på universitetet, og den 20. 

august gik universitetet fra at 

anvende omkring 200 EAN-

numre til kun cirka 70. Husk at 

tjekke, om din afdeling har fået 

nyt EAN-nummer og at oplyse 

det korrekte EAN-nummer, når 

du bestiller varer eller servicer. 

Se de nye og gamle numre på 
au.dk/eannumre

AU HAR FÅET FÆRRE EAN-NUMRE

SÆRLIGT OM LUKNINGEN AF INDFAK
•	 Senest	den	24.	august	vil	indkomne,	nye	fakturaer	blive	sendt	 

 i flow til rekvirenterne.

•	 Senest	den	31.	august	kl.	23.59	skal	alle	fakturaer	i	flow	være	 

 godkendt og færdigbehandlet. Det betyder, at man ikke skal  

 vente med at behandle fakturaer til allersidste dag.

•	 Den	14.	september	åbner	INDFAK	igen.	Alle	brugere	får	en	 

 velkomstmail med nyt brugernavn og yderligere informationer.

•	 Når	INDFAK	åbner	igen	den	14.	september,	vil	der	have	ophobet	 

 sig en mængde fakturaer. AU Økonomi opfordrer brugerne til  

 at få behandlet fakturaerne hurtigst muligt, så leverandørerne  

 hurtigt kan få deres betaling.

SÆRLIGT OM LUKNINGEN AF AURUS
•	 Senest	den	28.	august	skal	du	oprette	eventuelle	nye	AURUS- 

 afregninger, som skal være videresendt til kontrollanten inden  

 lukningen. 

•	 Senest	den	4.	september	skal	kontrol	og	godkendelse	af	afreg- 

	 ninger	være	foretaget	i	AURUS.

•	 I	løbet	af	lukkeperioden	kan	der	ikke	laves	udgifts-	og	rejseafreg- 

	 ninger	i	AURUS,	men	lukningen	påvirker	hverken	rejsebestil- 

 linger hos CWT eller brugen af ansattes Mastercard.

•	 Den	10.	september	åbner	AURUS	igen.	Brugerne	får	en	velkomst- 

 mail med nyt brugernavn og yderligere informationer.

NYHEDER



4 MØD EN VIP

Af Helge Hollesen

hho@adm.au.dk

– Det er da et privilegium at være med 

til at lave en fantastisk god uddannelse. Og 

selvfølgelig synes vi, at vi har den bedste.

Bemærkningen falder med en mild latter, 

men der er ingen tvivl om, at Anne Mette 

Mørcke er både glad for og stolt over den 

nærmest revolutionerende ændring af læge-

uddannelsen, der nu er ved at blive udrullet, 

og som hun som studieleder har været en af 

drivkræfterne bag.

– Vi har vendt rundt på hele uddannel-

sen, så de studerende nu skal have fokus på 

at anvende viden i praksis frem for at lære 

et kæmpepensum udenad, forklarer Anne 

Mette Mørcke, der allerede som nyuddannet 

cand.med.	i	1999	begyndte	at	beskæftige	sig	

med, hvilke praktiske ting kommende læger 

kan forventes at kunne efter et endt medi-

cinstudium. Et spørgsmål, det bestemt ikke 

var en selvfølge at stille dengang. 

Siden har Anne Mette Mørcke engageret 

sig i at skabe sammenhæng mellem uddan-

nelse og arbejdsliv, og hendes visionære 

indsats blev sidste år hædret med Aarhus 

Universitets pædagogiske hæderspris på 

100.000	kroner.	

10 bolde bliver til 20

Stillingen som studieleder på Health har 

Anne	Mette	Mørcke	haft	siden	2010.

– Egentlig er det en halvtidsstilling, men 

når	man	kaster	10	bolde	op	i	luften,	kommer	

der 20 ned, så det er nærmest et fuldtidsjob, 

Studieleder med  
fokus på praksis
MØD EN VIP     Lægeuddannelsen er under store forandringer. 
Anne Mette Mørcke har som studieleder på Health en stor 
andel i at skabe større sammenhæng mellem uddannelse  
og arbejdsliv, og hendes indsats blev sidste år belønnet  
med Aarhus Universitets pædagogiske hæderspris.  

Crown Prince Frederik Fund udbyder 2 legater til et års videre-
gående studier ved Harvard Kennedy School - John F. Kennedy 
School of Government i studieåret 2013-2014.

Legatet dækker betaling af undervisningsafgiften ved Harvard 
Kennedy School - John F. Kennedy School of Government, 
svarende til ca. USD. 42.000.

Ansøger skal mindst have en afsluttet bachelorgrad bag sig. Ansøger skal mindst have en afsluttet bachelorgrad bag sig. 
Ansøger kan enten være i gang med overbygningen, være færdig 
kandidat eller i arbejde. Studerende skal være indskrevet på over-
bygningen inden for statskundskab, økonomi, jura, forvaltning 
el.lign., ved et dansk universitet eller anden højere læreanstalt. 

Ansøgningsfrist:
Onsdag den 19. september, 2012, kl. 12.00. 

For mere information og ansøgningsskema.For mere information og ansøgningsskema.
Se venligst: www.wemakeithappen.dk

CROWN PRINCE FREDERIK 
FUND TILBYDER LEGATER TIL 
VIDEREGÅENDE STUDIER VED 
HARVARD UNIVERSITY I 
STUDIEÅRET 2013-2014

siger hun om arbejdet med de omfattende 

forandringer af lægeuddannelsen. 

Derfor har hun også skruet ned for sin 

forskning og undervisning ved Center for 

Medicinsk Uddannelse. Her arbejder hun 

med sundhedsvidenskabelig fagdidaktik 

– især udvikling af curriculum og undervis-

ning. 

Den interesse havde hun, før hun vidste, 

der var noget, der hed didaktik, som hun 

siger. Derfor var hun i studieårene også 

aktiv i en organisation, der internationalt ar-

bejder med at udvikle lægeuddannelsen.

Arbejdet med den nye lægeuddannelse 

blev sat i gang for fire år siden, hvor fem 

store arbejdsgrupper blev nedsat til at kule-

grave uddannelsen.

– Udgangspunktet var, at den ikke sva-

rede til det, man forventer af en moderne 

professionel uddannelse, som at lægerne for 

eksempel kan have en ordentlig dialog med 

patienterne, og at også de alleryngste læger 

kan tage et ansvar på sig, forklarer Anne 

Mette Mørcke.

Et andet tema i arbejdet har været udslus-

ningen af kandidaterne, fordi mødet med 

praksis kunne være lidt af et chok for mange 

af de nyuddannede læger.

Studerende skal tænke anderledes

Resultatet	blev	et	farvel	til	meget	terperi	af	

teori og mere vægt på praksis.

– Filosofien er, at teorien i højere grad 

skal være en støtte til at begå sig profes-

sionelt i den kliniske virkelighed, forklarer 

Anne Mette Mørcke.

At tænke i de baner kræver meget øvelse. 

Derfor skal de studerende som noget nyt på 

kandidatdelen i hvert af de seks semestre i 

fuldtids praktikophold af fire til otte ugers 

varighed,	hvor	det	tidligere	var	38	uger	på	

deltid.

– Allerede i de første otte ugers praktik 

skal de se sig selv som den yngste læge på af-

delingen og teori som noget, de skal læse for 

at løse de opgaver, de får. De skal ikke læse 

for at bestå en eksamen, men fordi det er 

nødvendigt for at kunne behandle patienter-

ne, fastslår studielederen, som er spændt på, 

om og hvordan det vil ændre de studerendes 

måde at tænke på deres uddannelse og fag.

– Foreløbig har tilbagemeldingerne fra de 

studerende været meget positive.

Balance i arbejdslivet

Selvom arbejdet som studieleder tager det 

meste af Anne Mette Mørckes tid, er hun 

også involveret i de primært universitetspæ-

dagogiske kurser, som Center for Medicinsk 

Uddannelse udbyder til underviserne på  

Health, men også til de kliniske lektorer på 

sygehusene	i	Region	Midtjylland,	hvor	de	

yngre læger lærer at undervise de studerende. 

