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Folkeuniversitetet  
kan være stærkt 
vanedannende

Glæd dig til 2009. Aarhus Universitet fortsætter  
ordningen med Folkeuniversitetet i Århus. Det betyder,  

at alumner fra Aarhus Universitet og ansatte på  
Aarhus Universitet kan tilmelde sig selv og en ledsager  

gratis til ét hold på Folkeuniversitetet. 

Pladserne fordeles efter ”først til mølle”-princippet.  
Der er tale om et begrænset antal pladser, så skynd dig  

at tilmelde dig på www.folkeuniversitetet.au.dk 
under “Praktiske oplysninger” Du kan gå til foredrag i  

både Emdrup og Århus. 
 

Flere forløb tager udgangspunkt i  
udgivelser fra Aarhus Universitetsforlags.

navnedebat

Når den store klimakonference,
“Beyond Kyoto”, går i luften på
Aarhus Universitet den 5.-7.
marts 2009, er en af de abso-
lutte hovedtalere USA’s kom-
mende energiminister, fysike-
ren og nobelpristageren Steven
Chu. Dermed får Aarhus Uni-
versitets klimakonference end-
nu større vægt som opvarmning
til verdensklimatopmødet i Kø-
benhavn i november 2009.

Steven Chu er fysiker med
indsigt i molekylærbiologi og
laseratomer og fik Nobelprisen
for sin forskning i 1997. Han er
tidligere formand for fysikafde-
lingen på Stanford University
og har tætte forbindelser til
Aarhus Universitet, hvor han
tidligere har forelæst.

Den 60-årige Chu har altid
været en flittig fortaler for vi-
denskabelige løsninger på de
globale klimaproblemer. Ud over at være
med til at sikre sin nuværende arbejds-
plads, Lawrence Berkeley National Labora-
tory, dets førerposition inden for kræft-
forskning, har han været hovedmand bag
centrets mission om at blive globalt leden-
de inden for forskning i alternativ og CO2-
neutral energi. Han har også været den
drivende kraft bag et kommende center for
energividenskab ved navn Helios. Centret
forventes færdigbygget i 2010.

Steven Chu har et imponerende cv, og ser
man på hans videnskabelige fortjenester
alene, er der ikke nogen tvivl om, at USA’s
kommende energiminister er fagligt kom-
petent og den perfekte deltager i “Beyond
Kyoto”-konferencen på Aarhus Universitet,
hvor fokus netop er på, hvordan viden-
skab, erhverv og offentlighed i et fælles
samarbejde kan løse verdens klimaproble-
mer.

Psykolog Erik Lykke Mortensen er for
en femårig periode blevet udnævnt til ad-
jungeret professor ved Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet. Her bliver hans primæ-
re opgave at deltage i den videnskabelige
bearbejdning og publikation af de mange
data, som er indsamlet i forbindelse med
livsstilsprojektet ved NANEA-forskergrup-
pen (North Atlantic Neuro Epidemiology
Alliances).

Han har siden 2002 været tilknyttet pro-
jektet, hvor hovedfokus ligger på betyd-
ningen af livsstil under graviditeten, speci-
elt den gravides alkoholindtag. Projektet
bygger på en omfattende dataindsamling
med interviews og psykologiske test af op
mod 1800 mødre og deres børn, som i 5-

årsalderen un-
dersøges af
ph.d.-studerende
psykologer. Erik
Lykke Morten-
sens hovedopga-
ve ved Aarhus
Universitet har
tidligere været at
supervisere og
vejlede disse psy-
kologer.

Erik Lykke
Mortensen er 60 år og lektor i medicinsk
psykologi ved Københavns Universitet.

Professor Peter Løchte Jørgensen fra
Erhvervsøkonomisk Institut ved Handels-
højskolen er blevet hædret med 150.000
kr. af “Reinholdt W. Jorck og Hustrus
Fond”. 

Han får prisen som en anerkendelse af
sin indsats for dansk erhvervsliv og en in-
spiration til at fortsætte sin forskning, un-
dervisning og publiceringsvirksomhed.

Prisen til den 41-årige professor er bl.a.
højt begrundet i hans højt respekterede in-
ternationale forskning i optioner på pen-
sions- og forsikringsområdet. 

Foruden undervisning med fokus på
obligationer og afledte produkter har pris-
modtageren et tæt samarbejde med er-
hvervslivet og er en aktiv deltager i den of-

fentlige debat.
Især er Peter
Løchte Jørgen-
sen optaget af ri-
sikostyring af fi-
nansielle pro-
dukter, og som
den pågående fi-
nansielle krise
så rigeligt illu-
strerer, er der på
dette område
hårdt brug for yderligere forskning, forbe-
drede metoder og styrket udveksling af
viden mellem den akademiske verden og
verden udenfor.

