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Godt ry 
giver rekord
- Vi er kendt for at levere et godt produkt,
hvor både det faglige og det sociale fungerer,
siger Poul Bonde, leder af Internationalt
Sekretariat på Aarhus Universitet. 
Han mener, at det gode rygte sammenholdt

med flere kurser på engelsk og gode stipen-
diemuligheder er baggrunden for, at univer-
sitet i år kan byde velkommen til et rekord-
stort antal studerende fra udenlandske uni-
versiteter. 271 har allerede meldt sig, og på
Internationalt Sekretariat regner man med,
at tallet i løbet af denne måned måske run-
der de 300. 
Belgiske Sara Elizabeth Lamont er blandt

de 185 studerende, der allerede er kommet 
til byen, hvor de i sidste uge fik den første
introduktion til Danmark og det danske
sprog. Bagsiden 

Løn som fortjent
Aarhus Universitet har nu fastlagt 
principperne i det nye lønsystem. Side 3.

Mere end 
lommefilosofi
Århus-forsker har skrevet den første 
dyberegående danske fremstilling af 
klassisk kinesisk tænkning. Side 8.

ANDREI ERICHSEN/AV-CENTRALEN
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Århus hører til de byer i verden, som har
størst betydning på IT-området. Sådan skri-
ver den svenske udgave af det internationale
IT-tidskrift ComputerWorld. Århus er den
eneste danske by på den prestigefyldte liste,
der også omfatter Silicon Valley i USA og
Bangalore i Indien.
På Aarhus Universitet er professor i datalo-

gi, Kaj Grønbæk, meget tilfreds med op-
mærksomheden. 
- Det er jo først og fremmest en anerkendel-

se af det store arbejde, vi har lavet for at væ-
re i front både forsknings- og uddannelses-
mæssigt. Samtidigt giver det respekt i det
private erhvervsliv og blandt politikerne, at
vi bliver udpeget som en af de førende byer
på verdensplan, siger Kaj Grønbæk.
Aarhus Universitet har med sin fremsynede

politik på IT-området en god del af æren for
denne udvikling. Kaj Grønbæk forklarer det
sådan:
- Aarhus Universitet har været spydspidsen

i at opbygge IT-Byen Katrinebjerg i kraft af
sin beslutning om at samle al sin IT-forsk-
ning og uddannelse på ét sted. Samtidigt har
Universitetets åbenhed over for samarbejde
med erhvervslivet været af stor betydning, så
der nu er et bredt samarbejde bestående af
universitet, erhvervsliv, amt og kommune
samt Center for IT-forskning, da det eksiste-
rede. Derudover er der et godt samarbejde
med flere andre uddannelsesinstitutioner
som f.eks. Arkitektskolen, Handelshøjskolen
og Ingeniørhøjskolen.

MANDAG DEN 7. APRIL 20032 information& debat

AF HELGE HOLLESEN

- Muligheden for at være sammen med stu-
derende fra hele verden og den tværfaglige
tilgang til miljøstudierne gjorde dette kur-
sus til det perfekte projekt for mig. Derfor
valgte jeg at komme til Århus, forklarer
canadiske Michel Duteau.
Sammen med 14 andre studerende har

han netop fået eksamensbevis og rektoralt
håndtryk efter fem måneders intense stu-
dier på Aarhus Universitet. Her har Afde-
lingen for Miljøstudier for fjerde gang af-
viklet "Environmental Studies" – den
internationale udgave af miljøstudier, som
første gang blev udbudt i 1984, da fire
fakulteter gik sammen om at udbyde et
kursus i miljølære.
Michel Duteau surfede selv frem til kur-

set i Århus, da han havde besluttet at søge
til Skandinavien for at fordybe sig i mil-
jøemner som supplement til biologistudiet i
Quebec.
- Min største forventning var, at jeg kun-

ne dykke ned i et bredt felt af videnskabeli-
ge discipliner, og den blev indfriet. Jeg har
lært meget inden for områder, jeg ikke tid-
ligere har arbejdet med, siger han og frem-
hæver kurserne i politologi og økonomi
som de mest udbytterige.
- Jeg skulle vide mere om de discipliner

for at kunne arbejde videre med miljø-
spørgsmål derhjemme.

Nye vinkler
Udvekslingsprogrammer som Sokrates og
Nordplus leverer hovedparten af de stude-
rende på kurset. En af dem er Klara Naj-

manová, der kom til Århus med en bache-
lorgrad i miljøbeskyttelse fra Univerzita
Karlova v Praze i Prag.
- Modsat derhjemme er miljøbeskyttelse

et big issue i Danmark, så jeg så frem til at
komme herop, forklarer hun. Og efter mere
end tre år med naturvidenskab fik hun fø-
jet nye facetter til sit verdensbillede.
- Kurset er først og fremmest et møde

med folk med forskellig baggrund. Jeg var i
gruppe med folk med en humanistisk bag-
grund, og det var en stor udfordring af ar-
bejde sammen med dem. Gruppearbejde
var helt nyt for mig, men også en øjenåb-
ner. Nu vender jeg hjem med nye vinkler
på den afhandling, jeg var i gang med, før
jeg kom til Århus, og jeg synes, jeg har fået
en bedre tilgang til mit emne, siger hun.

Bred vifte
- Danmark har ry for at lave gode miljøud-
dannelser. Derfor var det nærliggende at
lave en engelsk version af kurset i miljø-
lære, forklarer kursusadministrator Dor-
the Birkmose om baggrunden for kurset,
der udspringer af et ønske fra Det Inter-
nationale Udvalg på universitetet.
Med sine erfaringer fra udvekslingspro-

grammet TEMPUS havde Miljølære da og-
så forudsætningerne for at etablere et kur-
sus for udvekslingsstuderende.
Til dato har “Environmental Studies” haft

omkring 70 studerende fra en snes lande,
og de er mødt frem med en bachelorgrad
inden for vidt forskellige uddannelser i
bagagen. 
Kursusholdene søges sammensat med et

mix af samfundsvidenskabelige, humani-
stiske og naturvidenskabelige studerende,
der skal igennem et femmåneders pro-
gram, hvor lærerkræfterne kommer fra al-
le fakulteter bortset fra teologi. Det tvær-
faglige kursus byder på indføring i en bred
vifte af fag, der spænder fra biologi og geo-
logi over miljølovgivning og planlægning til
statskundskab, økonomi og antropologi. 

Kulturchok
Da det afstluttende projekt er baseret på
gruppearbejde, er det også nødvendigt at
indføre de studerende i den arbejdsform,
som er helt uvant for mange af deltagerne.

- Vi begynder faktisk med at træne dem i
at arbejde på den måde, og det kan være
hårdt for dem. Nogle er slet ikke vant til at
tage mod kritik, og for andre er det et di-
rekte kulturchok, at de studerende kan ta-
le direkte til lærerne og spise frokost med
dem, siger Dorthe Birkmose.
Sammen med kursuskoordinator Bettina

Andersen og Det Internationale Sekretari-
at tager hun vare om de studerendes År-
hus-ophold, hvor de otte timers daglige stu-
dier i Finlandsgade krydres med et omfat-
tende socialt program.
En dag om ugen er viet til ekskursioner,

hvor teorierne afprøves via besøg hos bl.a.
Århus Kommunale Værker, vindmøllefa-
brikken NEG Micon, Studstrupværket,
Center for Byøkologi, Fussingø Statsskov-
distrikt og forbrændingsanlægget i Lis-
bjerg.

Ønsker faste kunder
- Vi har som mål, at 60-70 procent af de
studerende kommer via et udvekslingspro-
gram, siger Dorthe Birkmose. Hun mener,
at Aarhus Universitet skal satse på at få
"en fast kundekreds" til den undervisning,
der tilbydes udenlandske studerende.
- Jeg er overbevist om, at det er det bed-

ste. Vi skal virkelig passe på, hvilke stude-
rende, der kommer hertil. Der er mange
eksempler på studerende, der kommer her
for at få en billig uddannelse. Det er jo ikke
mange steder i verden, du kan komme som
gæstestuderende og tage et semester eller
to gratis.
Det kan være svært at få tjekket ansøger-

nes papirer, da der er meget kort tid til sel-
ve optagelsesproceduren på miljøstudier.
- Vi har ansøgningsfrist oktober/novem-

ber, og de studerende skal helst være her i
begyndelsen af januar, forklarer Dorthe
Birkmose. De studerende ude i verden kan
først begynde at ansøge om visa osv., når
de har fået besked på, om de er optaget på
kurset. Alene behandlingen af visa-ansøg-
ninger kan tage mellem seks og otte uger,
så det kan være svært at nå. 
Netop visaproblemer betød, at fem stude-

rende ikke kom med på forårskurset.
- Men vi lægger vægt på, at også danske

studerende deltager i kurset, siger Dorthe
Birkmose. Udlandske studerende kommer
til Danmark - også for at være sammen
med danske studerende, og danske stude-
rende får chancen for at deltage i et inter-
nationalt kursus.

Det perfekte projekt
- siger canadiske Michel Duteau, der var blandt de 15 seneste studerende 
på det tværfaglige “Environmental Studies.”

Århus blandt 
verdens 
IT-hovedstæder

Stor vækst i 
ph.d.-studerende
Den 1. august begyndte 53 nye ph.d.-stude-
rende på en forskeruddannelse ved Det Na-
turvidenskabelige Fakultet på Aarhus Uni-
versitet. Det er resultatet af sommerens op-
tagelsesrunde, hvor der var et rekordstort
antal ansøgere til forskeruddannelsen.

- Vi har kunnet optage hele 53 studerende
og kandidater på forskeruddannelsen i dette
halvår mod 40 sidste sommer og 25 i vinter,
siger studieleder for forskeruddannelsen, Jes
Madsen og fortsætter:
-  Det er lykkedes os at skaffe finansiering

udefra til ca. halvdelen af de 53 studerende.
Bidragene kommer hovedsageligt fra er-
hvervslivet, forskerskoler, sektorforsknings-
institutioner og forskningsråd.
- Uanset at det er lykkedes os at få flere end

nogensinde i gang med forskerkarrieren, har
vi af økonomiske grunde måttet afvise man-
ge andre velkvalificerede unge forskertalen-
ter. Dertil kommer, at endnu flere velkvalifi-
cerede studerende af samme grund har und-
ladt at søge, siger Jes Madsen.
Fakultetet betaler knap 35 mio. kr. om året

til løn og stipendier til ph.d.-studerende, hvil-
ket er ca. dobbelt så meget som der ifølge
Finansloven er afsat til ph.d.-uddannelserne.
- Dette er en fortsættelse af fakultetets

mangeårige bevidste satsning på forskerud-
dannelse, siger dekan Erik Meineche
Schmidt, der ærgrer sig over, at flere ikke
kan komme i gang med en ph.d.-uddannelse,
når politikere og erhvervsliv efterlyser for-
skere i naturvidenskab. 
- Især fordi vi på fakultetet har et tilstræk-

keligt stærkt videnskabeligt miljø til at kun-
ne tilbyde forskeruddannelser på internatio-
nalt niveau, siger dekanen.

- Jeg vender hjem med nye vinkler 
på mine studier i miljøbeskyttelse, 
siger tjekkiske Klara Najmanová (t.v.), 
som kursuskoordinator Bettina Andersen
her gratulerer.