De opgaver, som centeret varetager for 

Health, betegnes internationalt som faculty 

development. Det begreb er dog ved at blive 

afløst af academic development, som også 

er et fænomen, Anne Mette Mørcke har 

beskæftiget sig med. Hvad det egentlig kom-

mer til at omfatte, er ikke helt klart.

– Snakken om academic development 

udspringer af kravene om, at universitetsfor-

skere både skal forske, undervise, formidle 

og eventuelt også have myndighedsbetjening 

og få det hele til at balancere på den rigtige 

måde. Men det er jo ikke noget, man kan 

lave kurser i, og de enkelte forskere ved jo 

godt selv, hvor skoen trykker i det daglige 

arbejde, forklarer Anne Mette Mørcke.

Hun mener derfor, at academic develop-

ment mere vil blive diskussioner og samtaler 

end kurser. 

– Det kunne for eksempel være i forbindel-

se med kollegial supervision, hvor deltagerne 

ud over at give og få feedback på undervisnin-

gen jo også kan diskutere, hvordan arbejdsli-

vet i det hele taget hænger sammen.   
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De lægestuderende 
skal lære mindre 
udenad og have 
mere fokus på at  
anvende deres 
viden i praksis.  
Det betyder, at de 
som færdiguddan-
nede stadig har et 
pensum, de skal 
igennem, forklarer 
studieleder Anne 
Mette Mørcke. 
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Bekendelser i sommervarmen: Vi læser ikke e-mails

@+ Har du et synspunkt eller en kommentar, så bland dig i debatten.  
Send en mail til univers@au.dk eller ring på 6020 2708.
Se deadlines for debatindlæg på au.dk/univers/deadlineDEBAT

Kommunikation

Søren R. Keiding,  professor 

 Institut for Ingeniørvidenskab

Aarhus Universitet gennemgår i disse år be-

tydelige forandringer, og uanset om man nu 

synes det ene eller det andet om processen, så 

giver strømmen af information fra de centrale 

enheder og tværgående bånd anledning til 

nogle reflekterende overvejelser. Måske, og 

her er jeg muligvis naiv, kan disse refleksioner 

ligefrem være nyttige blandt de mange, som af 

et godt og nogenlunde ærligt hjerte gerne vil 

fortælle os, hvad der foregår. 

Her er det måske lige på sin plads at defi-

nere, hvad begrebet ”os” dækker over: Un-

dertegnede har foretaget en række grundige 

interviews med medlemmerne i Institut 

for Kemis afdeling for motionsbadminton. 

Blandt	medlemmerne	–	cirka	80	procent	

heraf – findes cremen af Aarhus Universitets 

forsknings- og ledelseselite med unge, højt 

citerede forskere, eliteforskere, top-ph.d.-

studerende og direktører med flere. Afde-

lingen udviser også en tidssvarende sans for 

både	CSR	og	SSR,	så	de	resterende	20	pro-

cent af afdelingen, kaldet seniorafdelingen, 

udgøres af den type af falmende topforskere, 

der har et visionært, fremadskuende blik, 

men desværre øjne i nakken.

Tilbage	til	emnet:	Resultatet	af	interviewene	

med medlemmerne var, at vi ikke læser e-

mails! Her skal jeg understrege, at svarprocen-

ten	var	over	100	procent,	da	flere	medlemmer	

gentog sig selv. Med andre ord, når der udsen-

des en e-mail med information om nye tiltag, 

ændrede procedurer, nye regler eller sommer-

hilsner, så læser vi dem ikke. Ikke som udtryk 

for arrogance, hovmod, uansvarlighed eller 

manglende engagement, men simpelthen fordi 

det er umuligt at nå i dagligdagen. Et forsigtigt 

skøn blandt medlemmerne indikerede, at hver 

person dagligt modtager et sted mellem 30 og 

90	e-mails,	så	der	skal	sorteres.	Aarhus	Uni-

versitet skal nok i det lange løb være glad for, at 

medarbejderne stadig prioriterer forsknings- 

og undervisningsindsatsen så højt, at vi ikke 

læser alle de e-mails, vi modtager. Et medlem 

udtrykte eksempelvis, at han i gennemsnit 

færdiggjorde 0,75 ph.d.-studerende per år og 

derfor aldrig læste e-mails vedrørende ph.d.-

uddannelsen. Det var hans erfaring, at raten, 

hvormed reglerne ændrede sig, var større end 

raten, hvormed han producerede ph.d.-kandi-

dater, og så kunne det jo ikke rigtig svare sig at 

følge med i regelændringerne.

Nu ville enhver fornuftig organisationsteoreti-

ker sikkert fare i flint og banke hårdt i bordet 

og understrege vigtigheden af, at vi altid om-

hyggeligt og loyalt følger med i informations-

strømmene fra administration og ledelser. Med 

andre ord så må de åbenbare problemer, som 

ovenstående praksis medfører, løses ved, at vi 

igen begynder at læse e-mails. Men siden det 

nu er sommer, og der heller ikke er nogen, som 

læser i Information og Debat, eller hvad det nu 

hedder, kunne man så ikke overveje at gentæn-

ke den måde, information gøres tilgængelig på? 

Start med at acceptere, at vi ikke læser e-mails, 

og erkend, at der skal kommunikeres mindre, 

og at ansvaret for den vellykkede kommunika-

tion ligger hos afsenderen, ikke modtageren. 

Sørg i stedet for, at informationen gøres tilgæn-

gelig på AU’s websider, systematiseret efter de 

typiske situationer, hvor medarbejderne skal 

have konkret viden, og ikke efter afdelinger og 

tværgående bånd. Tag for eksempel de kom-

mende ændringer af e-mail- og kalendersyste-

merne. Et medlem havde hørt, at noget sådant 

var forestående, da hans kone spiller kort med 

søsteren til en af de ansvarlige i afdelingen. Vi 

har som sagt ikke læst de relevante e-mails 

vedrørende processerne, og jeg vil gerne opfor-

dre eventuelle læsere til selv at tage stilling til 

omfanget og kvaliteten af den informationen 

på nettet. Tænk på, hvor meget tid de stakkels 

medarbejdere i de centrale it-afdelinger skal 

bruge på at servicere i tusindvis af medarbej-

dere, der ikke har orienteret sig om processen. 

Et godt eksempel på vellykket information er 

den, som piloter får i forbindelse med krisesi-

tuationer. Man kan forestille sig en situation, 

hvor venstre motor er i brand, og piloten kalder 

kontroltårnet. Herfra oplyses han om, at der i 

april udsendtes information om motorbrand 

i højre side, og man regner med, at en e-mail 

vedrørende brand i venstre motor er under-

vejs.  I virkeligheden sker der heldigvis det, 

at piloten tager sin manual op fra skuffen og 

i indekset finder siderne med ”venstresidet 

motorbrand”. Formodentlig uden nogensinde 

tidligere at have set disse informationer og 

instruktioner kan piloten nu, forhåbentlig, rea-

gere korrekt på udfordringerne.

Med andre ord, erkend, at vi ikke læser e-

mails, og at vi formodentlig heller ikke be-

gynder på det, og lav en situationsbestemt 

informationsside, der fokuserer på den aktuelle 

situation og formår at balancere mellem nice to 

know og need to know.   
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– Et af de ypperste formål med 

dette center er at grave dybt og 

koncentrere sig om nogle ting, som 

videnskaben ikke har kigget på før, 

siger	Søren	Rysgaard.	

Hundredvis af forskere fra for-

skellige fag er tilknyttet centeret, 

og forskerne vil arbejde sammen 

på tværs af de traditionelle fag-

opdelinger. Fysikere, kemikere, 

glaciologer, meteorologer og geo-

loger analyserer havisen. Biologer 

undersøger klimaforandringernes 

indvirkning på dyrelivet i Arktis, 

og sundhedsvidenskabelige forske-

re ser på hvordan  temperaturæn-

dringer og ændringer i transport 

af forskellige sundhedsskadelige 

stoffer til Arktis kan påvirke den 

arktiske befolknings ernæring og 

sundhed. 