Af Jon Rostgaard Boiesen, stud.mag

“Jeg vil gerne i dialog med dem, der er util-
fredse. Men når jeg er ude på universiteterne,
er de der ikke. Hvorfor kommer de ikke
frem?”

Således udtaler videnskabsminister Helge
Sander til Berlingske Tidende den 28/11. Ud-
talelsen var en kommentar til den protest
mod Universitetsloven, som lektor Sune Au-
ken fra København Universitet har taget initi-
ativ til. 6488 har skrevet under på protesten,
herunder 3000 af de ca. 7500 fastansatte vi-
denskabelige medarbejdere på de danske uni-
versiteter. 

Ministeren udtaler, at han “selvfølgelig ta-
ger det alvorligt, når der bliver rejst kritik af
universitetslovens rammer.” Desværre tyder
de erfaringer, vi studerende på Aarhus Uni-
versitet har med at komme i dialog med mi-
nisteren, ikke meget på, at det er tilfældet. 

Som omtalt i CaAMPUS nr. 6 (s. 10-11)
mødte ministeren massiv kritik, da han 31.
marts deltog i sit første og eneste offentlige
møde med de studerende på Aarhus Universi-
tet i sine 7 år som minister. 

Trods dette, og trods underskrifterne på
protesten, skrev ministeren i et svar til SF’s
Jonas Dahl: “I min løbende kontakt med
forskningsrådene og universiteternes ledelser,

forskere og studerende, for eksempel på min
igangværende besøgsrunde til alle universite-
ter, er der en god dialog om de udfordringer,
vi står over for – og her møder jeg slet ikke
den kritik, som nogle ganske få giver udtryk
for” (Information 9/6).

Da Jonas Dahl efterfølgende forholdt mi-
nisteren CAMPUS’ artikel, lød svaret: “Den
kritiske holdning, som til tider er til stede i
den offentlige debat, er efter min opfattelse
præget af et fåtal. Dette var også tilfældet ved
mit besøg på Aarhus Universitet, hvor jeg
overordnet oplevede, at der var en god og po-
sitiv dialog om de udfordringer, vi står over-
for. Når der kun mødte meget få studerende
op på Aarhus Universitet, formoder jeg, at
dette er et udtryk for en generel tilfredshed
blandt de studerende.” (Ministerens svar på
spg. S. 1911). 

Med andre ord: Når kritikken rejses, svarer
ministeren, at han ikke møder kritikken, når
han er på universiteterne. Når han møder kri-
tikken på universiteterne, svarer han, at den
kommer fra et fåtal!

Trods ministerens udtrykte ønske om dia-
log er der med andre ord intet, der tyder på,
at han er villig til at efterleve den første og
vigtigste forudsætning for en sådan: Overho-
vedet at være villig til at høre kritikken og ac-
ceptere dens omfang. 
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Dialog med ministeren
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Redigeret af Journalkontoret, Den Centrale Administration, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, tlf. 8942 1151. Deadline onsdag kl. 12 i lige uger. Opslag sendes til meddelelser@au.dk 

Journalkontoret forbeholder sig ret til at forkorte opslagene i den trykte avis. 
Se de fulde opslag på www.au.dk/meddelelser

Til leje
Attractive 3-bedroom appartment at the heart of 
Aarhus in tranquil house. Large kitchen-dining area,
and direct access to large wooden terrace.
Unfurnished, but with some lighting and built-in
wardrobe. Suitable for 1-2 persons or small family.
Small pets accepted. For rent to non-smoker(s) on
a time-limited contract, 6-12 months, to be agreed
in the contract. 9150 kr. per month + 850 kr for
electricity, water and heating. Deposit 1 month.
+45.4162.6458 

Dejligt hus udlejes i Risskov ca. 4,5 km fra Uni, tæt
på busser, tog, strand, skole mv. Huset udlejes del-
vis møbleret i ca. 2 måneder fra 01.01.-.26.02.2009.
Huset indeholder 2 stuer, 3 værelser, 2 badevæ-
relser, køkken og bryggers. Husleje kr. 9.000,- pr.
måned + forbrug. email: hb@ana.au.dk

boligannoncer 
sendes til 
Studenterrådet, Aarhus Universitet 
Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C 
Tlf. 8942 5464
vedlagt 50 kr. til dækning af omkostninger. 

Ved indrykning via e-mail: sr@sr.au.dk
indbetales beløbet med angivelse af navn 
på 7268 1024 328.