Antoine Vikkey Hin-
son fra Benin supple-
rede i løbet af foråret
sin uddannelse med
miljøstudier på Aar-
hus Universitet.
Michel Duteau fra
Quebec (t.v.) og kur-
suskoordinator Betti-
na Andersen får her
udpeget den afrikan-
ske arbejdsmediciners
hjemland.
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AF HANS PLAUBORG

Hvad tjener en professor på datalogi i for-
hold til en kollega på idéhistorie? Tidligere
var det nok at slå op i lønstatistikken for
professorer for at finde svar på spørgsmå-
let, men med indførelsen Ny Løn i det of-
fentlige er det blevet noget sværere, idet
personlige tillæg i dag udgør en betydelig
del af den samlede løn. 
Med den lønpolitik, Hovedsamarbejdsud-
valget (HSU) ved Aarhus Universitet ved-
tog kort før sommerferien, har lederne på
universitetet nu fået de politiske rammer
til at føre principperne i det nye lønsystem
ud i livet, og for medarbejderne er rammer-
ne for de fremtidige lønforhandlinger fast-
lagt. 
Det handler i sidste ende om, at markeds-

prisen på en professor fra idéhistorie ikke
nødvendigvis er den samme som på en da-
talogiprofessor eller for den sags skyld en
anden professor i idéhistorie. Folk kan no-
get forskelligt, og samtidig er der forskelli-
ge rekrutteringsbehov rundt omkring. Der-
for må lønpolitikken og lønsystemerne tage
udgangspunkt i enhedernes forskellige si-
tuation og bruges som et aktivt middel til
at understøtte de behov, målsætninger og
strategier, der findes.
- Ny Løn opfordrer til at tænke mere på

individer end på grupper, og der er måske

nogen, der tror, at det nye lønsystem bliver
en guldgrube for alle. Men hvor meget vi
end gerne ville give mere til alle, må vi ac-
ceptere, at ressourcerne ikke rækker til
det. Derfor er det også godt, at vi med den
vedtagne lønpolitik nu har nogle overord-
nede principper for, hvordan vi håndterer
lønspørgsmål. Så kan der på fakultetsni-
veau og i det lokale samarbejdsudvalg af-
tales en udfyldende lønpolitik, siger pro-
rektor Katherine Richardson.

Ikke epokegørende
Erik Strange Petersen, der er fællestillids-
mand for VIP-gruppen på de “tørre” fakul-
teter, er udmærket tilfreds med den nye
lønpolitik.
- Den har været forberedt i Forhandlings-

udvalget under HSU, og her har der ikke
været uenighed. Man kan jo heller ikke si-
ge, at den er epokegørende, idet den for så
vidt blot opsummerer det generelle regel-
sæt om ny løn i overenskomsterne, siger
han, der nu ser frem til at arbejde med den
lokale udfyldning af lønpolitikken. Her ser
han det som en vigtig opgave at få indført
et regelsæt, så løntilæggene ikke helt og
aldeles tildeles ud fra en skønsmæssig vur-
dering.
- Det er klart, at lønpolitikken lægger op

til, at de personlige tillæg gives ud fra en
konkret vurdering af den enkelte og altså

ikke tildeles automatisk. Men derfor kan vi
godt på lokalplan arbejde for en aftale om
nogle kriterier for, hvad der skal udløse til-
læg. For eksempel hvis man som forsker
laver en doktorafhandling, eller som admi-
nistrativ medarbejder tager en bestemt
efteruddannelse, siger Erik Strange Peter-
sen.

Ned i løn?
Katherine Richardson ser positivt på, at
man lokalt udarbejder retningslinjer for,
hvilke kvalifikationer der skal tælle i en
lønforhandling. Men hun mener, det vil
være forkert, hvis deltagelse i bestemte
kurser eller opnåelsen af bestemte grader
automatisk kommer til at udløse løntillæg.
- Vi taler så meget om kompetenceudvik-

ling i dag, og så kan man som medarbejder
godt være fristet til at tro, at bare man ta-
ger det og det kursus, så går lønnen op. Så-
dan hænger det ikke sammen. Vi forven-
ter, at alle medarbejdere udvikler sig og får
nye kompetencer. Men det bør ikke være
selve erhvervelsen af kompetencen, men
hvordan man anvender den, der er afgø-
rende i en lønforhandling.
- Hvis nogen skal gå meget op i løn, skal

andre så gå ned? For den samlede lønsum
er jo den samme.
- Det er bestemt ikke udgangspunktet. Vi

håber, at man ved de lokale lønforhand-
linger også har helheden for øje. Alle er en
del af universitetet, og man kan ikke være
bekendt at lade lønnen for et bestemt ar-
bejde på ét fakultet  løbe helt løbsk, hvis
arbejdet stort set er det samme på et andet
fakultet. For vi har de samme lønaftaler
med de faglige organisationer, og åbner
man først sluserne ét sted, kan det skabe
præcedens.

Et spil
Den holdning er Erik Strange Petersen
enig i.
- Som fagforeningsfolk er vi jo sat på jor-

den til at sikre de bedste lønninger for alle
medarbejdere. Derfor vil det også være uri-

information

meligt at trække alt for store dele ud af et
samlet lønbudget til meget få personer.
Men det er jo alt sammen lidt af et spil,
siger han. 
I takt med at alle medarbejdergrupper

går over på de lønsystemer, forventes den
fælles lønpolitik at blive suppleret med løn-
aftaler for de forskellige faggrupper. Uni-
versitetet har således allerede indgået løn-
aftaler med HK og Dansk Laborantfore-
ning, og ifølge fuldmægtig Jens Kristian
Birthin fra Personale- og Udviklingskonto-
ret er flere på vej.

Mere om lønpolitikken på:
www.au.dk/da/samtil/
hsu/loenpolitik.htm

Adjunkter og lektorer er ansat på 
en overenskomstaftalt skalaløn, der 
indeholder otte trin. Som nyansat 
starter man sædvanligvis på trin 3.
Professorer er tjenestemandsansatte eller
overenskomstansatte og placeret i lønramme
37 eller 38 eller på tilsvarende løntrin.

Adjunkt: 294.000 kr. (sluttrin på skalaløn) 
+ adjunkttillæg på 42.654 kr. 

Lektor: 294.000 kr. (sluttrin på skalaløn) 
+ lektortillæg på 70.447 kr. 

Professor (lønramme 37): 451.023 kr. 
+ professortillæg på 44.469 kr. 

Professor (lønramme 38): 503.954 kr. 
+ professortillæg på 44.469 kr. 

Hertil kommer pension og personlige tillæg,
som omfatter funktionstillæg, kvalifikations-
tillæg samt rekrutterings- og fastholdelses-
tillæg.

■ at skabe større fleksibilitet i løndannelsen med henblik på at udvikle 
universitetet som en attraktiv arbejdsplads og effektiv virksomhed

■ at kunne rekruttere og fastholde den nødvendige arbejdskraft

■ at opnå en høj grad af samtidighed mellem løn og indsats

■ at afpasse lønnen efter kvaliteten og omfanget af den præsterede arbejdsindsats

■ at sikre, at lønnen understøtter og afspejler de skiftende krav til 
løsning af opgaverne og en løbende kompetenceudvikling hos 
medarbejderne, så løn gives efter kvalifikationer, funktioner, kvaliteten 
af opgavevaretagelsen og opnåede resultater

■ at skabe en høj grad af åbenhed i løndannelsen

Løn som fortjent
Den nye lønpolitik på Aarhus Universitet vil give større fleksibilitet 
i løndannelsen. Det er nødvendigt både i forhold til de nye lønsystemer 
i det offentlige og i forhold til universitetsenhedernes forskellige situation,
siger prorektor Katherine Richardson.

Dekaner, institut- og studieledere 
hæver alle personlige tillæg af 
varierende størrelse. Her er de samlet 
ved årets lederstilseminar på Moesgård.

Lønpolitiske mål:

Så meget tjener de
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AF NIELS CHR. SIDENIUS, 
REKTOR

HVER SOMMER BYDER PRESSEN på hi-
storier om optaget af nye studeren-
de ved de højere læreanstalter, og
der konkluderes om stigende eller
faldende interesse for bestemte fag.
Med mellemrum er Danmark ved
at gå neden om og hjem, fordi alt for
få unge søger nogle uddannelser,
der efter sigende er meget erhvervs-
rettede. Tilsvarende nærmer mange
tilsyneladende sig nervesammen-
bruddet, når de tænker på alle de
"overflødige" uddannelser, blandt
andet universiteterne kan fremvise.
Problematikken er væsentlig, men
sommerens hede er næppe den
bedst egnede til klare tanker og
konstruktive forslag herom. Lad os i
stedet se på det umiddelbare: Re-
krutteringen af nye studerende til
Aarhus Universitet.

FIRE TIDSPUNKTER ER VÆSENTLIGE,
når vi opgør den årlige rekruttering
af nye studerende. Lige i begyndel-
sen af juli opgøres antallet af ansø-
gere, typisk opdelt på 1. og 2. priori-
tetsansøgere. I slutningen af juli op-
gøres antallet af tilbudte pladser på
de forskellige optagsområder, typisk
opdelt i kvote 1 og kvote 2 ansøgere.
Disse opgørelser har i betydelig
grad offentlighedens interesse. I lø-
bet af august optages nye studeren-
de gennem den såkaldte 2. runde,
og en totalopgørelse over antal ind-
skrevne foreligger lidt inde i sep-
tember. Endelig opgøres antallet af
aktive indskrevne pr. 1. oktober.
I øjeblikket har vi kun de to første

opgørelser, men samlet ændrer tal-
lene sig ikke væsentligt efter 1. au-
gust, så en første vurdering er mu-
lig allerede nu. Universitetets sam-
lede antal ansøgere steg 4,6 procent
og antallet af 1. prioritetsansøgere
steg 4 procent sammenlignet med
2002. I sig selv et udmærket resul-
tat, som dog dækker over større
fremgange på Sundhedsvidenskab
og Naturvidenskab og mindre frem-
gange og tilbagegang (Teologi) på de
tre øvrige fakulteter. 

DE FORSKELLIGE BEVÆGELSER i søge-
mønstrene er ikke noget nyt; den re-
elle effekt heraf kan først ses ved
fordelingen af tilbudte pladser.
Sammenlignet med sidste år tilby-
der universitetet i år lidt færre stu-
derende en plads på et studium, og
der er ikke en fuldstændig overens-
stemmelse mellem de udbudte plad-
ser og efterspørgslen på dem. I for-
hold til 2002 er de væsentligste ud-
sving, at Humaniora optager færre
studerende og Naturvidenskab flere

studerende. Sundhedsvidenskab og
Samfundsvidenskab optager et kon-
stant antal studerende, men Økono-
mi er endnu ikke kommet ind på
en stabil og helst opadgående kurve.
Heller ikke optaget på Teologi afvi-
ger meget fra sidste år. Men et fald
på 17 optagne studerende kan mær-
kes, når det udgør 12 procent, der i
øvrigt helt kan forklares af faldet i
optaget på teologistudiet.
Faldet på Humaniora skyldes to

forhold. Antallet af udbudte pladser
i engelsk og nordisk er reduceret, og
samtidig er antallet af tilbudte plad-
ser på flere sprogfag, specielt i
fransk, fortsat lavt – for lavt. Na-
turvidenskabs fremgang i antallet
af tilbudte pladser er positiv, men
en fag-for-fag sammenligning med
2002 vanskeliggøres af en ændret
opgørelsesmetode. Men det er na-
turligvis ikke tilfredsstillende, at
der er ledige pladser i centrale fag
som matematik, fysik og kemi, lige-
som der er det i flere humanistiske
fag samt i teologi og økonomi.

TILSYNELADENDE ER DER NATIONALT

en tendens til større søgning til
uddannelser, der er eller kalder sig
noget med tværgående – sammen-
lignet med mere "traditionelle" ud-
dannelser. Det forholder Aarhus
Universitet sig også til, og allerede
nu rummer uddannelsesudbudet
masser af muligheder for at kombi-
nere på tværs af fag og fakulteter.
Det skal vi se nærmere på. Men vi
skal ikke ende der, hvor vi giver køb
på et fags eller en disciplins kerne
for at tækkes en strømning. Eksem-
pelvis kræver det fortsat en betyde-
lig faglig ballast at undervise i sprog
i gymnasiet, og den ballast kan ikke
erstattes af større kommunikations-
evne. 
På en række fag er der i de seneste

år gjort meget for at forbedre studi-
erne og gøre dem mere attraktive
for de studerende. Universitetets
ledelse vil snarest drøfte årets re-
kruttering af studerende og herud-
fra overveje nye initiativer for at
sikre en styrket rekruttering til ud-
dannelserne.

information

Studenter-
rekrutteringen
2003

“...allerede nu 
rummer uddannelses-
udbudet masser af 
muligheder for at 
kombinere på tværs 
af fag og fakulteter. ...
Men vi skal ikke ende 
der, hvor vi giver køb 
på et fags eller en 
disciplins kerne for at 
tækkes en strømning. 