– Indtil videre er to hovedom-

råder med i centeret, Naturviden-

skab og Teknologi og Sundheds-

videnskabeligt Fakultet, men vi 

vil på sigt gerne brede det endnu 

mere ud. Vi har for eksempel også 

brug for samfundsvidenskabelige 

forskere, der kan undersøge, hvad 

ændringer i dyrelivet betyder for 

fiskeriet og Grønlands økonomi, 

siger	Søren	Rysgaard.	

Af Ida Hammerich Nielson

ihn@adm.au.dk

”Nordpolen smelter med re-

kordfart”. ”Billede af indlandsisen 

chokerer”. ”Ildevarslende varme 

i Grønland”. Dramatiske over-

skrifter er der nok af. Men hvorfor 

smelter havisen og indlandsisen 

egentlig? Og hvilke konsekvenser 

får det for det arktiske område? 

Det vil et nyt, interdisciplinært 

center på Aarhus Universitet finde 

svar på.

– De igangværende og bereg-

nede globale klimaændringer vil 

forventelig få maksimal effekt på 

natur, sundhed og samfund i Ark-

tis. For at forstå omfanget og kon-

sekvenserne af disse effekter er det 

meget vigtigt at styrke forskningen 

i det arktiske område, siger profes-

sor	Søren	Rysgaard,	centerleder	for	

Arctic	Research	Centre.

Samarbejde på tværs

Det nye forskningscenter vil 

rumme en lang række forskellige 

projekter med fokus på Arktis. Et 

af projekterne skal for eksempel 

undersøge de kemiske forbindelser 

i havisen i Arktis – et emne, forsk-

ningen ved meget lidt om i dag.

Nyt center sætter fokus  
på Arktis
INTERDISCIPLINARITET    Nyt interdisciplinært center sætter fokus på 
klimaforandringernes konsekvenser på klodens top – fra havisens kemiske 
forbindelser til den arktiske befolknings sundhed. 

Grundforskning og rådgiv-

ning

Det arktiske center skal først og 

fremmest lave grundforskning. 

Men resultater fra centeret skal 

også gerne kunne anvendes til at 

rådgive grønlandske myndigheder 

om forvaltning af naturressourcer. 

Samtidig er det et vigtigt mål med 

centeret at øge kendskabet til det 

arktiske område – særligt Grøn-

land – i den danske befolkning. 

– I Danmark kigger vi meget 

mod EU i syd, det er også fint  

– men vi skal samtidig huske, at 

vi i rigsfællesskabet har et meget 

stort land i det arktiske. Jeg håber, 

centret kan øge bevidstheden om 

Grønland i Danmark. Grønland 

står med enorme udfordringer i 

fremtiden, blandt andet fordi en 

række internationale virksomhe-

der gerne vil ind i landet.   

Centeret etableres på tværs af 
Aarhus Universitet med forskere 
fra to af de fire nye hovedom-
råder og relevante danske og 
grønlandske forskningsinstitu-
tioner.
 
Centerets formål er at tilveje-
bringe, integrere, uddanne og 
udbrede viden om natur-, miljø- 
og sundhedsvidenskab i Arktis. 

Centeret ønsker at besvare syv 
overordnede spørgsmål:
1. Hvad kontrollerer ændringer i:  
i) sne, havisudbredelse og -tyk-

ARCTIC RESEARCH CENTRE

Billede fra Baffinbugten, farvandet 
mellem Grønland og Canada. Baffin- 
bugten er i fokus på det nye Arctic 
Research Centre. Forskere fra  centeret 
vil opholde sig i kortere eller længere 
tid i området, ligesom studerende vil få 
mulighed for at tage kurser og forske 
deroppe. Det nye arktiske center har 
samarbejdsaftaler med forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner i Canada og 
Grønland. 

FEM NYE INTERDISCIPLINÆ-
RE FORSKNINGSCENTRE

Aarhus Universitet har søsat 
fem nye interdisciplinære 
centre efter en grundig udvæl-
gelses- og reviewproces. De 
fem nye forskningsgrupper har 
fået et økonomisk råderum og 
forskningsfrihed til at søge nye 
erkendelser ved at koble fag-
discipliner.

De fem nye centre og center-
ledere er:

Arctic Research Centre 
Centerleder: professor Søren 
Rysgaard fra Institut for Bio-
science

Centre for Integrative Sequen-
cing – iSEQ 
Centerleder: professor Anders 
Børglum fra Institut for Biome-
dicin – Human Genetik

Centre for Integrated Register-
based Research 
Centerleder: professor Preben 
Bo Mortensen fra Institut for 
Økonomi

Center for Registerforskning 
Interacting Minds Centre 
Centerleder: professor Andreas 
Roepstorff fra Institut for Kultur 
og Samfund – Antropologi og 
Etnografi

Participatory Information 
Technology Centre 
Centerledere: professor  
Susanne Bødker fra Institut for 
Datalogi og professor Kim Hal-
skov fra Institut for Æstetik og 
Kommunikation - Informations-
videnskab

! 

kelse, ii) vekselvirkninger mellem 
gletsjere, havis og ocean og  
iii) optøning af permafrost og ud-
vekslinger mellem atmosfære og 
land?
2. Hvad kontrollerer den marine og 
atmosfæriske transport af forure-
nende stoffer til Arktis?
3. Hvordan kan palæoklimati-
ske/økologiske markører bringe 
ny viden om ændringer i hav-
strømme, vindsystemer, fremtidige 
klimaforhold og økologiske konse-
kvenser?
4. Hvad er konsekvenserne af 
disse ændringer (1-2) for i) biogeo-
kemiske kredsløb og udvekslinger 

mellem ocean, havis, land, sne 
og atmosfære, ii) økosystemers 
struktur og funktion iii) forure-
nede stoffers påvirkning af øko-
systemer og mennesker?
5. Hvordan vil disse ændringer 
påvirke den arktiske befolknings 
livsstil og sundhed? 
6. Hvad er den kombinerede 
effekt af naturlige og men-
neskeskabte påvirkninger af 
økosystemer og den måde, de 
udnyttes på?
7. Hvad er feedbackmekanis-
merne mellem Arktis og Jordens 
klimasystem? 

Fo
to

: Isto
ck



32
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14 15 16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

STUDIESTARTSSPILLET
Kan du klare det første semester på Aarhus Universitet?  
UNIvers har lavet studiestartsspillet, hvor du kan teste dig selv.  
Reglerne er simple: Find et par brikker og en enkelt terning og 
placer dem på start. Den yngste spiller slår som den første, og  
den, der først når frem til ”bestået”-feltet, vinder. 

Spillet tager cirka ti minutter, og hvis du ikke har en fysisk terning, 
kan du altid søge på ”virtual dice” i Google Play eller App Store. 
Det er selvfølgelig også helt i orden bare at læse teksterne uden 
at spille for at få tips og tricks til studiestarten på Aarhus Universitet.  

3: DEN FØRSTE DAG …
Hvem var det egentlig, der vandt 
i stafetløbet i Universitetsparken, 
og var du mere pinlig end de 
andre på din første dag?  
 
Vent en omgang, mens du ser 
alle billederne fra studiestarten. 

Vores fotografer forsøger at tage så 

mange billeder som muligt fra de 

mange intro-uger. Se dem på  

studerende.au.dk sammen med 

alle mulige andre informationer til 

nye og gamle studerende.

Se alle videoerne  fra sidste års sejlads,  og læs mere om den  mærkelige sø-dyst på  au.dk/kapsejlads 

7: ØLSTAFET PÅ SØEN …
Jeres tutor fortæller malende 
om forårets store kapsejlads på 
universitetssøen, hvor 25.000 AU-
studerende hepper på hver deres 
festforening i en slags ølstafet med 
gummibåde. Du har gjort dit hjem-
mearbejde og har set kap-
sejladsvideoerne fra sidste 
år og kan snakke med. 

Ryk tre felter frem.

11:GRANDTANTE ODA FÅR 
SIN PLYSSOFA TILBAGE …
Siden du flyttede til byen, har du konkurreret 
med en aggressiv kongepuddel og utallige 
broderede fløjlspuder om pladsen på din fars 
tante Odas plyssofa. Men nu er der 
endelig bid på din kollegieansøg-
ning, og du kan flytte for dig selv. 

Ryk fem felter frem. 