Annoncen kan afleveres på ovennævnte adresse. 
Se også boligannoncerne på: www.sr.au.dk
Her er det muligt at indtaste sin annonce gratis. 

forskningsstøtte

boliger

Aarhus Universitets Forskningsfond
Der indkaldes hermed ansøgninger til Aarhus Univer-
sitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i 
1. halvår 2009. Der kan søges om støtte til: projekt-
bevillinger, forskningsstipendier, stipendier til forsker-
uddannelse, publikationer, forskningsintegrations-
pulje, gæsteforskerpulje, samfinansierede ph.d.-
stipendier, ph.d.-kurser på Sandbjerg samt
forskningsophold i Møllehuset.

Ansøgningsskemaer findes på www.au.dk/auff
Ansøgninger skal være Aarhus Universitets Journal-

kontor i hænde senest fredag den 30. januar 2009
kl. 12.00.

Det Danske Institut i Rom
Forskere kan søge studieophold på Det Danske Insti-
tut i Rom i efteråret 2009. Fra Dronning Ingrids Ro-
merske Fond vil være et beløb til rådighed til udde-
ling af stipendier i forbindelse med ophold. Se
www.dkinst-rom.dk

Ansøgningsfrist er den 16. februar 2009. 

Professor, dr.phil. Viggo Brøndal 
og hustrus legat 
Af Professor, dr.phil. Viggo Brøndal og hustrus legat
er der for 2008 et antal legatportioner til rådighed til
“støtte af unge sprogvidenskabsfolk (med kandidat-
eller ph.d.-grad), fortrinsvis med fransk som hoved-
fag eller med almen lingvistik som interesse”.
Ansøgningsfrist er fredag den 9. januar 2009.

Novo Nordisk Fonden
Nedenstående opslags fulde ordlyd kan ses på
www.novonordiskfonden.dk, hvor ansøgningsskema
findes fra 5. januar 2009. Ansøgningsfrist er den 2.
februar 2009 kl. 16.00. 

Udvalget for kunsthistorisk forskning indkalder an-
søgninger til kunsthistoriske forskningsprojekter. Der
kan søges om støtte til et selvstændigt projekt eller
en klart angivet del af et større projekt inden for
kunsthistorisk forskning.

Udvalg for almen medicinsk forskning indkalder an-
søgninger til 2-årige post-doc stipendier i almen me-
dicin. Formålet er at støtte almen medicinsk
forskning, specielt fastholde læger som forskere i de
alment medicinske forskningsmiljøer på eller knyttet
til universiteterne. 

Novo Nordisk Fondens Læge- og Naturvidenskabelig
Komite indkalder ansøgninger til: Hallas-Møller Sti-
pendium, som tildeles en seniorforsker som bidrag
til at opretholde og styrke igangværende forskning
fortrinsvis inden for biomedicinsk forskning, klinisk
forskning og biologisk grundforskning.

Kliniske Forsker Stipendier – Danmark
Stipendiet skal gøre det muligt for højt kvalificerede
forskere ansat i fuldtids kliniske stillinger at blive
delvis frigjort for klinisk arbejde, således at de får
mulighed for sammenhængende biomedicinsk/ekspe-
rimentel forskning.

ph.d.-graden 

stillinger

Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå af fakulteternes
hjemmesider.

undervisningsassistenter
Institut for Filosofi og Idehistorie
Ved Afdeling for Filosofi er der 4 instruktorstillinger
ledig til besættelse pr. 1. februar 2009 i følgende dis-
cipliner:
2 instruktorer til 1. årgang i Filosofihistorie 2.
2 instruktorer til 1. årgang i Erkendelses- og Viden-
skabsteori.
Ansøgningsfrist er den 8. januar 2009 kl. 12.00.

studenterundervisere
Institut for Sprog, Litteratur og Kultur
Ved Sektion for Engelsk vil der i forårssemesteret
2009 være en stilling som ekstern lektor ledig til be-
sættelse inden for disciplinen Semantik og pragmatik
for 1.-årsstuderende. Ansøgningsfrist er den 9. januar
2009 kl. 12.00.

øvrige opslag
Mentorer for internationale ph.d.-studerende
Ved ph.d.-skolen på det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet vil fem stillinger som mentor for interna-
tionale ph.d.-studerende være ledige til besættelse 
1. februar 2009, foreløbig for to år med mulighed 
for forlængelse. Stillingerne kan søges af alle ph.d.-
studerende som er indskrevet på det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 

Tildelinger
SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand.med. Søren Kildeberg Paulsen for afhandlingen
“Impact of adipose tissue glucocorticoid metabolism
for the obese state and metabolic syndrome”.

Cand.med. Karen Johanne Pallesen for afhandlingen
“Processing of musical chords in the human brain
studied with fMRI”.