AARHUS UNIVERSITETS ÅRSFEST
Aarhus Universitet fejrer i år sit 75-års jubilæum, 

og jeg har herved fornøjelsen at indbyde Dem med ledsager
til at deltage i universitetets årsfest 

fredag den 12. september 2003

med følgende program:

Kl. 16.00 HØJTIDELIGHED I AULAEN 
i universitetets hovedbygning, Nordre Ringgade:

Rektors tale
Promovering af æresdoktorer

Opførelse af Kantate til Aarhus Universitet

Efter højtideligheden vil der blive serveret en let forfriskning 
i Vandrehallen og Antikmuseet.

Der er adgang via en tunnel fra 
Hovedbygningen til Studenternes Hus, 

hvor vi byder på aftenens program, der ser således ud:

KL. 19.00 I STAKLADEN / FESTTELT 
Studenternes Hus, Fredrik Nielsens Vej

Buffet
Dans til Jesper Thilo/Ann Farholt Kvintet 

Med venlig hilsen
Niels Chr. Sidenius

rektor 

Påklædning: Dagligt eller mørkt tøj

Nedenstående svarkort bedes i udfyldt stand returneret til 
Lise Poulsen, Ledelsessekretariatet, bygn. 431

senest onsdag den 20. august 2003. 
Adgangskort udsendes efter den 5. september.

På grund af jubilæet forventer vi mange gæster. Hvis vi får for mange tilmeldinger, 
må vi af pladshensyn dels begrænse antallet af adgangskort til eftermiddags-
arrangementet, så ikke alle får tilbud om at tage ledsager med, og dels henvise nogle 
af gæsterne til at overvære en tv-transmission af årsfesten i tilstødende lokaler. 
Begge dele vil fortrinsvis gælde universitetets egne medarbejdere. 
I givet fald kan vi blive tvunget til helt at sige nej til nogle af dem, der melder sig til. 
Adgangen til eftermiddagens højtidelighed vil i så fald ske efter først-til-mølle-princippet.

SVARBLANKET

Navn: .....................................................................................................................

Evt. institutadr.: ..................................................................................................

Privatadr.: ............................................................................................................

Evt. tlf.nr.: (privat) ............................             (kontor) ....... .............

Evt. årskortnr.: ..................................................................................

ønsker at deltage i årsfesten fredag den 12. september 2003
som angivet ved X nedenfor:

Med leds.            Uden leds.

Eftermiddagsarrangement ■■ ■■
Aftenarrangement           kr. 400 ■■ kr. 200 ■■
Ledsagers navn: ..................................................................................................

Eventuelt tilmeldingsbeløb indbetales ved: (sæt X)

■■ Check stilet til Aarhus Universitets Arrangementer og 
fremsendt sammen med svarkortet (i kuvert) eller

■■ Postgirokonto 704-2264:
Aarhus Universitet, Regnskabsafdelingen 
Nordre Ringgade 1-3, 8000 Århus C eller

■■ Indbetaling via netbank

Prisen for aftenarrangementet inkluderer buffet, vin og kaffe

S.U.: Senest onsdag den 20. august 2003.

Studerende, der anfører deres årskortnummer, kan deltage i aften-arrange-
mentet for kr. 100,-. Dette gælder også en studerendes eventuelle ledsager.
Den enkelte studerende bedes i forbindelse med eventuel indbetaling selv
foretage reduktion i tilmeldingsbeløbet. Der udstedes højst 2 adgangskort
pr. opgivet årskortnummer.

...........................      .................................................................
dato                                                        underskrift

Ønsker om samlet placering ved bordene i Stakladen/Festteltet i forbindelse
med buffet kan forventes imødekommet, såfremt svarkortene indsendes 
sammenhæftet med tydelig angivelse af den ønskede samlede placering.
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AF ANDERS CORRELL

De mange ledige studiepladser på
teologi og økonomi springer umid-
delbart mest i øjnene ved et blik på
årets optagelsestal for Aarhus Uni-
versitet. Men hvor der på teologi er
der tale om en fortsat tilbagegang i
antallet af ansøgere, skyldes de
mange ledige studiepladser på øko-
nomi primært, at man her har valgt
at forhøje antallet af studiepladser. 
- I forhold til markedsføringen af

uddannelsen er resultatet skuffen-
de, siger Henrik Sørensen, tidligere
studieleder på økonomi. Han har
gjort en kæmpeindsats for at få stu-
derende til instituttet, men erken-
der, at markedsføring har en be-
grænset effekt.

- De studerende vælger med hjer-
tet og ikke med hovedet. Alle ud-
dannelsesinstitutioner har de sidste
år gjort meget for at markedsføre de
forskellige uddannelser - og det er jo
fint nok. Men de studerende skal
død og pine mig vælge noget, de har
lyst til. Så er chancen for at de kom-
mer gennem studierne med et godt
resultat langt større, og universite-
terne får mindre frafald, siger Hen-
rik Sørensen.
- Jeg har ofte sagt til gymnasieele-

ver, som stod over for at skulle væl-
ge studieretning, at hvis noget af
det, jeg har sagt, får dem til at væl-
ge økonomi fra, så er det også en
god beslutning. Det er, når alt kom-
mer til alt, studerende som gennem-
fører studierne, vi er interesseret i. 

Erhvervsøkonomi 
i fremgang
På spørgsmålet om, hvorfor man
har valgt at forhøje antallet af stu-
diepladser på økonomi fra 200 til
270, svarer han: 
- Det var for at imødegå problemer.

Efter års tilbagegang oplevede vi i
2001 og 2002 en stor fremgang og
var faktisk lige ved at nå Køben-
havns Universitet. Samtidig skulle
vi have plads til flere erhvervsøko-
nomer og være gearet til at indgå i
flere kombinationsuddannelser.
Desuden er det vigtigt at slå fast, at
antallet af studiepladser på økono-
mi er en fiktiv størrelse og udeluk-
kende udtryk for vores undervis-
ningskapacitet.
Henrik Sørensen er glad for, at fle-

re unge ønsker at læse erhvervsøko-
nomi. I år var der således i alt 79
ansøgere mod 48 sidste år. Også i
udlandet oplever man, at erhvervs-
økonomi går frem, mens national-
økonomi går tilbage. 
- Det er erhvervsøkonomi, der

trækker studierne lige nu. Det er
simpelthen mere hot, og den ten-
dens, tror jeg, vil vare ved. 
Henrik Sørensen understreger, at

man ikke skal have ondt af økono-
merne. De kommer først ind på ar-
bejdsmarkedet, når konjunkturerne
er på vej op og ryger sidst ud, når
det går den anden vej, og det fak-
tum må jo siges at ligge i den tunge
ende, hvad angår markedsføring og
PR.

Vælger København
Efter flere års tilbagegang er det i
år lykkedes teologi på Københavs
Universitet at vende udviklingen.
Hvorvidt der er tale om en enlig
svale, som måske skyldes den me-
gen omtale af teologer i medierne,
skal være usagt. Det underlige er i
så fald, at det ikke sætter sig spor i
Århus.

- Det er noget nyt, at vi ikke ser
den samme tendens på de to univer-
siteter, siger Karoline Pinholt, om-
rådeleder på Optagelses- og Vejled-
ningsområdet . 
- Det samme gør sig gældende for

jura, hvor vi i Århus har oplevet en
stor stigning i antallet af ansøgere,
mens det har været vigende i Kø-
benhavn, siger hun. 
- At der er forskel på de to univer-

siteter, er jo en interessant historie.
Det er bare sørgeligt, at tilbagegan-
gen på teologi fortsætter her i År-
hus. Man kan håbe, at den positive
tendens fra KU også vil ramme os,
siger hun.

Sælger ikke sig selv
Antallet af teologistuderende er fal-
det drastisk gennem de sidste 6-7 år
både i København og Århus. 
- Selv om det nu ser ud til, at der i

år har været en lille stigning i Kø-
benhavn, så må vi konstatere, at in-

teressen for teologi generelt er for
nedadgående, siger studieleder på
teologi, Ole Davidsen.
På fakultet troede man, at optagel-

sestallet på teologi havde stabilise-
ret sig på 90-95. Derfor kommer det
foreløbige tal på 63 noget bag på le-
delsen. 
- Vi optager en del studerende

udenom Den Koordinerede Tilmel-
ding, og derfor regner vi med at lan-
de på omkring 80 studerende. Men
det er stadigvæk en tilbagegang, og
det bekymrer mig, at søgningen ik-
ke er større , siger Ole Davidsen,
der tror, at arbejdsløsheden blandt
teologer er en af årsagerne.

- Det kan også være svært at over-
skue et præsteembede og den min-
dre religionsundervisning i folke-
skolerne, spiller nok også ind. Det
skal selvfølgelig sammenholdes med
de små årgange og et større udbud
på arbejdsmarkedet. Men vi må
blankt erkende, at vi i en årrække
har troet, at teologi sælger sig selv.
Det gør det ikke længere, siger han.
Som en konsekvens af de senere

års tilbagegang indfører fakultetet
fra 1. september i år en ny studie-
ordning, som skal gøre teologiud-
dannelsen mere attraktiv og fleksi-
bel. På grund af tidspres blev den
nye studieordning ikke markedsført
godt nok i år. 
- Vi kan ikke længere køre på fri-

hjul, og derfor skal vi gøre en langt
større indsats for at skaffe stude-
rende ind på uddannelsen. I den for-
bindelse har vi bl.a. ansat en infor-
mationsmedarbejder, som skal dæk-
ke vores udadvendte aktiviteter, for-
klarer Ole Davidsen. 
Målet er at nå 90-95 nye studeren-

de på teologi. Det vil ifølge studiele-
deren sikre en stærk teologisk ud-
dannelse og kunne dække det aktu-
elle behov for teologer. 
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Flest ledige pladser per 1/8
Økonomi: 135

Teologi: 67

Erhvervsøkonomi: 43

Biologi: 41

Klassisk arkælologi: 30

Flest ansøgere
Medicin: 1676

Jura: 914

Psykologi: 893

Statskundskab: 522

Tandlæge: 402

Højeste adgangskvotienter
Medievidenskab: 9,7

Psykologi: 9,5

Medicin: 9,3

Tandlæge: 9,1

Statskundskab: 9,0

www.au.dk/da/optag/statistik.htm

Optagelsestal 
overrasker 
Efter to års fremgang og en massiv markedsføring kommer tilbagegangen i år 
bag på økonomerne. På teologi er et foreløbigt optagelsestal på 63 det laveste i mange år. 
En ny studieordning, kombineret med en bedre markedsføring, skal igen gøre studiet attraktivt.

Også i år er flertallet af
ansøgere til en uddannelse
på Aarhus Universitet
kvinder. De udgør 5057 af
de 9482 ansøgere. I forhold
til sidste år var der 4,6
procent flere ansøgere.
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Jesper Lindgren Gromada, 
cand.scient., ph.d. er ansat som professor i
farmakologi ved Det Sundshedsvidenska-
belige Fakultet.
Jesper Lindgren Gromada forsker i suk-

kersyge og arbejder især med de cellulære
processer, som ligger til grund for frisæt-
ning af insulin og glukagon fra bugspyt-
kirtlen. Insulin og glukagon spiller en cen-
tral rolle for regulering af kroppens blod-
sukkerkoncentration.
I 1992 blev Jesper Lindgren Gromada,

der er 38 år, cand.scient. i biologi fra Kø-
benhavns Universitet, hvor han i 1995 er-
hvervede ph.d.-graden. Han vil senere i år
forsvare sin doktorafhandling med titlen
Regulation of exocytosis in pancreatic alfa-
and beta-cells by hormones and neuro-
transmitters. 
Fra 1995-2000 var den nyudnævnte pro-

fessor forsker på Novo Nor-
disk A/S. Siden har han væ-
ret forskningsleder på Lilly
forskningslaboratorium i
Hamborg.
Jesper Lindgren Gromada

er medlem af the European
Association for the study of
Diabetes (EASD) og Ameri-
can Diabetes Associates. 