At finde bolig i Aarhus eller 
København er en af de 
største udfordringer for nye 
studerende. Du kan se mere 
om at søge bolig i Aarhus på 
ungdomsboligaarhus.dk

14: NEJ, NEJ, NEJ …
”Backup er for tøsedrenge.” De ord fortryder du 
bittert, da en løssluppen cola ender i din com-
puter og forvandler alle dine noter, opgaver og 
elektroniske tekster til ulæselige bytes på en suk-
kerindsmurt, sammenbrændt harddisk. 
 
Gå tilbage til start. 

På au.dk/informationssikkerhed/sikkerhedskopiering 
kan du blandt andet læse om, hvorfor sikkerhedskopier  
er noget, du skal bekymre dig om, inden uheldet er sket  
– og se, om din strategi for sikkerhedskopier er god nok. 

21: DU FARER VILD …
Bygningsnumre, institutter og biblioteker. Det 
kan være ganske vanskeligt at finde rundt på 
Aarhus Universitet. Du bliver håbløst væk på  
vej til undervisningslokalet. 

Vent  en omgang, mens du spørger en  
professor om vej. 

25: GLEMMER RUSTUREN …
Du har dobbeltbooket rustursdagene, så du 
enten må sige nej til en hyggelig tur med dine 
nye studiekammerater – eller må prøve at sælge 
Justin Bieber-koncertbilletterne i Den Blå Avis. 
Hvorfor fandt du ikke datoen på studerende.
au.dk/velkommen og skrev den i din kalender? 
 
Vent to omgange, mens du bander dit uheld  
– og din musiksmag – langt væk.   

På au.dk/find kan du hente en app  

til iPhone og Android, der kan guide dig  

frem til den helt rigtige bygning i parken.  

Hent den og gå aldrig forkert igen.     

28: HAR DU VALGT RIGTIGT? 
I takt med at bøgerne sniger sig ind på hylden, 
og pensumlisterne vokser på skrivebordet, 
bliver du i tvivl om, hvorvidt du virkelig har valgt 
den rigtige uddannelse. Men efter en snak med 
en vejleder over chatten får du nyt mod og be-
slutter dig for at give det en ekstra chance. 

Ryk tre felter frem. 

På studieguide.au.dk/chat/ kan du  
chatte med en vejleder om blandt andet  

valg og omvalg af uddannelse, optagelseskrav 
og personlige forhold. Vejlederen kan  

også hjælpe dig videre til studievejledningen 
på dit eget fag

STUDIESTART
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BESTÅET

TILLYKKE, DU HAR BESTÅET  

FØRSTE SEMESTER.  

HELD OG LYKKE MED DE  

KOMMENDE ÅR PÅ  

UNIVERSITETET. 

På studieguide.au.dk/chat/ kan du  
chatte med en vejleder om blandt andet  

valg og omvalg af uddannelse, optagelseskrav 
og personlige forhold. Vejlederen kan  

også hjælpe dig videre til studievejledningen 
på dit eget fag

32: LÆSESALEN 
Du bliver fanget mellem 
bøgerne på læsesalen. 
Slå en etter, toer eller treer 
for at komme videre.

36: DU HAR IKKE FLERE PENGE …
Der er 14 dage til den første, men SU’en er alle-
rede sluppet op. Du må leve af pasta og ketchup 
resten af måneden og sige nej til alle cafébesøg 
og fester.  
 
Vent en omgang, mens du leder efter et job ved 
siden af studierne. 

Det er de færreste, der klarer 
sig igennem hele studietiden 
uden et studiejob. Et godt sted 
at starte jobsøgningen er på 
jobbank.au.dk 

41: LOMMEULKEN LOKKER …
Studietiden overleves ikke med tykke bøger 
alene. Du beslutter dig for at blive aktiv i en 
studenterforening og finder ny energi til eksa-
menslæsningen via en nyfunden interesse for 
studenterlystfiskeri.  
 
Ryk syv felter frem. 

45: HAR DU EN PLAN?
Eksamen nærmer sig, og du 
finder ud af, at du ikke i tide 
har lavet en ordentlig studie-
plan over, hvad du skal læse.  

Ryk direkte til læsesalen, og 
slå en etter eller en toer for 
at komme videre.

På studiemetro.au.dk kan du finde en 

lang række gode råd til opgaveskrivning-

en, notaterne og livet som studerende. 

Som ny – og gammel – studerende er 

siden absolut et besøg værd.

49: DUMT NEJ TIL STOR FREDAG …
Du føler dig bagud med pensum og springer 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 
over, selvom Veto og fodboldturneringen lok-
ker. Men om lørdagen fortryder du, at du ikke 
gav dig selv bare et lille bitte socialt pusterum.  
 
Ryk tre felter tilbage.

Idrætsdag og Danmarks Største Fredagsbar er 
efterårets store fælles AU-arrangement. Du kan 
både spille med i idrætsturneringerne, møde 
frivillige foreninger og høre musik om aftenen. 
Turneringerne koster 30 kroner at være med i, 
resten er gratis. Læs mere på storfredag.dk

52: PANIK …
Du kigger i kalenderen og opdager, at eksamen 
er om ti dage. Du beslutter dig for at flytte læsning-
en fra kollegieværelset til læsesalen for at kunne 
koncentrere dig bedre og håber dermed, at tiden 
bliver brugt lidt mere på Bourdieu og lidt mindre på 
Buffy the Vampire Slayer. 
 
Slå igen og find ud af, om læsesalen virker for dig.

På de fleste studier og biblioteker 
er der faste læsepladser, som det 
også ofte er muligt at komme til om 
aftenen og i weekenden ved hjælp 
af studiekort. Spørg på dit bibliotek, 
eller se mere på studieportalen  
studerende.au.dk. 

På studerende.au.dk/studieliv/foreninger kan du finde 
en liste over mange af universitetets foreninger – fra 
Århus Studerenternes Filmklub til lystfiskerforeningen 
Lommeulken. Du kan også møde mange af forening-
erne til Idrætsdagen og Danmarks Største Fredagsbar 
den 14. september. 

LÆSESALEN



TEMA: STUDIESTART

UNIvers-fotograferne følger studiestarten på så mange af 
universitets studier som muligt. Her på siden har vi billeder 
fra nogle af de uddannelser, der begyndte i sidste uge  
– du kan finde mange flere og se de nyeste på  
studerende.au.dk 

Fotos af Jesper Rais og Lars Kruse

Se billederne fra  
studiestarten



– Jeg har endnu ikke et studie-

job, men måske kan jeg skaffe et, 

hvor jeg skal lave enkle program-

meringer eller sådan noget, så 

der måske kan komme rosiner på 

havregrynene, smiler han på vej 

mod universitetet. Turen foregår til 

fods, for den ellers så tjekkede stu-

derende har overset, at den sorte 

jernhest har mistet pusten.

Kl. 9.00 – Forhåbentlig fem 

fede år: Casper tropper op til ind-

skrivning i Matematisk Kantine. 

Han er spændt på at høre mere om 

faget datalogi, som forhåbentlig 

kommer til at fylde det meste af 

hans liv de næste fem år. 

- Jeg glæder mig meget til at 

lære mere om det fag. Jeg interes-

serer mig for matematik og com-

putere, og hvordan vi kan bruge 

logikken til at løse opgaver og 

TEMA: STUDIESTART 11
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FØRSTE DAG    I sidste uge prikkede 20-årige Casper Freksen hul på sit nye 
liv som datalogistuderende på Aarhus Universitet. Dagen startede med  
en punkteret cykel og bød senere på en syngende dekan og en gimmick 
fra TÅGEKAMMERET. 

Af Marie Groth Andersen

mga@adm.au.dk   

Kl. 8.15 – Frygten for den 

akavede stilhed: Tasken er pak-

ket, dagens program er printet, 

og morgenmaden er indtaget, da 

UNIvers sætter den kommende da-

talogistuderende Casper Freksen 

stævne på hans første dag på stu-

diet. Der er styr på sagerne. Han er 

klar, men også lidt spændt.