Cand.med. Britta Eilersen Hjerrild for afhandlingen
“Cardiac and endocrine features of Turner’s 
syndrome”.

Cand.med. Susanne Søgaard Lerche for afhandlingen
“Glucagon-like-peptide-1: New insight into extra-
pancreatic effects. Aspects of brain glucose meta-
bolism and metabolism during fasting”.

Cand.pharm. Kristin Skogstrand for afhandlingen
“Multiplex analysis of inflammatory markers with
Luminex xMAP technology. A methodological 
development study with focus on dried blood 
spot samples”

Cand.scient.med. Morten Ølgaard Jegstrup Jensen
for afhandlingen “Mitral valve force balance: The 
left ventricular tug of war”.

NAT
Det Naturvidenskabelige Fakultet har i perioden
24.9.2008 – 25.11.2008 tildelt ph.d.-graden i 
naturvidenskab til følgende:

Cand.scient. Leyla Celik for afhandlingen “Protein
Structure, Function, and Dynamics Molecular Me
chanical Methods Applied to the Estrogen Receptor
and Leucine Transporters”.

Cand.scient. Helena Staunstrup Christensen for 
afhandlingen “The Human Dopamine Transporter. 
Studies toward Peptidic Probes for Photoaffinity 
Linking & Pharmacophore Identification & Molecular
Recognition of Peptides by Cyclodextron Trimers”.

Cand.scient. Jørgen Vinsløv Hansen for afhandlingen
“Use of online records for detection of diseases and
heat in dairy cattle stocks”.

Cand.scient. Signe Høgslund for afhandlingen 
“Nitrate storage as an adaption to benthic life”.

Cand.scient. Mette Johnsen for afhandlingen “Charac-
terizing Two-Photon Transitions: The Influence of 
Molecular Properties and Perturbing Interactions”.

Cand.scient. Simon Johnsen for afhandlingen 
“Thermoelectric Performance of Clathrate and 
Marcasite semiconductors”.

Cand.scient. Jakob Kibsgaard for afhandlingen 
“Atomic-scale investigation of MoS2-based hydro-
treating model catalysts A scanning tunneling 
microscopy study”.

Cand.scient. Majbritt Kjeldahl Lassen for afhandling-
en “The effect of temperature changes on phyto-
plankton”.

Cand.scient. Mikkel Due Petersen for afhandlingen
“Development of novel compounds inhibiting the se-
rotonin transporter and synthetic receptors targeting
specific cytosolic proteins to the plasma membrane”.

Cand.scient. Ulrik Lytt Rahbek for afhandlingen
“Small Interfering RNA Delivery, Trafficking and Gene
Silencing using Polymeric Nanoparticles”.

Cand.scient. Christian Robenhagen Ravnshøj for af-
handlingen “Aspects of Pairing Based Cryptography
on Jacobians of Genus Two Curves”.

Cand.scient. Wei Xu for afhandlingen “Adsorption of
organic molecules on solid surfaces – A scanning
tunneling microscopy study”.

Cand.scient. Christian Uhrenfeldt for afhandlingen
“Study of the absorption properties of Ge nanocrys-
tals”.

legater

Humanity In Action 
søger studerende på videregående uddannelser til
deres danske sommerprogram 2009. 10 danske 
studerende bliver sammen med 10 amerikanske og
to bosniske studerende udvalgt til at deltage i et
sommerprogram i København. Sommerprogrammet
strækker sig fra den 5. juni - 8. juli 2009.

På www.humanityinaction.org kan du finde mere
information om HIA’s programmer, praktikmuligheder
samt diverse aktiviteter.

Ansøgningsfrist er den 2. februar 2009 kl. 12.

Thomas E. & Margaret C. Brittingham 
Scholarship 
giver hvert andet år en dansk studerende den unikke
mulighed for 1 års studier ved University of Wiscon-
sin-Madison i USA. Yderligere information om The
Brittingham Viking Organization samt The University
of Wisconsin-Madison findes på www.wisc.edu og
www.uwalumni.com/brittingham-viking 

Ansøgningsfrist er mandag d. 19. januar 2009.

Bedre opgaver – bedre oplæg
Tværfaglige kurser i akademisk skriftlig og mundtlig fremstilling

Lær at skrive gode akademiske opgaver/specialer, at forstå og styre skriveprocesser, 
at argumentere og anvende konstruktiv feedback,

at planlægge og holde et godt mundtligt oplæg

Kurserne udbydes tre gange i 2009. Tilmeldingsfrist til forårets kursus 19. februar 2009.

For oplysninger om kurser sommer og efterår se 
Center for Undervisningsudviklings hjemmeside: www.cfu.au.dk