Ask Elklit,
cand.psych., 55 år, er udnævnt til
professor i klinisk psykologi ved
Psykologisk Institut. 
Siden 1977 har han været lektor i

først pædagogisk psykologi og si-
den 1990 i klinisk psykologi ved
Psykologisk Institut. Siden han i
1972 blev færdiguddannet, har han
arbejdet både som klinisk og pri-
vatpraktiserende psykolog, og han
er godkendt specialist og supervi-
sor i både psykoterapi og psyko-
traumatologi.
Ask Elklits særlige forskningsom-

råde er lidelsen posttraumatisk
stressforstyrrelse - også kaldet
PTSD - som er en relativt nyopda-
get sygdom, der opstår som følge af
livstruende situationer. Den anslås
at ramme mindst hver tiende dan-
sker. Ask Elklits undersøgelser gi-
ver blandt andet mulighed for at
sammenligne forskellige former for
traumatisering. Han har lagt vægt

på at forstå det
komplekse
samspil mel-
lem de risiko-
faktorer i per-
sonligheden, i
det sociale felt
og af legemlig art, som har betyd-
ning for, at lidelsen udvikler sig og
eventuelt bliver kronisk. Et af per-
spektiverne er at udvikle målrette-
de behandlingsformer til særligt
sårbare personer.
I de seneste ti år har Ask Elklit i

samarbejde med en række institu-
tioner undersøgt specifikke trau-
matiserede grupper, blandt andet
med det formål at udarbejde orga-
nisatoriske handlingsplaner for in-
stitutioner. Eksempelvis har han
været involveret i handlingsplaner
for Kosovo-flygtninge sammen med
Dansk Røde Kors, og for ofre for
tortur, voldtægt og katastrofer.

MMiinnddeeoorrdd
Historikeren, universitetslektor Jens
Chr. Manniche 22.1.1942 - 30.7.2003.

Danske historikere begyndte i 1970’erne
at besinde sig på fagtraditionen, og der
rejste sig en veritabel historiografisk
bølge i bl.a. Historisk Tidsskrift. Manni-
che var da for længst i gang. Hans store
bog fra 1981 om den radikale historiker-
tradition (Erslev, Fridericia, Arup m.fl.)
er et hovedværk i dansk historiografi.
Senere kom dertil hans vægtige bidrag
til bind 10 af Gyldendals Danmarks h-
istorie (1992) og en bog om Anna Hude,
Erslevs anden hustru og Danmarks
første kvindelige historiker. Han blev
ansat på Historisk Institut ved Aarhus
Universitet i 1968 og var en hovedkraft
i udviklingen af undervisningen i meto-
de og videnskabsteori.
To andre vigtige felter i hans forskning

og undervisning var Indiens historie og
dansk sygdoms- og sundhedshistorie. I
de sidste år leverede han desuden et par
bidrag til Grønlands historie. Hans in-
teresser og viden spændte vidt, uden at
han nogensinde slap den solide grund
under fødderne. Han hverken skrev el-
ler udtalte sig om ting, han ikke havde
forstand på. Hans kritiske sans var
skarp, både hvor det gjaldt ham selv og
andre. Ingen uunderbyggede bemærk-

ninger fra kolleger eller studenter fik
lov at passere. Og han gav ikke ved dø-
rene, hvad karakterer angik. Et venligt
menneske var han i bund og grund,
men han gav aldrig køb på sagligheden.   
Manniche gjorde ikke meget væsen af

sig, førte sig sjældent frem i offentlighe-
den. Så meget mere fyldte han i sin
daglige arbejdssammenhæng. Han flid
og omhu var legendarisk allerede i stu-
dentertiden. Få studerende har mødt en
mere velforberedt underviser og vejle-
der. Universitetslærere er en broget
flok. Nogle sidder hjemme og forsker,
andre er altid på instituttet og altid til-
gængelige. Manniche hørte til den sid-
ste type. Han kom tidligt og gik sent
hver eneste dag. Sygedagene var til det
sidste forsvindende få. Han fulgte med i
instituttets liv, kendte de fleste stude-
rende ved navn og var hjemme i studie-
ordninger og alt andet. Studenter, kolle-
ger og sekretærer vidste, at var der no-
get, man var i tvivl om, kunne man al-
tid spørge Manniche. Hans dør stod
åben. Også hans gode humør fik insti-
tuttet til at fungere og fungere godt. 
Han kan uden overdrivelse betegnes

som instituttets mest værdifulde med-
arbejder i mere end en menneskealder.
En af den slags universitetslærere, som
skatteyderne og politikerne sjældent

hører om og endnu sjældnere værdsæt-
ter, men som giver dem allermest for
pengene. Han vil blive stærkt savnet på
sit institut og også på Grønlands Uni-
versitet, hvor han arbejdede i flere om-
gange.
Men allermest i Risskov. Var han nær-

værende på sit arbejde, var han det ik-
ke mindre hjemme. Han talte med lys i
øjnene først om sin datter Sus, siden
om børnebørnene, og hans og Lillians
hjem stod åbent for alle. Manniche var
en levende og opmærksom vært, og ma-
den smagte utrolig godt. Hans flid, op-
findsomhed og – ja, kunst – viste sig og-
så på madlavningens område. 
Han holdt fanen højt til det sidste,

stred sig under sommereksamen trods
træthed og stærke smerter gennem en
stor stak opgaver og afholdt de mundt-
lige eksaminer, han havde påtaget sig.
Hans livsvilje var stærk, som også hans
fysiske kondition var det, sportsmand
som han var. Men forholdet til sygdom-
men var sagligt og åbent. Vi blev be-
kendt med den, da en operation blev
nødvendig engang i 90’erne. "Man kan
dø af det", sagde han dengang. Det gjor-
de han så. Men heldigvis først i 2003. 

Steen Busck og Erik Christiansen

Carsten Wiuf, 
ph.d., er udnævnt til profes-
sor med særlige opgaver i on-
kologisk bioinformatik ved
Institut for Eksperimentel
Klinisk Forskning. Udnæv-
nelsen gælder for en femårig
periode og er finansieret af
Kræftens Bekæmpelse, der
har doneret 7 mio. kr. til pro-
jektet.
Carsten Wiufs særlige

forskningsområde er kræft-
relateret bioinformatik. Den
39-årige professor blev i 1994
cand.scient. i matematik og
statistik fra Aarhus Univer-
sitet, hvor han i 1998 erhver-
vede en ph.d.-grad i biologi.

Daniel Conley,
PhD, er for en femårig peri-
ode udnævnt til adjungeret
professor i marin biogeoke-
mi ved Det Naturvidenska-
belige Fakultet.
Daniel Conley er en inter-

nationalt respekteret for-
sker i biogeokemiske kreds-
løb af næringsstoffer og
organisk materiale i vand-
systemer. Siden 1995 har
Daniel Conley været ansat
ved Danmarks Miljøunder-
søgelser, hvor han har ana-
lyseret data fra økosyste-
mer i vådområder med
henblik på rådgivning af
offentlige myndigheder.

Daniel Conley, der er 45
år, blev i 1997 ph.d. i ke-
misk oceanografi ved Uni-
versity of Michigan. Han
har ledelseserfaring fra
større, internationale forsk-
ningsprojekter og er initia-
tivtager til flere internatio-
nale forskerkurser. 

Herefter
blev han
ansat som
forsk-
ningsad-
junkt ved
Afdeling
for Genetik. Fra 1998-2002
var han tilknyttet Oxford
University, hvor han forske-
de i bioinformatik og mate-
matisk genetik. I perioden
2001-2002 arbejdede han
som forsker og rådgiver i
virksomheden Variagenics i
Cambridge, Massachusetts,
USA.

NAVNE

Et års Rockwool®
sparer atmosfæren
for mere end 100
millioner tons CO2

Jovist ryger der CO2 op af skorstenen på en
Rockwool® fabrik. Men produkterne sparer
den ind igen mere end 100 gange.

I løbet af produkternes 50 årige levetid
bliver besparelsen til mere end 100 million-
er tons, blot for dette års produktion af
Rockwool® produkter.

En betragtelig CO2-besparelse, der kan
sammenlignes med, at EUs samlede CO2-
udslip efter Kyoto-aftalen skal være 266 mil-
lioner tons mindre i 2010 end i 1990.

Men med bedre regler for isolering ved
ombygning og nybyggeri kunne vi klare
langt mere, for bygninger står for hele 40%
af energiforbruget og dermed CO2 forure-
ningen i EU.

Vidste du, at EU kunne nedbringe energi-
forbruget i bygninger med en tredjedel blot
ved at gøre dem mere energirigtige? Og at
det ville være nok til at EU kunne opfylde
Kyoto-forpligtelserne?
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AF HANS PLAUBORG

Aarhus Universitet er ikke kun for
unge studerende, men også for mod-
ne erhvervsfolk, der har brug for et
kompetenceløft. Den 26. juni fik de
første 13 erhvervsaktive inden for
it-branchen diplom på, at de har
gennemgået den toårige masterud-
dannelse i kryptologi og dermed
kan skrive en ny titel på deres cv.

Til efteråret følger de næste ti.
Kryptologi - læren om kryptering -

er et område, der får større og større
betydning i takt med, at internettet
udvikles, og vores krav til datasik-
kerhed bliver større. Derfor ønsker
mange virksomheder, at en række
medarbejdere får indgående kend-
skab til kryptologi, og masteruddan-
nelsen ved Aarhus Universitet er
skræddersyet til den gruppe.
- Uddannelsen er lagt an, så den

matcher de krav, der stilles på ar-
bejdsmarkedet lige nu. Men udvik-
lingen på området går hurtigt, og
det har derfor også været et vigtigt
mål at gøre deltagerne selvhjulpne,
så de selv kan arbejde videre med
problemstillingerne, forklarer initia-
tivtageren til uddannelsen, lektor
Hans Anton Salomonsen.

Hårdt men godt
Netop det at få en række byggesten,
man selv kan arbejde videre med,
fremhæver den nybagte kryptolog
Jens Bo Friis som det væsentligste
udbytte af uddannelsen.
- Jeg synes, jeg har fået en eksplo-

siv viden og lært et helt nyt sprog,
så jeg nu kan tale med de tungeste
drenge i branchen. Samtidig har jeg
under hele forløbet kunnet afprøve
min nye viden i praksis i det daglige
arbejde. Men det vigtigste er nok, at
jeg har fået mod på at arbejde vide-
re med emnerne inden for kryptolo-
gi, siger han, der til daglig arbejder i
en mindre it-virksomhed ved navn
IT Practice.

Bosiddende på Sjælland og med to
små børn har det været helt afgø-
rende, at masteruddannelsen be-
nytter fjernundervisning.
- Der har været en god kombinati-

on af fjernundervisning og semina-
rer. Man kan ikke undvære kontak-
ten til medstuderende og den “visu-
elle” undervisning. På den anden
side har jeg haft stor glæde af at
kunne logge på systemet og downlo-
ade undervisningsmateriale, når
resten af familien var gået til ro.
Med et fuldtidsarbejde ved siden af
var jeg aldrig blevet færdig uden
den mulighed, siger Jens Bo Friis,
der i øvrigt fortæller, at han ikke
havde svært at få sin chef til at be-
tale  efteruddannelsen, selv om
virksomheden er lille.
- Vi manglede en person med

spidskompetencer inden for krypte-
ring, og som den mest interesserede
fik jeg muligheden. Det er jeg utro-
lig glad for i dag. Det har til tider
været hårdt, men altid meget ud-
bytterigt, siger Jens Bo Friis.