– Jeg er lidt nervøs eller positivt 

spændt, fordi jeg snart skal møde 

dem, som jeg skal begynde sammen 

med. Jeg tænker på, hvilket første-

håndsindtryk jeg kommer til at give 

dem, og om der opstår akavede si-

tuationer med lange pauser af stilhed 

under frokosten, forklarer den 20-

årige sønderjyde, der netop er kom-

met til Aarhus efter at have afsluttet 

sin studentereksamen på Sønderborg 

Statsskole denne sommer. 

Kl. 8.40 – Studenterhybel 

og havregryn: Casper Freksen 

forlader det lille værelse i store-

brorens lejlighed, som han i den 

næste halvanden måneds tid skal 

dele med en kammerat, som også 

begynder på universitetet. Fra 

første oktober bliver den lille stu-

denterhybel dog skiftet ud med en 

lejlighed, som de to kammerater 

har været heldige at skaffe gennem 

en anden kammerats mors kollegas 

datter. Det kan lige løbe rundt på 

en SU, og Casper er forberedt på, 

at menuen nok kommer til at bestå 

af mange havregryn.

 ” Jeg forbinder 
det med at gå på 
uni med frihed. Jeg 
er lige flyttet hjem-
mefra, har endnu 
ikke stiftet familie, 
så jeg kan i prin-
cippet gøre, som 
jeg vil.
Casper Freksen, datalogistude-
rende

AU will rock you

problemer. Og så gør det bestemt 

ikke noget, at alle dataloger stort set 

har job, smiler Casper. En statistik, 

som viceinstitutleder Michael I. 

Schwartzbach senere bekræfter i sin 

velkomst til de nye studerende.

Men det er ikke kun det faglige, der 

trækker i sønderjyden.

– Jeg forbinder det med at gå på 

uni med frihed. Jeg er lige flyttet 

hjemmefra, har endnu ikke stiftet 

familie, så jeg kan i princippet gøre, 

som jeg vil, og feste hele tiden, hvis 

det er det, jeg har lyst til, smiler 

Casper. Men helt så rosenrødt bli-

ver det nok ikke, erkender han. 

Og til introduktionen får de nye 

studerende da også at vide, at de 

skal regne med en arbejdsuge på 

mindst 45 timer, dertil kommer 

10-12	eksamener	alene	det	første	

år.

I kantinen møder Casper sine 

nye medstuderende, mestendels 

drenge. Snakken går lidt trægt, 

og det er primært tutorerne, der 

fører ordet.

Kl. 10.00 – We will rock you! 

Den lidt stive stemning løsnes 

dog lidt, da dekan på Science and 

Technology Brian Bech Nielsen 

byder velkommen på en måde, der 

næsten er en festival værdig.

– Er der nogen matematikere til 

stede?	Råber	han	ud	over	salen,	

der svarer igen med et brøl. Og 

efter en gennemgang af hovedom-

rådet og en introduktion til stu-

dielivet beder han de studerende 

om at klappe og stampe en rytme, 

hvorefter han bryder ud i sang og 

lover de studerende, at ”We will, 

we will rock you!”

Den legendariske naturviden-

skabelige festforening TÅGE-

KAMMERET	er	også	til	stede	og	

forsøger traditionen tro at bilde de 

studerende ind, at ”Centraladmi-

nistrationen” vil udsætte de elever, 

der klarer sig ringest på første 

semester, for en såkaldt omrekrut-

tering, hvor de vil blive tvunget til 

at forlade deres fag og i stedet blive 

tilbudt plads på et vilkårligt fag, 

hvor der er ledige pladser. 

Eftermiddag – SØØL og lige-

gyldige designermøbler 

Efter frokosten bliver Casper og 

hans medstuderende vist rundt i 

It-byen, hvor de fremover kommer 

til at slå deres folder i de spritnye, 

moderne omgivelser med desig-

nermøbler. Dog ikke noget, der 

duperer den 20-årige sønderjyde 

synderligt.

– Hvis et undervisningslokale 

bare fungerer, så er jeg sådan set 

ligeglad med, om det er moderne 

eller har designermøbler, lyder 

det nøgternt fra Casper Freksen, 

inden han slutter dagen sammen 

med hundreder af andre studeren-

de med velfortjent SØØL i solen 

– universitetslingo for øl ved søen 

i Universitetsparken.   

Lettere nervøs, men også fuld af forventning tog 20-årige Casper Freksen 
i sidste uge hul på livet som datalogistuderende på Aarhus Universitet.

Dekan på Science and Technology Brian Bech Nielsen fik sat gang i stemningen 
med en velkomst, der næsten var en festival værdig.  

Det tog lidt tid, før snakken for alvor kom i gang blandt de nye studerende,  
da morgenkaffen blev serveret i kantinen inden den officielle velkomst.  
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FONDEN TIL LÆGEVIDENSKABENS FREMME

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal

Fondens midler anvendes efter følgende retningslinier:

1.  Bevillinger kan gives til enkeltpersoner med henblik på kortere varende speciel uddannelse ved 
udenlandske universiteter eller institutioner på områder, der må skønnes at være af betydning for 
dansk lægevidenskab eller det danske samfund.

2.  I særlige tilfælde kan bevilling gives til kortvarige rejser for særligt kyndige, således at de kan 
deltage i vigtige konferencer (ikke almindelige kongresser) eller på anden måde kan sætte sig 
ind i specielle forhold af betydning for lægevidenskaben. Bevilling kan ikke gives med henblik 
på ægtefællers deltagelse i rejser. Udlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.

3.  Bevilling kan gives til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til ud-
førelse af projekter, herunder laborantafl ønning, mindre apparatur samt anskaffelse af forsøgs-
materiale og -dyr. Det må ved midlernes fordeling nøje påses, at tilskud fra det offentlige ikke 
beskæres.

Der ydes ikke bevilling til udgifter ved oversættelse, trykning og køb af særtryk. 

Ansøgningsskema kan hentes på Fondens hjemmeside www.apmollerfonde.dk eller kan rekvir-
eres ved henvendelse til Fonden på nedenstående adresse. Der kan kun søges til ét formål på hvert 
skema. 

Projektstøtte
Hvis bilag anvendes, må projektbeskrivelsen maksimalt fylde fem A4-sider og CV én side. Ud 
over publikationslisten ønskes kun trykte eller accepterede publikationer (ikke abstracts). Even-
tuelle særtryk eller manuskripter kun i ét eksemplar. Materialet returneres ikke. Projektstøtte 
andrager typisk kr. 50-100.000.

Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af Fondens midler fremsendes til neden-
stående adresse i seks eksemplarer, som skal være modtaget senest den 1. oktober 2012 
kl. 12.00. 

Ansøgningen må foruden nøje redegørelse for arbejdets planlæggelse indeholde budget for beløbets 
anvendelse, oplysning om ansøgerens stilling, uddannelse og tidligere videnskabelige produktion 
samt oplysning om, hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra anden side til det planlagte arbejde. 

Bidragsudvalget

FONDEN TIL LÆGEVIDENSKABENS FREMME
Esplanaden 50 · 1098 København K · Tlf.: 3363 3402 · E-mail: mette.olufsen@maersk.com 

ROKADER   Alle kanaler tages i brug for at få information ud til 
de studerende, der er flyttet i løbet af foråret eller sommeren og 
har første studiedag i deres nye lokaler.

Hjælp til flytteramte 
studerende

Af Kristian Serge Skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Sommerferien på universitetet har været 

brugt til flytninger og it-omlægninger på 

især hovedområderne Business and Social 

Sciences og Arts, og det har efter de stude-

rendes mening givet en række problemer. 

Skemaplaner, der ikke er på plads. Trådløst 

internet, som man ikke kan logge på. Med-

arbejdere, der er svære at finde.  

Gitte Gade er formand for studenter-

foreningen Communication Council, der 

organiserer de studerende på Institut for 

Erhvervskommunikation på BSS. Sammen 

med sine medstuderende skal hun fremover 

vænne sig til at høre hjemme i Nobelparken 

ved	Randersvej	frem	for	på	Fuglesangs	Alle.	

– Det er mit indtryk, at de studerende har 

vænnet sig til selve flytningen. Det er de små 

ting, der frustrerer. At vi ikke kan logge på 

computeren på biblioteket, at vi ikke kan 

printe, at vi ikke kan logge på det trådløse 

netværk. Det kan virke som detaljer, men de 

er helt centrale i hverdagen. 