AF HANS PLAUBORG

Sundhedsvidenskab er langt mere
end en mekanikeruddannelse i
den menneskelige krop. Det er i
høj grad også en humanistisk ud-
dannelse, der kræver indsigt i dis-
cipliner som psykologi, sociologi,
etnologi og ikke mindst filosofi.
Men der er ikke meget tid til at
studere Descartes opfattelse af for-
holdet mellem sjæl og legeme eller
Aristoteles begreb om det gode liv,
når den menneskelige anatomi
skal læres forfra og bagfra i et
stresset medicin- eller sygepleje-
studium. 
Det bliver der rådet bod på i Aar-

hus Universitets masteruddannel-
se i Humanities and Health Studi-
es (MHH) - på dansk Master i Hu-
manistisk Sundhedsvidenskab og
Praksisudvikling, hvorfra i alt 18
personer nu har taget den sidste
eksamen og er taget tilbage til de-
res arbejdsplads med en ny selv-

forståelse og andre perspektiver
på gerningen som læge, sygeplej-
erske, fysioterapeut, ergoterapeut
osv. Skal man tro en af de nye ma-
stere, speciallæge i samfundsmedi-
cin Mauri Johansson, har de fleste
i hvert fald fået mere end mu-
ligheden for et karrieremæssigt
avancement ud af at komme tilba-
ge på skolebænken.

Kritisk selvforståelse
- Der er selvfølgelig nogen, der har
taget uddannelsen af rent karri-
eremæssige grunde. Men det er
helt klart mit indtryk, at mange
har set den som en mulighed for at
bearbejde nogle af de livserfarin-
ger, de har samlet op i deres ar-
bejdsliv; et behov for at træde et
skridt tilbage og spørge, hvad den
aktivitet, man er og har været en
del af, egentlig er for en størrelse
på et bredere plan. For mig har
uddannelsen åbnet perspektiver
for en ny selvforståelse, som bety-
der, at jeg nu har mod på at tage

fat om nogle problemer, jeg tidlige-
re var mere tøvende overfor, siger
Mauri Johansson.
Han mener, mange læger i dag

ikke er tilstrækkelig kritiske i for-
hold til deres egen selvforståelse.
- De kender ikke den videnskabs-

teoretiske baggrund, deres hold-
ning og forståelse af tingene er ba-
seret på - for eksempel i forhold til
patienter og deres pårørende. Med
den her masteruddannelse får
man indsigt i andre videnskaber,
og det giver et helt nyt sprog og
dermed en langt bredere platform
at diskutere ud fra, siger han og
tilføjer, at lægeuddannelsen burde
gøre mere for at give de studeren-
de evner til etisk og holdnings-
mæssig refleksion.
- Faktuel medicinsk kundskab

har i dag så kort levetid, at det ik-
ke giver mening udelukkende at
terpe facts på et medicinstudium.
Jeg er sikker på, det ville gavne
feltets udvikling enormt, hvis man
gjorde mere for at skærpe den kri-

tiske refleksion og diskutere
spørgsmål som: “Hvad er sund-
hed?”, “Hvordan fremmer vi den
bedst muligt?” osv., fastslår Mauri
Johansson, der nu sågar overvejer
at gå i gang med et ph.d.-studium
i en, som han selv siger, lidt sen al-
der.

Masterforening
Sideløbende skal han dog også
passe formandsposten i den ma-
sterforening, der allerede er blevet
stiftet i tilknytning til uddannel-
sen.
- Vi besluttede os for at lave en

masterforening med det samme,
så vi ikke fik et slip mellem de
færdiguddannede og dem, der er
under uddannelse, fortæller Mauri
Johansson.
Masterforeningen skal, ud over

at være et samlingspunkt for de
studerende, bl.a. sørge for at sikre,
at uddannelsen forholder sig dyna-
misk til virkeligheden og de behov,
der melder sig i den sundhedsfag-
lige praksis.
- Og så skal vi bruge foreningen

til at fortælle vores kolleger om
eksistensen af uddannelsen, for
der er bestemt mange, der kunne
have fornøjelse af den, siger Mauri
Johansson.
Master i Humanistisk Sundheds-

videnskab og Praksisudvikling er
udviklet i regi af Sundhed, Menne-
ske og Kultur-projektet, der er til-
knyttet Institut for Filosofi.

Et skridt tilbage giver to frem 
Kritisk selvforståelse og nye perspektiver på faget 
er to af de mest lysende gevinster ved Masteruddannelsen 
i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling, 
mener en af de nyslåede mastere. Der er allerede stiftet 
en masterforening i tilknytning til uddannelsen.  

“Fik du virkelig så meget?”, synes
lektor Hans Anton Salomonsen at 
spørge Jens Bo Friis, der som en af 
de første 13, blev færdig med master-
uddannelsen i kryptologi. Som nybagt 
far midt under eksamensperioden 
var Jens Bo Friis “meget tilfreds” 
med sin karakter.
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NNEEDDEERRLLAANNDDSSKK
- HOLLANDSK, FLAMSK
Har du interesse for nederlandsk?

Skal du til BBeellggiieenn  eller HHoollllaanndd  
som udvekslingsstuderende? 
Prøv at studere nederlandsk!

MMaannddaagg  ddeenn  11..  sseepptteemmbbeerr
starter et iinntteennssiivvtt  kkuurrssuuss  ii  nneeddeerrllaannddsskk  

ffoorr  bbeeggyynnddeerree,, der er ggrraattiiss..  

Kurset finder sted 1.-10. september (inkl.) 
kl. 16-18 i 451-327.

Hver dag kommer du til at lytte til 
nederlandsk, og du får undervisning i 
tale-, læse- og skrivefærdighed hos 

nederlandsk lektor Joost Robbe.

Oplysninger og indskrivning  
(helst inden den 1. september):

SEKRETARIAT VED 
INSTITUT FOR GERMANSK FILOLOGI

Bygning 451, Nobelparken, 
Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Århus C

Tlf. 8942 6301 eller 6303
Ekspeditionstid kl. 10-12 og kl. 13-14

(fredag dog kun fra kl. 10-12)

Interesserede studerende kan fortsætte 
med et kursus i nederlandsk sprogfærdighed 

og grammatik for begyndere. 
Alle er velkomne!

Nederlandsk er modersmål for 22 millioner og 
officielt sprog i to af EUs medlemslande 

(Holland og Belgien) samt Surinam, 
der er associeret med EU.  

En masteruddannelse varer typisk to år. 
Uddannelserne gennemføres på deltid, så 
de kan kombineres med job og familieliv.
Undervisningen er tilrettelagt som netstøttet
fjernundervisning, kombineret med weekend-
seminarer.
Succesen med masteruddannelsen i kryptologi
har betydet, at Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet nu også udbyder masteruddannelser inden
for andre områder. Til efteråret er der således
masteruddannelser i:
-Material Science
-Softwarekonstruktion
-Multimedier
-Geovidenskab

Kryptologer springer ud
Kryptologi var den første 
masteruddannelse på 
Det Naturvidenskabelige
Fakultet. Nu er første 
hold blevet færdig. 
Hårdt, men meget udbytte-
rigt, lyder bedømmelsen fra
en af de 13 nyudklækkede
mastere.

Masteruddannelser
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AF HANS PLAUBORG

Hvis man er studerende ved Aarhus Uni-
versitet, skal man også være studieaktiv. 
Det kan lyde som en selvfølge, men bli-

ver det i realiteten først fra januar næste
år, hvor universitetet indfører en regel
om, at studerende, der ikke har været
studieaktive i de seneste tre år, kan ud-
skrives fra institutionen. Ifølge de nyeste
tal fra Studiekontoret drejer det sig om
ca. 2000 ud af de godt og vel 20.000 stu-
derende, der er indskrevet på Aarhus
Universitet.
Hvor mange af de små 2000 studerende

der reelt står til udmeldelse, er endnu
usikkert. I forlængelse af den nye regel er
der nemlig lagt op til, at fakulteterne skal
tage kontakt til de inaktive studerende
for at danne sig et overblik over grundene
til, at de ikke har taget eksamen, og det
forventes, at tallet mange steder dækker
over en stor andel af spøgelsesstuderende
- studerende, der for længst er kommet
videre i livet, men blot ikke har taget sig
sammen til at melde sig ud. 
Dertil kommer selvfølgelig studerende,

der er gået i stå, og som har brug for en
hjælpende hånd for at komme tilbage på
studiesporet. Dén hjælpende hånd for-
pligtes fakulteterne på at række ud i
form af tilbud om en samtale og anden
støtte, og først derefter kan det komme på
tale at udmelde studerende mod deres
egen vilje.

Hvem er de inaktive?
- De studerende skal ikke se dette tiltag
som en trussel, men som et tilbud om
støtte, siger lederen af Registraturen, Eva
Teilmann. 
- På den anden side kan vi heller ikke

lukke øjnene for, at der er problemer med
mange inaktive studerende flere steder.
Derfor bliver vi simpelthen nødt til at ha-
ve nogle klare regler på området, mener
hun.
Problemet med inaktive studerende er

størst på Det Teologiske Fakultet, hvor
243 ud af 1314 indskrevne studerende
ikke har været til eksamen de sidste tre
år. Studieleder på teologi, Ole Davidsen,
er positiv over for den nye regel og ser
frem til at få klarlagt, hvem de inaktive
er.
- Jeg har på fornemmelsen, at der i høj

grad er tale om spøgelsesstuderende, der
simpelthen ikke har taget sig sammen til
at melde sig ud, fordi de synes, det er en
fjer i hatten at kunne sige, at de er teolo-
gistuderende, selv om de måske arbejder
som folkeskolelærere. Jeg tror i hvert fald
ikke, der er tale om en stor gruppe af spe-
cialesumpere, for vi har vældig god kon-
takt til næsten alle vores specialestude-
rende, siger studielederen.

Tabte studerende
Det Teologiske Fakultet har netop i for-
bindelse med indførelsen af en ny studie-
ordning taget kontakt til alle studerende
for at vurdere deres mulighed for merit-
overførsel. I den forbindelse blev de dog
ikke spurgt om deres studieaktivitet,
men den opgave vil  fakultetet tage på sig
i løbet af efteråret og efterfølgende tilbyde
studerende, der er gået i stå, en samtale
med studieleder eller -vejleder. 
- Jeg kan ikke afvise, at der er studeren-

de, vi har tabt. Vi har i mange år valgt at
have frit optag, fordi vi ikke ville skille
folk ud på baggrund af deres eksamens-
resultat fra gymnasiet. En del har vist sig
at være studieegnede, selv om de havde
eksamensgennemsnit på syv, mens andre

ikke har kunnet magte studiet. Nu finder
vi ud af, hvor stor den gruppe er, siger
Ole Davidsen.

Gulerod foran pisk
Studenterrådet er også positiv over for
den nye regel, men understreger samti-
dig, at initiativet bør sætte guleroden for-
an pisken.
- Da forslaget først blev bragt op i Studi-

eudvalget, var vi lidt skeptiske, fordi vi
frygtede, at man blot ville smide lang-
somme studerende ud og lade dem sejle
deres egen sø. Men nu ligger vinklen på
at hjælpe dem, der ønsker det, i gang
igen, og så synes vi, det er et glimrende
initiativ, siger Dina Bloch, der er næstfor-
mand i Studenterrådet.
Erfaringerne fra Syddansk Universitet,

hvor man tidligere har praktiseret en to-
års regel for inaktivitet, men nu også ind-
fører en treårs regel, viser, at aktivitets-
kravet faktisk kan føre til en del udmel-
delser.
- Sidst vi gennemførte en runde, sendte

vi brev ud til 230 humaniorastuderende,
der ikke havde taget eksamener i to år.
90 søgte dispensation og fik det, mens re-
sten blev meldt ud. Så jeg tvivler på, at
nogen reelt er meldt ud mod deres egen
vilje, siger studiechef Preben Sørensen.

information MANDAG DEN 11. A

AF HANS PLAUBORG

Nogenlunde samtidig med at Sokrates lag-
de grundstenen til den vestlige filosofi ved
at gå rundt på gader og markeder i Athen
og føre samtaler med de medborgere, han
mødte på sin vej, opstod den filosofiske
tænkning også et helt andet sted på jor-
den. 
I Kina var Zhou-dynastiet (1027-222 f.v.t.)

i krise. Zhou-kongens autoritet eroderede i
takt med, at magten blev splittet op i man-
ge selvbestaltede fyrstedømmer. Der var
krige og stor forarmelse, og det gamle reli-
giøse verdensbillede, der var forankret i
Zhou-dynastiets magt og forestilling om
guddommelig støtte fra Himlen, krakelere-
de. Befolkningen var rådvild. Kunne auto-
riteten, stabiliteten og harmonien genska-
bes ved at fortolke det himmelske princip
på en ny måde?
En række intellektuelle så en anden mu-

lighed. En mulighed der gik ud på at frigø-
re mennesket fra den religiøse verdens do-
minans, så det kunne blive sin egen forval-
ter. De udviklede nye tanker om politik og
etik med mennesket i centrum, og snart
blev de efterspurgte rådgivere for regenter-
ne i de mange små fyrstedømmer. Der op-
stod vandrefilosoffer, der rejste fra hof til
hof for at argumentere for deres ideer, og
nogle steder rejste hele skoler rundt med
deres elever og mester. Var de vellidte,
hvor de kom frem, fik de kost og logi og
kunne i længere perioder opholde sig som
gæstelærere ved hoffet.
Det blev begyndelsen til Den Klassiske

Periode (550-200 f.v.t.) i kinesisk filosofi, og
det er den periode, cand.mag. og projekt-
medarbejder ved Institut for Religionsvi-
denskab, Klaus Bo Nielsen, nu har skrevet
den første bog om på dansk. 

Tankevækkende billedsprog
- Jeg synes, bogen var en mangelvare. I
den vestlige del af verden har tænkningens
historie altid været beskrevet med ud-
gangspunkt i den græske filosofi. Man har
glemt, at der trods alt også har været an-
dre kulturtraditioner, som f.eks. den kine-
siske, der har udviklet sig helt uafhængigt
af den vestlige tradition, siger Klaus Bo
Nielsen, der har fået penge fra bl.a. Aar-
hus Universitets Forskningsfond til at rea-
lisere bogprojektet.
Hans egen interesse for kinesisk filosofi

begyndte for næsten 30 år siden, da han
som ungt, søgende menneske stiftede be-
kendtskab med en række daoistiske klassi-
kere i oversættelse.
- Det var utrolig spændende. Det var en

anden måde at beskrive filosofi på end den
vestlige med et billedsprog, der vækker
tanker, mere end det løser filosofiske pro-

Mere end 
lommefiloso
Kinesisk filosofi har aldrig haft en høj status 
eller fagfilosoffer. Men kendskab til tankerne
forudsætning for at forstå kineserne og dere
Aarhus Universitet. Han har skrevet den førs
klassiske kinesiske tænkning på dansk.

Slut med sumpere 
og spøgelser
Inaktive studerende skal kunne meldes ud af universitetet. Men først skal de tilbydes 
vejledning og støtte for at komme i gang igen. Problemet er størst på teologi.

Studerende, der ikke har taget 
eksamen de seneste tre år, og 
indskrevne i alt fordelt på fakulteter:

HHuummaanniioorraa: 594 (8095)

SSaammffuunnddssvviiddeennsskkaabb: 490 (6013)

NNaattuurrvviiddeennsskkaabb: 379 (3386)

TTeeoollooggii: 243 (1314)

SSuunnddhheeddssvviiddeennsskkaabb: 10 (3080)

Gebyrer koster hjerner
I Australien har en ny undersøgelse
vist, at landets stadigt højere undervis-
ningsgebyrer får de studerende til at
flygte fra landet, når de har taget deres
sidste eksamen. Herved undgår de
nemlig at betale de gebyrer, der først er
betalingspligtige, når uddannelsen er
afsluttet. 
Det er sammenslutningen af austral-

ske kandidatforeninger, der er foretaget
undersøgelsen, og den viser blandt an-
det, at antallet af australiere, der emi-
grerer kort efter deres videregående
uddannelse, er fordoblet de sidste fem
år. Rapporten advarer derfor kraftigt
mod de planlagte stigninger i undervis-
ningsgebyrerne på op til 25 pct., som
regeringen har fremlagt. Det vil kun
føre til en endnu større hjerneflugt,
hedder det.
Samtidig tegner rapporten et dystert

billede af de høje undervisningsgeby-
rers virkning på resten af det austral-

ske samfund. De studerendes gælds-
sætning påvirker således deres fremti-
dige mulighed for at stifte familie, købe
hus og optage andre lån. Fødselsraten
er allerede stærkt faldende, og det bety-
der, at der i fremtiden bliver færre til at
betale til samfundets velfærdsgoder. 
Ligeledes spår rapporten, at større

gæld vil tvinge for eksempel læger og
advokater til at sætte prisen på deres
ydelser i vejret. Dermed kommer høje
undervisningsgebyrer i sidste ende til
at koste alle australiere flere penge.
Australske studerende og færdige

kandidater skylder i dag tilsammen
over 40 mia. kroner i udsatte undervis-
ningsgebyrer.

USA vil genopbygge 
irakiske universiteter
Amerikanske universiteter kommer
sandsynligvis til at dominere bestræ-
belserne på at genopbygge de videre-
gående uddannelsesinstitutioner i Irak.
Det amerikanske departement for in-
ternational udvikling (USAid) har bedt
amerikanske universiteter om at byde
ind på et stort projekt, der skal styrke

og modernisere Iraks videregående ud-
dannelsesinstitutioner. Udenlandske
universiteter  er derimod blevet forhin-
dret i at komme med projektforslag, der
kan få del i de foreløbig 30 millioner
dollar, der er afsat.
Genopbygningen af universiteter og

andre højere læreanstalter skal ifølge
planen fokusere på at skaffe nyt forsk-
ningsudstyr samt nye biblioteksfacilite-
ter. Desuden ligger støtte til nationale
og internationale partnerskabsaftaler
højt på ønskelisten, og det samme gør
moderne, “innovative” uddannelsestil-
bud, der kan forberede den irakiske
ungdom på en fremtid i den internatio-
nale markedsøkonomi.      
Irakiske akademikere har udtrykt

glæde og tilfredshed med det amerikan-
ske initiativ, men advarer amerikaner-
ne mod at tro, at man kan lave en ny
start uden at bygge på og samarbejde
med en stor andel af de universitetsan-
satte under Saddam Husseins styre.
Mange højtuddannede irakere er si-

den Golf-krigen i 1991 flygtet fra Irak.
De officielle irakiske tal siger 4000,
men det reelle tal er formentlig langt
større.

UDLAND
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blemer. Så jeg besluttede mig for, at jeg vil-
le kunne læse klassikerne på originalspro-
get og begyndte at læse kinesisk, fortæller
Klaus Bo Nielsen.
Interessen holdt ved og har da også fra

starten været den indre motivation for at
give sig i kast med det 350 sider store bog-
projekt, der ikke just lokkede med rigdom
og berømmelse til ophavsmanden.
- Jeg synes, det er enormt interessant, at

man kan gå tilbage til en kultur i en fjern
fortid i en helt anden del af verden og her
finde svar på de spørgsmål, mennesket al-
tid har stillet sig. For kendsgerningen er jo,
at det i høj grad er de samme temaer om
mennesket, samfundet og naturen, der er
på spil i både vestlig og kinesisk filosofi.

Handlingsorienteret filosofi
Fælles for stort set alle skolerne i den kine-
siske filosofi er, at tankerne er meget prag-
matiske og handlingsorienterede. Det
handler om, hvordan man lever det gode
liv. 
- Når mange af de her filosoffer taler om,

at mennesket skal blive forvalter af sit eget
liv, så beror det på, at man i den tidligere
religiøse livsanskuelse har opfattet menne-
skets lykke og velfærd som udelukkende
afhængig af den ydre verden. Man skulle
hengive sig til bestemte guddomme, hvis
tingene skulle lykkes for en. Her i den
klassiske periode skifter det hele perspek-
tiv, så det nu er menneskets egne ressour-
cer, der afgør tingene. Der kommer en rati-
onel tænkning på banen, som er et opgør
med den religiøse tænkning, og det er jo en
pendant til det, der sker i Grænkenland på
nogenlunde samme tidspunkt, forklarer
Klaus Bo Nielsen.
Han understreger dog, at man for alt i

verden ikke skal forsøge at putte den kine-
siske tænkning ind i de samme kasser som

i Vesten. Så går man galt i byen.
- Der findes mange begreber i kinesisk fi-

losofi, som vi slet ikke har i vesten. F.eks.
begrebet Qi, der normalt oversættes med
livskraft eller vitalitet, men som også har
andre betydninger. Desuden er kinesisk fi-
losofi grundlæggende ikke-dualistisk, hvil-
ket bl.a. kommer til udtryk i de komple-
mentære kræfter yin og yang. I Vesten har
vi derimod haft en grundlæggende duali-
stisk tankegang, der f.eks. kommer til ud-
tryk i adskillelsen mellem krop og sjæl. 
- Men der er bestemt mange lighedspunk-

ter i selve de filosofiske teamer. En del af
de kinesiske filosoffer er meget optagede af
sprogets virkemåde - om det kan beskrive
virkeligheden som den er, eller der ligger
en ikke-sproglig virkelighed bag - og det
har jo også været et stort tema i vestlig fi-
losofi, siger Klaus Bo Nielsen.

Indgangsport til Kina
Blandt vestlige filosoffer har kinesisk filo-
sofi som regel ikke været rangeret vold-
somt højt. Man har betragtet den som vis-
mandsord og løsrevne tanker uden logisk
klarhed, og man skal lede længe efter filo-
sofiske eller idéhistoriske institutter i Ve-
sten, der udbyder undervisning i Kong
Fuzis og Shen Daos lære. 
I de senere år har kinesisk filosofi dog i

stadig højere grad fundet vej til især ame-

rikanske universiteter, og Klaus Bo Niel-
sen tror, tendensen vil brede sig - ikke
mindst takket være Kinas større rolle i
verdenssamfundet.
- Det er utrolig nyttigt at kende til den

kinesiske filosofi, hvis man har en almen
interesse i det kinesiske samfund, for de
tanker, der blev tænkt i den klassiske peri-
ode, er i høj grad levende den dag i dag. 
- Op til begyndelsen af det sidste århun-

drede skulle ethvert skolebarn kunne
Kong Fuzis skrifter udenad, og de tanker
om bl.a. ansvarsfølelse, loyalitet og ærbø-
dighed, der ligger i kongfuzianismen, lever
videre i kineserne i dag.  Filosofferne har
måske ikke spillet så stor en rolle i skole-
undervisningen under det kommunistiske
styre. Men i takt med, at styret har tilladt
større åbenhed, har der også været en be-
vægelse mod at genoplive især kongfuzia-
nismen for herigennem at finde en alterna-
tiv samfundsform mellem den vestlige ka-
pitalisme og kommunismen. Så det er
klart mit håb, at bogen kan blive en ind-
gangsport til en bredere forståelse af den
kinesiske kultur.

Kinesisk Filosofi
Klaus Bo Nielsen
Aarhus Universitetsforlag
368 sider 298 kr. 

information

sofi
atus i Vesten. Hverken blandt meningmand
erne fra det gamle dynasti er en nødvendig 
deres kultur i dag, mener en forsker ved 
n første dyberegående fremstilling af den 

De to ubetinget mest dominerende
retninger i kinesisk tænkning er
kongfucianismen og daoismen, der
begge går tilbage til det 6. eller 5.
årh. f.v.t.

Kongfuzianismen
I mere end 2000 år har kongfuzia-
nismen været den officielle, statslige
ideologi i Kina og dens indflydelse
på det kinesiske folk har været ko-
lossal.
Kongfuzianismen er en praktisk

filosofi, der er udledt af Kong Fuzis
lære. Det er en humanistisk filosofi
eller attitude, der er koncentreret
om mennesket, dets interesser og
mål. I den kongfuzianske lære væg-
tes det sociale liv. Dens begreber om
etikette og omgangsformer (li) bliver
det, der kendetegner selve det at
være menneske. 
De kongfuzianske dyder som med-

menneskelighed (ren) og retsind (yi)
udvikles og realiseres først og frem-
mest gennem familielivet. Det er
gennem lærdom og kultiveret dan-
nelse, at mennesket kan skabe det
gode samfund. Kongfuzianismen
blev yderligere udviklet af bl.a.
Mengzi, der understregede menne-
skets særlige medfødte anlæg for
godhed. 