Tager imod information med kyshånd

Communication Council har forsøgt at gøre 

forvirringen lidt mindre ved blandt andet at 

indkalde til informationsstormøde sammen 

med Institut for Erhvervskommunikation og 

AU Kommunikation BSS. Selvom det blev 

afholdt en fredag eftermiddag i det største 

auditorium i Nobelparken en uge inden, de 

fleste studerende starter undervisningen, 

måtte de sidste tilhørere sidde på trapperne.  

Det ser Gitte Gade som et udtryk for, at be-

hovet for information er enormt. 

– De studerende tager imod ethvert tilbud 

om information med kyshånd. Det er mit 

indtryk, at de studerende ikke føler, at de 

bliver informeret, og at der er flere spørgs-

mål, som der simpelt hen ikke findes et svar 

på endnu. Det er meget frustrerende, for-

talte Gitte Gade efter mødet. 

På stormødet deltog også prodekan for ud-

dannelse på BSS Peder Østergaard. Han for-

står godt frustrationen hos de studerende. 

– Det bekymrer også mig, at systemerne 

ikke spiller helt endnu. Den gode nyhed er, 

at de seneste udmeldinger lyder på, at de 

fleste udfordringer er løst til studiestart den 

3.-5. september, men det har været en større 

omgang at få det hele på plads, siger han. 

 

Har flyttekommunikeret siden april

Aase Bak er kommunikationschef i ad-

ministrationscentret rettet mod BSS, og 

UNIvers fanger hende mandag morgen efter 

informationsmødet, hvor hun er i gang med 

at koordinere ophængningen af en ny infor-

mationsplakat	i	186	undervisningslokaler	

på BSS og en række andre steder, hvor de 

studerende samles. Plakaterne skal synlig-

gøre en ny studie-FAQ, som skal besvare de 

mange spørgsmål, både nye og gamle stude-

rende har. 

– Vi har haft to mand dedikeret til infor-

mation om flytninger til medarbejdere og 

studerende siden april, men udfordringen 

har været, at de studerende både har skullet 

flytte fysisk og flytte informationskanaler 

samtidig, fordi vi har fået nye hjemmesider.  

Derfor har det været en udfordring at nå 

alle, fortæller hun. 

På plakaten henvises til hjemmesiden 

bss.au.dk/studieFAQ, hvor en række af de 

informationer, som blandt andet Gitte Gade 

efterspørger, er tilgængelige – for eksem-

pel, hvordan man logger på det trådløse 

netværk. Tidligere har kommunikationen 

også foregået på Facebook og en række af de 

hjemmesider, som de studerende besøger i 

forbindelse med undervisningen. 

- Men i denne uge starter en hel årgang 

nye studerende, og samtidig er der dukket 

uforudsete problemer op i sidste øjeblik. For 

at nå bredt ud til de studerende bruger vi 

alle de kanaler og platforme, som vi har til 

rådighed. 

Udnytter pladsen bedre 

Peder Østergaard peger især på to områder 

som årsager til udfordringerne lige nu.

– Når vi skal dele lokaler med Arts, skal 

vores lokaleplanlægning også fungere sam-

men. Det har været en stor udfordring. 

Samtidig er der også dukket ting op på it-

området, som vi ikke fuldstændigt havde 

forudset. Men den helt overordnede idé bag 

flytningen, at vi udnytter kvadratmeterne 

bedre og bruger penge på forskning og un-

dervisning i stedet for mursten, synes jeg 

stadig er god. Flytningen frigør kvadrat-

meter på Fuglesangs Alle, som er meget til-

trængte, siger han.     

BSS-STUDERENDE
Læs mere om, hvordan du logger på 
trådløst net, finder skemaer og printer 
på biblioteket på bss.au.dk/studieFAQ 
og giv linket bss.au.dk/studyFAQ vi-
dere til dine engelsk-sprogede med-
studerende. 

ARTS-STUDERENDE
På studerende.au.dk/arts kan du finde 
information om blandt andet flytnin-
gerne. Samtidig kan du henvende 
dig i det nye fælles Studiecenter Arts i 
Tåsingegade 3, hvis du har spørgsmål 
om dit studium.

Læs på side 14 om den nye S-bygning 
på Fuglesangs Alle, som sammen 
med flytningerne giver flere tiltrængte 
studiepladser på den gamle handels-
højskole.
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Først sport, 
så fest

Velkommen til AU

STOR FREDAG   Den 14. september er der både idrætsdag og stor 
fredagsbar i universitetsparken for at fejre at universitetet fylder 84 år,  
og at Studenterrådet fylder 80. Du kan enten være med som deltager  
eller frivillig, fortæller arrangør Siri Røkke Mariager.

Af Kristian Serge Skov-Larsen

ksl@adm.au.dk 

Om dagen bliver der spillet alt 

fra basketball til ultimate, og om 

aftenen spiller blandt andet Veto 

og WhoMadeWho på den store 

udendørs scene på græsplænen ved 

Biologi og Fysik.

Den	14.	september	fejrer	de	

studerende både universitetets og 

Studenterrådets fødselsdag med 

idrætsdag og stor fredagsbar, og 

event	manager	Siri	Røkke	Mariager	

glæder sig rigtig meget til dagen. 

– Det bliver især fedt at se resul-

tatet af et års slid blive realiseret 

og se medstuderende rende rundt 

og nyde dagen og snakke med hin-

anden. Selv håber jeg, at jeg får lidt 

overskud til at høre musikken om 

aftenen. 

Koncerterne er gratis

Når Studenterrådet og Aarhus Uni-

versitets-Sport holder idrætsdag og 

fredagsbar, plejer der at være mel-

lem	5.000	og	10.000	i	parken,	og	

ofte afhænger deltagertallet af, om 

koncerterne koster penge, og om 

vejret er godt. 

– I år har vi valgt at lade alle 

koncerter være gratis, så det kun 

koster penge at deltage i turnerin-

gerne til idrætsdagen. Og samtidig 
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Rekordstort optag på AU
7.160 ansøgere fik i første omgang tilbudt en 
studieplads på Aarhus Universitet. Dermed forventer 
universitetet at optage flere bachelorstuderende end 
nogensinde før til studiestarten sidst i august.

Universitetet har lavet en særlig velkomstside til nye 
studerende på studerende.au.dk/velkommen, hvor 
de kan læse mere om studiestart, SU og alt det andet 
praktiske på universitetet.

Nye parkeringsregler i Universitets-
parken
Ved semesterstart bliver der indført nye parkeringsregler 
på vejene i Universitetsparken, så man fremover 
maksimalt kan parkere i fire timer mellem kl. 7.00 og 
17.00. Begrænsningen gælder kun langs de indre veje i 
parken og altså for eksempel ikke for parkeringskældre 
og deciderede parkeringspladser. Aarhus Kommune 
forventer at sætte skilte op i begyndelsen af uge 35.

har jeg bestilt godt vejr, så vi satser 

bestemt på, at der bliver fyldt, griner 

Siri	Røkke	Mariager.	

Idrætsdagen er også en mulighed 

for at møde universitetets mange 

foreninger, hvis man for eksempel 

drømmer om at spille studenter-

bridge eller gå til akademisk fægt-

ning. Man kan også deltage i ar-

rangementet på en helt andet måde, 

fortæller event manageren.

– Hvis man skulle have lyst til at 

give en hånd med at slå telt op eller 

stå i bar, mangler vi stadig omkring 

100	frivillige.	Det	giver	både	ølbil-

letter, gratis mad og mulighed for 

at møde andre studerende, siger 

hun.  

OM DANMARKS STØRSTE FREDAGSBAR OG IDRÆTSDAG

Arrangementet er den 14. september.  
 
Idrætsarrangementerne begynder kl. 10, og musikken spiller  
fra kl. 16.45-24 på flere forskellige scener. I alt spiller 11 kunstnere,  
blandt andet The Boy That Got Away, I Got You On Tape,  
WhoMadeWho og VETO. 
 
Det er Studenterrådet og Aarhus Universitetssport, der arrangerer,  
og du kan læse mere på storfredag.dk

! 