Daoismen
Daoismen kan ikke føres tilbage til
en egentlig grundlægger, men har
eksisteret som en livsanskuelse, der
har forløbet parallelt med kongfuzia-
nismen. 
Modsat kongfuzianismen, der har

sit tyngdepunkt i de sociale sam-
fundskonventioner, fremhæver dao-
ismen den harmoniserende effekt,
der opnås ved at følge Dao, som er
naturens virke og altings ophav. 
Mennesket ses som en integreret

del af et større kosmos. Den virkeli-
ge harmoni skabes ikke gennem
dogmatiske leveregler og sociale
konventioner, men består i at prakti-
sere wuwei, hvilket vil sig at afstå
fra unaturlige handlinger, eller fore-
tage handlinger der er baseret på
kalkulerede målsætninger og kon-
ventioner. I stedet må mennesket
optræne sindet til at reagere ‘intui-
tivt’ på hver enkelt særlige situation
som en mimik af selve naturens
spontane og selvskabende udfoldel-
se. 
Daoismens idéer om relativitet,

perspektivisme og kompleksitet har
i de senere år tiltrukket stor op-
mærksomhed i den vestlige akade-
miske verden.

Den stigende interesse for kinesisk filosofi viser sig især på amerikanske 
universiteter. Den tendens vil brede sig på grund af Kinas større rolle i 
verdenssamfundet, tror Klaus Bo Nielsen.

Kinesisk tænkning
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DDOOKKTTOORRGGRRAADDEENN
Forsvar
Fredag den 26. september 2003, kl. 14.00 forsvarer cand.
polyt. Jesper Skovhus Thomsen sin doktorafhandling med tit-
len "Static histomorphometry and bone strength of the human
spine and iliac crest - relation to age and sex". Forsvaret finder
sted i Auditorium 424, Anatomisk Institut, Bygning 230, Uni-
versitetsparken. De officielle opponenter er Dr. Juliet E. Com-
pston, FRCP og professor, dr. med. Ivan Hvid.

Konferering
HUM
Det Humanistiske Fakultetsråd har den 2. juni 2003 konfe-
reret lic.phil. Karsten Hvidtfeldt Nielsen afhandlingen 
"Interpreting Spinoza's Arguments - Toward a Formal 
Theory of Consistent Language Scepticism. Imitating Ethica"

SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd har på sit møde
den 22. april 2003 konfereret den medicinske doktorgrad til:
overlæge Lotte Ørskov for afhandlingen: "Aspects of hormonal
regulation of glucose metabolism in healthy and type 1 diabet-
ic subjects" og 1. reservelæge Torben Møller-Pedersen, ph.d. for
afhandlingen: "On the structural origin of refractive instability
and corneal haze after excimer laser keratectomy for myopia".

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd har på sit møde
den 16. juni 2003 konfereret den medicinske doktorgrad til 
følgende:

1. reservelæge Jan Maxwell Nørgaard, ph.d. for afhandlingen:
"Cell biology of chemotherapy resistance in acute myeloid 
leukaemia " 

1. reservelæge Jeppe Hagstrup Christensen for afhandlingen:
"n-3 fatty acids and the risk of sudden cardiac death: Empha-
sis on heart rate variability".

Adjunkt, cand. scient. Søren Riis Paludan, ph.d. for afhand-
lingen: "Virus-cell interactions between herpes simplex virus
and leukocytes: Molecular mechanisms and impact on anti-
viral defense".

TEO
Det Teologiske Fakultetsråd har på sit møde d. 16. juni 2003
konfereret lektor Per Ingesman, Institut for Kirkekundskab,
Aarhus Universitet den filosofiske doktorgrad på grundlag af
afhandlingen "Provisioner og processer. Den romerske Rota 
og dens behandling af danske sager i middelalderen".

PPHH..DD..--GGRRAADDEENN
Forelæsninger
SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin holder
cand. cur. Susan Rydahl Hansen den 29. august 2003, 
kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen: "Hospitalsindlagte 
patienters oplevede lidelse i livet med uhelbredelig kræft".
Forsvaret finder sted i Auditoriet, Institut for Sygepleje-
videnskab, Høegh-Guldbergsgade 6A, Århus C.

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin holder
cand. med. Bodil Ginnerup Pedersen den 25. september 2003,
kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen: "Aspects of CT 
Colonography in a Danish Perspective". Forsvaret finder 
sted i Auditorium 1, Århus Amtssygehus. 

SAM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i psykologi afhol-
der cand.psych. Mette Kold Jensen en offentlig forelæsning
over emnet "Patientengagement og behandlingsansvar: 
Eksistentielle dilemmaer i behandlingen af alvorligt syge
mennesker". Handlingen vil foregå på dansk. Bedømmelses-
udvalget består af: Lektor Lars Hem (formand for udvalget),
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Lektor Libby Arcel,
Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Centerleder,
dr.phil. Bo Jacobsen, Center for Forskning i eksistens og 
samfund, Sociologisk Institut. Forelæsningen er offentlig og
finder sted fredag den 29. august 2003 kl. 13.00 i Auditoriet,
Psykologisk Institut, Asylvej 4, 8240 Risskov.

Tildelinger
SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd har på sit møde
den 22. april 2003 tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand. scient. Malene Munk Jørgensen for afhandlingen: 
"Grp 78: An important factor in the protein quality control 
of the low density lipoprotein receptor".

Overlæge Kristian Valbak for afhandlingen: "Suitability for
psychoanalytic psychotherapy". 

Zhiewei Pan, MD for afhandlingen: "Health effects of indoor
air pollution: Experimental studies of biological mechanism
and measuring methods for objective and subjective effects 
on the eyes and nose".

Cand. med. Jette Sønderskov for afhandlingen: "Occupational
styrene exposure and haematological diseases. A nested case-
control study in the Danish reinforced plastics industry".

Cand. med. Margit Kaltoft for afhandlingen: "Streptococcus
pneumoniae in childhood. Pneumococcal carriage among 
children attending day care centres and invasive pneumococ-
cal infections in childhood".

Cand. med. Niels Kristian Aagaard for afhandlingen: "Muscle
strength, muscle mass and contents of muscle magnesium,
potassium and Na,K-pumps in chronic alcoholics with and
without alcoholic liver disease – Effect of magnesium supple-
metation – Relation to spironolactone treatment".

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd har på sit møde
den 16. juni 2003 tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand. med. Henriette Lassen Schaumburg for afhandlingen:
"The genetic background of nocturnal enuresis".

Cand. med. Asger Lau Dalmose for afhandlingen: 
"The urine storage and voiding function modulated by 
electrical stimulation". 

Cand. med. Dorthe Svenstrup Møller for afhandlingen: 
"The accuracy of home blood pressure measurement in the
diagnosis and monitoring of hypertension and hypertensive
mechanisms in obstructive sleep apnea".

Cand. scient. Johannes Dalgaard Clausen for afhandlingen:
"Mutational analysis of Ca2+   - and nucleotide-binding, 
catalytic function, and intramolecular communication of 

sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase".
Cand. scient. Anette Høj Petersen for afhandlingen: 
"Characterization of single-nucleotide polymorphisms (SNPs)
and application in hybridization-based technologies for geno-
typing".

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har den 18. juni 2003
tildelt cand. med. Peter Vestergaard Rasmussen ph.d.-graden 
i medicin for afhandlingen: "Neuropathic pain – clinical 
aspects".

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har den 23. juni 2003
tildelt følgende ph.d.-graden i medicin: 

Cand. med. Lene Svendstrup Nielsen for afhandlingen:
"Udbyttet af en dyspnøklinik for primærsektoren".

Cand. med. Henrik Eckardt for afhandlingen: "Growth factor
enchancement of bone formation".

SAM
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 21. maj
2003 tildelt Morten Ørregaard Nielsen ph.d.-graden i 
nationaløkonomi på grundlag af afhandlingen “Multivariate
Fractional Integration and Cointegration”.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 7. juli
2003 tildelt Brigitte Jørgensen ph.d.-graden i jura på 
grundlag af afhandlingen “Retsvirkninger af omstødelse”.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 7. juli
2003 tildelt Monica Stougard Nielsen ph.d.-graden i 
psykologi på grundlag af afhandlingen “Medierende 
strategier hos para- og tetraplegikere”.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 7. juli
2003 tildelt Dorthe Kirkegaard Thomsen ph.d.-graden i 
psykologi på grundlag af afhandlingen “Studies on the 
associations between rumination, negative affect and 
health-related measures”.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 15. juli
2003 tildelt Mette Hastrup Andersen ph.d.-graden i jura på
grundlag af afhandlingen “Skatteretlig genoptagelse i 
forvaltningsretlig belysning - med særlig henblik på en 
analyse af genoptagelse af skatteansættelsen”.

NAT
Det Naturvidenskabelige Fakultetsråd har tildelt ph.d.-
graden i Naturvidenskab til følgende:

Fedecico Crazzolara for afhandlingen "Language, Semantics,
and Methods for Security Protocols".

Cand.scient. Nis Halland for afhandlingen "Catalytic 
Assymetric Michael Reactions".

Cand.scient. Mads Breum Larsen for afhandlingen  
"Function and regulation of the human serotonin transporter".

Cand.scient. Thomas Mailund Jensen for afhandlingen  
"Sweeping the State Space".

Cand.scient. Kasper Leth Lundgaard for afhandlingen 
"Magna chamber processes studied in two layered intrusions".

Cand.scient. Terese Marianne Olga Nielsen for afhandlingen
"Arguments from Realism in Mathematics".

Cand.scient. Hanne Poulsen for afhandlingen "Studies on
ADAR Interactions".

Cand.scient. Ditte Riber for afhandlingen "Application of
Ketyl- and Acyl-Type Radicals Generated by the One-Electron
Reducing Agent Samarium Diiodide & Synthesis of the 
Hydrindane Ring System via a Diels-Alder Cycloaddition".

Cand.scient. Morten Skarsholm Risager for afhandlingen
"Automorphic forms and modular symbols".

Cand.scient. Steen Saaby for afhandlingen "Catalytic 
Assymetric Reactions of Imines – An Approach to Optically
Active Nonproteinogenic α-Amino Acids".

Jiri Srba for afhandlingen "Decidability and Complexity 
Issues for Infinite-State Processes"

Cand.scient. Pernille Thorbek for afhandlingen "Spatio-tempo-
ral population dynamics of agrobiont linyphiid spiders".

Cand.scient. Peter Langborg Wejse for afhandlingen 
"Purification and characterisation of endo-β-1, 4-D-zylanases
from a novel halophilic bacterium".

FFOORRSSKKNNIINNGGSSSSTTØØTTTTEE
Aarhus Universitets Forskningsfond
Der indkaldes herved ansøgninger til Aarhus Universitets
Forskningsfond. Fondens formål er at støtte den videnskabeli-
ge forskning ved Aarhus Universitet.
1. Der ydes primært tilskud til konkrete videnskabelige un-
dersøgelser, "projektbevillinger". Der kan blandt andet søges
støtte til aflønning af teknisk og administrativ medhjælp, til
videnskabelig medhjælp, apparatur, publikatio-ner, rejser og
kongresser. Kun forskere med tilknytning til universitetet kan

Meddelelser
REDIGERET AF JOURNALKONTORET, DEN CENTRALE ADMINISTRATION, 
NORDRE RINGGADE 1, 8000 ÅRHUS C. TLF. 8942 1149
DEADLINES FOR MEDDELELSER SENEST 13 DAGE FØR UDGIVELSE - SE KOLOFON SIDST I BLADET
MANUS SENDES I WORD PERFECT 6/7/8 ELLER ET WORDFORMAT TIL MEDDELELSER@AU.DK
YDERLIGERE OM DEADLINES OG AFLEVERING: WWW.AU.DK/DA/ADM/JOURNAL/MEDDEL/

fra Aarhus Universitet
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opnå støtte fra fonden til sådanne formål. 
Ansøgningsskema 1.

2. Fastansatte forskere ved Aarhus Universitet kan endvidere
søge et forskningsstipendium svarende til egen løn, eller en
bevilling til frikøb for undervisningsforpligtelse i en periode,
med henblik på at kunne koncentrere sig om en forskningsop-
gave. 
Ansøgningsskema 2.