Af rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Kære nye studerende. Velkom-

men til Aarhus Universitet, hvor 

I ikke kun tager hul på jeres stu-

dieliv med et væld af udfordringer, 

men også begynder at etablere nye 

og spændende både faglige og so-

ciale fælleskaber. Mere end 7.000 

nye bachelorstuderende vil over de 

næste par uger indtage universi-

tetsparken og universitetets andre 

studiesteder – derfor er det helt 

naturligt, hvis I føler det hele en 

smule overvældende og uoversku-

eligt. Men tag det helt roligt – både 

universitetets medarbejdere og 

ældre medstuderende har igen i 

år lagt sig i selen for at sikre jer en 

rigtig god start på studierne. 

At vælge studium kan være meget 

svært, og måske er nogle af jer sta-

dig i tvivl. Mit bedste råd til jer alle 

er – uanset ro eller tvivl: Læg frem-

tidsplanerne på hylden for en stund. 

Lige nu handler det om at komme 

godt i gang med studiet. Vær nys-

gerrig. Sug til jer. Vær ihærdige. På 

den måde former der sig i hver og 

en af jer den allerbedste fornem-

melse af, om I er på rette vej. 

Studietiden er en magisk periode 

af ens liv, og jo mere, I selv lader 

jer opsluge, jo mere I fordyber jer 

fagligt og udnytter mulighederne 

for at skabe gode sociale relationer 

og et godt studiemiljø, jo bedre bli-

ver jeres studietid. Aarhus Univer-

sitet har et rigtig godt studiemiljø, 

og vi prioriterer studiemiljøet 

meget højt. Så har I gode ideer til, 

hvordan vi sammen med jer kan for-

bedre det og dermed studierne – så 

sig endelig til. 

I skal nyde den store frihed, I har. 

En frihed til at lære, til at dykke ned 

i faget, suge viden til jer, og udforske 

viden – også den, som ikke er en del 

af pensum. Følg jeres nysgerrighed, 

dyrk jeres undren og udfordr jeres 

undervisere. 

Studietiden er den tid, hvor de 

fleste studerende grundlægger det 

fundament, som skal bære jer videre i 

livet. Et godt og solidt fundament be-

står ikke kun af viden og kompeten-

cer. men også af gode bekendtskaber 

og venskaber for livet. Derfor er det 

på alle måder vigtigt at engagere sig i 

sit studieliv og sine medstuderende.
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Gode tilbud, mulighed for at snakke med en række 
vidt forskellige virksomheder og ikke mindst mu-
lighed for at vinde præmier og spise gratis slik. Det 
plejer at være en opskrift, der trækker fulde huse til 
de årlige studiestartsmesser i aulaen. Det er Studen-
terrådet, der arrangerer, og i år foregår det fra den 3. 
til 5. september.

Igen i år vil UNIvers være repræsenteret på messen. 
Find vores stand, spis vores slik, og få en god snak 
om avisen. 

Bliv frivillig i Studenterhuset

Studenterhus Aarhus efterlyser lige nu frivillige, der har lyst til at 
give en hånd med i husets bargruppe, musik- og eventgruppe, 
pr-gruppe, internationale gruppe eller erhvervsgruppe.

Studenterhuset ligger centralt placeret på universitetet i Stakla-
den ved Nordre Ringgade og danner rammen om både kon-
certer, netværksarrangementer og sociale aktiviteter. 

Du kan læse mere om at være frivillig på studenterhusaarhus.dk 
under punktet ”join us”.

Superlækkert

Officielt bliver den 225 millio-

ner	kroner	dyre	og	cirka	11.000	

kvadratmeter store bygning først 

indviet	den	31.	august,	men	stu-

denterforeningen Studenterlauget 

er allerede flyttet ind i deres nye 

lokaler. 

Kristian Deleuran, som både er 

studerende og Studenterlaugets 

managing director, er begejstret 

for den nye bygning. 

– Det er superlækkert at få skabt 

de helt nødvendige studiepladser 

og samtidig samle en række af de 

funktioner, for eksempel studie-

administrationen, så studerende 

fremover kun skal henvende sig 

ét sted, når de har brug for hjælp, 

siger han. 

Af Kristian Serge Skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Enhver, der har forsøgt den 

meget vanskelige kunst at finde et 

grupperum eller en rolig læseplads 

på den tidligere handelshøjskole 

på Fuglesangs Allé i Aarhus, ved, 

hvorfor den nye S-bygning bliver 

modtaget med så stor glæde blandt 

både ansatte og studerende på 

Business and Social Sciences. 

Fordelt på fem etager rummer 

bygningen blandt andet 500-600 

deciderede læsepladser og en 

lang række møde- og grupperum, 

kontorer og undervisningslokaler. 

Samtidig giver et nyt multirum 

både plads til en ny, fælles kantine 

og de helt store faglige og sociale 

arrangementer. 
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INDVIELSE    Når den nye S-bygning slår dørene op med et brag af en fest den 31. august, giver det flere grupperum, bedre 
undervisningslokaler og mere plads til at mødes uformelt efter timerne på Fuglesangs Alle i Campus Aarhus. Og det er tiltrængt, 
siger både prodekanen og Studenterlauget.

BOLIGMANGEL    ...sådan spørger Studenterrådet i en ny kampagne, der 
skal hjælpe desperate studerende med at få tag over hovedet i de første 
studieuger. 

Ny bygning forbedrer studiemiljøet 

Har du en sofa  
til en ny studerende? 

Skaber luft

Peder Østergaard er prodekan for 

uddannelse på Business and Social 

Sciences, og han har både i kraft 

af sin nuværende stilling og som 

ansat på den tidligere handelshøj-

skole fulgt det nye byggeri tæt.

– Det har været en proces på 

næsten ti år, hvis man inkluderer 

planlægningsfasen, og det første 

spadestik til bygningen blev taget 

sidst	i	2009.	Derfor	er	vi	også	eks-

tra glade for, at bygningen nu står 

færdig, siger han.

Peder Østergaard forklarer, at 

Handelshøjskolens sammenlæg-

ning med Samfundsvidenskab i 

hovedområdet Business and Social 

Sciences også er med til at frigøre 

plads på Fuglesangs Allé, fordi 
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undervisningen i beslægtede fag 

på hovedområdet er blevet samlet. 

Selvom studerende både er rykket 

til og fra Fuglesangs Allé, betyder 

flytningerne alt i alt, at yderligere 

tusinde studerende fremover skal 

cykle	lidt	længere	op	ad	Ringgaden	

til Universitetsparken. 

– Sammen med indvielsen af 

S-bygningen betyder det, at de 

studerende vil opleve, at en del af 

trykket bliver taget af lokalerne, 

siger han. 

    

En kæmpe forskel

Peder Østergaard forklarer, at 

pladsproblemerne på BSS på Fugle-

sangs Allé har været så alvorlige, at 

de har kunnet aflæses i studiemil-

jøundersøgelserne	i	2007	og	2011.

– Vi kunne se, at de studerende 

manglede steder at sidde i ro, og at 

Handelshøjskolen var et sted, hvor 

man tog hen for at have sine timer, 

og så tog man hjem igen for at læse 

og mødes i grupper, fordi skolen 

ikke kunne rumme det. Det har 

selvfølgelig haft konsekvenser for 

det faglige miljø, siger han.   

Det er Kristian Deleuran helt 

enig i.

– Bygningen kommer til at gøre 

en kæmpe forskel for studiemiljøet 

på Fuglesangs Allé. Vi har manglet 

de studiepladser og grupperum, 

som er alfa og omega for at skabe 

et godt studiemiljø. Dem får vi nu, 

siger han.  

Af Kristian Serge Skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

– Det er egentlig en kampag-

ne, som vi helst så helt overflødig-

gjort. Men for nogle studerende er 

situationen lige nu så desperat, at 

vi bliver nødt til at hjælpe. 

Sådan fortæller Bo Tranberg, 

der ansvarlig for studenterrådets 

”Sofaformidling”, hvor aarhu-

sianere og københavnere kan 

låne en sofa eller madras ud til 

nyoptagne studerende.  I dag står 

han sammen med to andre stu-

denterrødder foran matematisk 

kantine for at lokke gamle stude-

rende til at åbne deres lejlighed 

for de nye. Og når man står under 

kampagnepavillonen og ser ud på 

den silende danske regn, kræver 

det ikke stor fantasi at forestille 

sig, at en studiestart uden tag 

over hovedet eller i et telt på en 

campingplads ikke er et reelt al-

ternativ. 

– Nej, det er garanteret ikke fedt 

at	sidde	med	100	siders	jurapen-

sum, der skal læses til næste dag i 

et vådt telt, siger Bo Tranberg.

Desperate studerende

Lige nu står der 600 personer på 

det aarhusianske kollegiekontors 

boliggarantiliste, som er en slags 

akutliste for nye studerende, hvor 

de på et tidspunkt får et take-it-

or-leave-it-tilbud om bolig. Men 

listen er så lang, at de sidste først 

kan forvente at få tilbudt en bolig 

til november. 

– Boligsituationen er helt ex-

ceptionelt slem i år, og vi bliver 

kontaktet af mange desperate 

studerende, der leder efter et sted 

at sove. Det er helt klart, at det 

påvirker studiestarten i negativ 

retning, hvis man ikke har tag over 

hovedet, siger Bo Tranberg.  

LÆS MERE PÅ sr.au.dk/sofa.  
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SOFAFORMIDLING 
Når man udlåner sofaen, har 
man mulighed for at angive, om 
man ønsker en kvindelig eller 
en mandlig studerende, og hvor 
længe sofaen er ledig. Så hvis 
du har en sofa eller et værelse 
i Aarhus eller København, som 
du gerne vil låne ud til en ny stu-
derende, kan du læse mere på 
sr.au.dk/sofa. 
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New database for PhD scholars
From 1 September onwards it will be easier for PhD scholars 
in Denmark to find relevant courses at Danish universities, 
thanks to a joint database for all the Danish universities 
which is being introduced on that date.
“PhD scholars need to be able to find courses which suit 
their own particular research field, and a lot of these fields 
are relatively narrow. So it’s a good idea for all our univer-
sities to collaborate on this,” reports Jeppe Dørup Olesen 
when explaining the reasons for the new database.  

For more information please go to phdkurser.dk/

Huge Friday bar and sports day
On 14 September from 10 am until late at night 
there will be a combined sports day and Friday 
bar in the southern part of the University Park to 
celebrate the university’s 84th birthday. On the 
great day there will be a variety of sports events 
and music, giving you the chance to get to know 
a selection of famous (and not-so-famous) Danish 
musicians.
All the concerts are free of charge, and payment is 
only required from teams taking part in the sports 
day.

A guided tour of Danish cuisine

The Danish Food Night was the first of a series of International Tuesdays at Studenterhus Aarhus – evenings  
designed for international students in particular, although Danish students are welcome too.

Wasting money on strange food products that you don’t like is definitely not much fun!This is exactly why Studenterhus 
Aarhus started its first International Tuesday with an introduction to Danish cuisine. Ordinary Danish cuisine

INTERNATIONAL TUESDAYS 
The Danish Food Night was the first 
of a series of International Tuesdays 
at Studenterhus Aarhus – evenings 
designed for international students 
in particular, although Danish stu-
dents are welcome too.

For more information please go to 
studenterhusaaarhus.dk/welcome
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 FOREIGN FOOD  Pickled herrings, fried onions 
and koldskål. These were just a few of the Danish 
delicacies offered to new international students 
at the Danish Food Night at Studenterhus Aarhus.

By Marie Groth Andersen

mga@adm.au.dk

“What are you supposed to 

do with it?” Marie-Danielle Smith 

from Canada stares inquiringly at 

the rusk biscuit she has just been 

given to go with a small portion of 

koldskål in a shot glass. And it’s 

true: foreign cuisine CAN be a lit-

tle confusing at first.

Most people have probably 

walked around supermarkets 

when they’re abroad and been 

surprised by some of the things 

they find in the refrigerated cabi-

nets and on the shelves. But ex-

perimenting with foreign cuisine 

can be both enjoyable and exotic, 

unless you’re a student on a tight 

budget. Wasting money on strange 

food products that you don’t like is 

definitely not much fun!

This is exactly why Studenter-

hus Aarhus started its first 

International Tuesday with an in-

troduction to Danish cuisine. Or-

dinary Danish cuisine, mind you 

– not the kind of fancy new Nordic 

cuisine that uses ingredients such 

as wild garlic, sea buckthorn and 

live ants, as served at the modern 

mecca of Danish gastronomy, a 

restaurant in Copenhagen called 

“noma”. No – the students were 

introduced to everyday products 

such as liver pâté, fried onions, 

rye bread, remoulade, rolled sau-

sage meat, salami, and the kind of 

pickled herrings covered in curry 

mayonnaise that the Danes love 

so much.

“Rye	bread	is	perfect	for	stu-

dents. It’s nothing like the kind of 

bread you’re familiar with – ba-

guettes,	for	instance.	Rye	bread	

is full of fibre. It’s food for your 

brain. And we use rye bread for 

our classic open sandwiches as 

well,” explained the executive 

manager of Studenterhus Aarhus, 

Anne Thorø Nielsen.

“Try spreading liver pâté on 

your rye bread. Yes, it does con-

tain liver – but you can’t taste it. 

And most Danes seem to think 

that it tastes great even though it 

looks pretty awful! If you like to 

experiment a bit, why not try our 

pickled herrings? Herrings are 

good for you, like all fish, and if 

you don’t like the taste you can al-

ways smother them in curry may-

onnaise like the Danes,” she said.

Danish herrings take a bit of 

getting used to

Some kind of introduction to Dan-

ish cuisine was probably a good 

idea. Because although Danish and 

Nordic cuisine is currently gaining 

popularity outside Scandinavia, 

fuelled by noma’s success, many of 

the students knew very little about 

Danish food.

21-year-old	Nailah	Morgan	from	

California said that most of the 

food on display was new to her. 

She knew that Denmark had better 

dairy products than the US, and 

she had heard of Danish bread. 

She also thought Danish food was 

healthier than American food be-

cause Danes tended to eat less pro-

cessed food. But she hesitated be-

fore sampling the pickled herrings 

and liver pâté. And she wasn’t the 

only one who thought the herrings 

took a bit of getting used to!

Crash course in koldskål
Tessa Kwant from the Nether-

lands, who is on international 

placement at Studenterhus 

Aarhus, walked around offering 

all the international students a 

tray of koldskål and rusk biscuits.

She explained that it tasted like 

thin yogurt but contained butter-

milk, eggs and vanilla. And that 

the Danes ate it either as a dessert 

or as a snack – but mostly in the 

summer months. You just crumble 

the rusk biscuits into it, she ex-

plained to the surprised students, 

most of whom actually thought it 

tasted pretty good.

Tessa Kwant helped to organise 

the event. She has lived in Den-

mark for four years now, but there 

are still some things that surprise 

her. She has learned that Danes 

have quite a lot of culinary tradi-

tions and particular meals that 

they eat at particular times of the 

year.	Roast	pork	at	Christmas,	

duck on Martinmas Eve, and kold-
skål in the summer. But she will 

never get used to liver – as far as 

she’s concerned, you have to actu-

ally BE a Dane to like it.    



<<danish food night

pickled herrings, fried onions and 
”koldskål”. these were just a few 
of the danish delicacies offered to 
new international students.   
read more  > page 15

ny tiltrængt bygning

flere grupperum, bedre 
undervisningslokaler og et brag 
af en fest. au indvier den nye 
s-bygning på fuglesangs allé.
læs mere  > side 14

studiestartsspillet 
kan du klare det første semester på 
aarhus universitet? test dig selv i 
univers’  studiestartsspil. 
læs mere  > side 8-9 

UNIvers studenter 
siderne
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                                                      ”Bliver der pinlig tavshed i kantinen? ”
Nervøsitet, punkteret cykel og syngende dekan. Følg en studiestarter på side 13

STUDIESTART 2012
Aarhus Universitet byder velkommen til over 7000 nye studerende. Find gode råd, 
se billeder og læs rektors velkomst på side 8-14
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har du en ledig sofa?
sådan spørger en ny kampagne, 
der skal hjælpe desperate 
studerende med at få tag over 
hovedet i de første studieuger. 
læs mere  > side 14