3. Der kan endelig søges stipendiestøtte til forskeruddannelse
inden for følgende kategorier:
a) Scholarstipendier til første trin af en forskeruddannel-se

eller til et særligt videnskabeligt arbejde uden for normalt
kandidatstudieforløb. Scholarstipendiebeløbet er for tiden
8.758 kr. pr. måned. Der udbetales ikke feriepenge.
b) Andre stipendieformer, for eksempel supplerende støtte til

allerede opnåede stipendier til studier i udlandet, kortvarig
støtte til påbegyndelse af forskeruddannelse eller støtte til
gæstestuderende ved Aarhus Universitet. Stipen-diebeløbene
fastsættes konkret efter indstilling fra fakultetet.
Ansøgningsskema 3.

4. I efteråret 2003 foretages uddelinger inden for følgende
samlede beløbsrammer, der skal dække både projektbevillin-
ger, lønbevillinger og forskeruddannelse:
Humaniora: kr. 1.760.000
Sundhedsvidenskab: kr. 3.520.000
Samfundsvidenskab: kr. 1.760.000
Teologi: kr.   440.000
Naturvidenskab: intet opslag, da rammebeløbet
uddeles til projekter, der indstilles af Det Naturvidenskabelige
Fakultet.
Ansøgningsskemaerne findes på www.au.dk/auff som websi-

der. Ansøgeren skal anføre sit CPR-nummer ved indtastning.
Det er en forudsætning, at det pågældende CPR-nummer er
registreret i AROS (Aarhus Universitets administrative edb-
system).
Skulle det ikke være tilfældet, kan der rettes henvendelse til

Lise Poulsen, Ledelsessekretariatet (tlf. 8942 1140, epost:
lp@adm.au.dk).
Når alle oplysninger er anført, skal ansøgningsskemaet ud-

skrives, underskrives og sammen med eventuelt bilagsmateri-
ale fremsendes til Journalkontoret. Bemærk venligst, at an-
søgninger med bilag til såvel Det Humanistiske Fakultet som
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal indsendes i 4
eksemplarer.
Ansøgninger skal være Journalkontoret i hænde senest man-

dag den 15. september 2003, kl 12.00. Postadresse: Nordre
Ringgade 1, 8000 Århus C. 
Fonden gør opmærksom på, at ansøgninger, der modtages af

Journalkontoret efter dette tidspunkt, ikke vil blive behandlet.
Ansøgeren har selv ansvaret for, at ansøgningen kommer ret-
tidigt frem til journalkontoret. Ansøgerne vil få svar primo
maj 2003. 
Forskningsfondens næste indkaldelse af ansøgninger sker i

december 2003 med forventet ansøgningsfrist primo februar
2004.

Videnskabsministeriets pulje for strategiske midler i
2003 inden for vedvarende energi – herunder bæredyg-
tig energiproduktion.
Forskningsstyrelsen indkalder hermed forslag til forsknings-
projekter ift. de afsatte strategiske midler i 2003 til forskning
inden for Vedvarende energi – herunder bæredygtig energi-
produktion. 
Den strategiske satsning inden for "vedvarende energi" skal

styrke vidensgrundlaget inden for området. Det er således
politisk besluttet, at der kan søges om støtte til danske forsk-
ningsinitiativer inden for områder, hvor der findes fagligt
stærke forskningsmiljøer, herunder på områderne vindkraft,
bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende tek-
nologier. Forskningen kan inddrage såvel tekniske, miljømæs-
sige, sundhedsmæssige, samfundsmæssige, økonomiske og
politiske aspekter.
Der er 35 mio. kr. til rådighed. Midlerne vil blive uddelt til en

række mindre forskningsprojekter samt 1-2 større projekter
på op til ca. 15 mio. kr. til støtte af forskningsaktiviteter af
større og tværgående karakter.
Baggrundsbeskrivelse, ansøgningsskema samt vejledning

findes på Forskningsstyrelsens hjemmeside www.forsk.dk
(under www.forsk.dk/forskpro/index.htm)
Ansøgninger skal være Forskningsstyrelsen i hænde senest

onsdag den 3. september 2003 kl. 15.00.
Ansøgninger der indsendes efter denne frist, kan ikke forven-

tes behandlet.

Andre tilskudsmuligheder
Til orientering kan det oplyses, at der ydes tilskud til energi-
forskning under følgende ordninger:

•Energiforskningsprogrammet (EFP) 2004
Der ydes tilskud til projekter-, som kan bidrage til målsætnin-
gerne om en sikker, billig og miljøvenlig energiforsyning og en
effektiv anvendelse af energi. Endvidere lægges vægt på pro-
jekter, der kan bidrage til den danske energisektors internati-

onale konkurrenceevne. Ansøgningsfrist 17. september 2003
til Energistyrelsen. Nærmere oplysninger på www.ens.dk

• Miljøvenlige elproduktionsteknologier (PSO) 2004
Anvendt forskning, udvikling, herunder demonstration, ved-
rørende miljøvenlige elproduktionsteknologier. Ansøgnings-
frist 17. september 2003 til de systemansvarlige ELTRA og
Elkraft System. Nærmere oplysninger på www.eltra.dk og
www.elkraft-system.dk

• Effektiv anvendelse af el (PSO) 2004
Forskning, udvikling og demonstration vedrørende effektiv
anvendelse af el. Ansøgningsfrist 17. september 2003 til
ELFOR. Nærmere oplysninger på www.elfor.dk

Ansøgninger bør som hovedregel kun indsendes til én af ord-
ningerne. Der vil ske en "screening" af de modtagne ansøgnin-
ger for hurtigt at vurdere, om der er modtaget ansøgninger,
der er mere relevante for én af de øvrige ordninger. Der vil
endvidere ske en løbende koordinering under behandlingen af
ansøgninger.
Der forventes medio august etableret en fælles hjemmeside

for energiforskning (www.energiforskning.dk)
Der afholdes fælles informationsmøde torsdag den 21. august

2003 på Arken, Ishøj. For program og detaljer se www.elkraft-
system.dk/informationsdag  

Internationaliseringsstipendier 
til danske forskningsmiljøer
Forskeruddannelsesrådet indkalder ansøgninger om støtte til
3-årige internationaliseringsstipendier med start fra den 1.
januar 2004. Ansøgningsfrist: 1. september 2003
Stipendierne har til formål at styrke internationaliseringen

af danske forskningsmiljøer. Formålet søges opnået ved både
at udsende og tiltrække ph.d.-studerende med tilknytning til
danske forskerskoler til gennemførelse af et fuldt ph.d.-forløb.
Stipendierne kan som hovedregel kun søges af ledere af dan-
ske forskerskoler. Vejledning og ansøgningsskema kan hentes
på www.forsk.dk/fur.

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd 
indkalder hermed ansøgninger om:
- Videreførsel af et Instrumentcenter for synkrotronstrålebase-
ret forskning, læs mere her: 
http://www.forsk.dk/snf/opslag/opslag_esrf.htm 
- Videreførsel af et Instrumentcenter for astronomisk følge-
forskning, læs mere her:
http://www.forsk.dk/snf/opslag/opslag_eso.htm 
- Videreførsel af et instrumentcenter til udnyttelse af det dan-
ske CERN medlemskab, læs mere her: 
http://www.forsk.dk/snf/opslag/opslag_cern.htm 
Ansøgningsfrister: 1. september 2003.

Kræftens Bekæmpelse - 
Det Psykosociale Forskningsudvalg
Støtte til forskning i psykologiske og sociale aspekter ved
kræft.
Der kan søges støtte til psykosocial forskning af almen betyd-

ning for kræftpatienter og til grundforskning af væsentlig
betydning for udviklingen af den psykosociale kræftforskning.
Ansøgningsfrist: onsdag den 1. oktober 2003, kl. 16.00

Ansøgere kan forvente svar i slutningen af november 2003.
Ansøgningsskemaer og vejledninger med nærmere retnings-

linier kan rekvireres på http://www.cancer.dk eller tlf. 3525
7257 (Janne Nielsen), tlf. 3525 7258 (Birgit Christensen).

CTFS Research Grants Program
STRI's Center for Tropical Forest Science is currently accep-
ting proposals for the third cycle of their Research Grants Pro-
gram. This grants program is intended to provide opportuniti-
es for researchers to utilize existing Forest Dynamics Plots
and to conduct research with scientists associated with these
plots. The CTFS network of FDPs includes 17 sites in 13 coun-
tries.  
All researchers are encouraged to apply - from graduate stu-

dents to senior scientists - for projects three months to three
years in length. 
Research proposals can be field-oriented, laboratory-based,

herbarium-based, or analytical. 
The next two deadlines are August 29, 2003 and February

27, 2004. As in previous cycles, a total of approximately
$100,000 will be awarded. For more information regarding the
CTFS Grants Program contact CTFS via email: 
mmassa@stridc.si.edu or visit www.ctfs.si.edu.

Norma og Frode S. Jacobsens Fond
Norma og Frode S. Jacobsens Fond, som har til formål at yde
støtte til landbrugsmæssigt forskningsarbejde med særligt
henblik på at fremme danske svineprodukters konkurrenceev-

ne, har indstiftet Frode S. Jacobsens Pris der tildeles kvalifice-
rede besvarelser af prisopgaver inden for Fondens formål. For
2003 har Fonden vedtaget at stille fire prisopgaver.
Ansøgningsfrist for besvarelse af prisopgaverne er senest 1.

februar 2004.
Opslaget fulde ordlyd om prisopgaverne kan fås ved henven-

delse til Journalkontoret, Aarhus Universitet, Nordre Ringga-
de 1, 8000 Århus C. Tlf. 8942 1150.

Forskningsinitiativer inden for IT-forskning, 
Netværkssamfundet, IT-læring og pædagogik og 
integreret produktion
Programkomitéen for IT-forskning, Netværkssamfundet, IT-
læring og pædagogik og integreret produktion, forkortet Pro-
gramkomitéen for IT-forskning, indkalder hermed til ansøg-
ninger om støtte til forskning inden for IT-forskning, Net-
værkssamfundet, IT-læring og pædagogik og integreret pro-
duktion.
Ansøgninger skal være Programkomitéen i hænde senest 1.

september 2003 kl. 15.00. Ansøgninger, der modtages efter fri-
stens udløb, kan ikke påregnes behandlet.
Der er på finanslov 2003 afsat 40 mio. kr. til formålet. Hertil

forventes tilført uforbrugte projektmidler fra Center for IT-
forskning (CIT) på 7,2 mio. kr. De samlede midler udmøntes af
Programkomitéen for IT-forskning, der er nedsat af Forsk-
ningsforum.
Der kan søges om støtte til danske forskningsinitiativer in-

den for de områder, der dels indgår i "Oplæg til en dansk IT-
forskningsstrategi", offentliggjort i september 2002, og dels er
beskrevet under temaet "Netværkssamfundet, IT-læring og
pædagogik og integreret produktion" under Større Tværgåen-
de Forskergrupper.
Støttekriterierne samt krav til ansøgningernes indhold og

udformning fremgår af en baggrundsbeskrivelse, der kan
rekvireres således:
- Forskningsstyrelsens hjemmeside: http://www.forsk.dk
- E-post: forsk@forsk.dk
- Telefonisk: 3544 6200
Ansøgninger, udfærdiget på engelsk og udformet i overens-

stemmelse med baggrundsbeskrivelsen, indsendes på Forsk-
ningsstyrelsens ansøgningsskema 1 i papirudgave som 1 
original + 15 kopier samt på diskette eller Cd-rom i pdf-for-

mat til: Forskningsstyrelsen, Randersgade 60, 2100 Kbh. Ø,
Att.: Niels Hovgaard Steffensen, Mærket "IT-programmet".
Ansøgningsskemaet rekvireres på tilsvarende vis som bag-

grundsbeskrivelsen.

Beskæftigelsesministeriets Forskningsprogram 
2003-2004
Programmet har tre hovedtemaer:
- Evaluering af beskæftigelsespolitikkens virkemåde.
- Digitaliseringens betydning for de ledige og for virksomhe-
derne.
- Internationalisering og sammenhængen til det danske
arbejdsmarked.
Forslag til projekter skal være hos Arbejdsmarkedsstyrelsen

senest 8. september 2003 kl. 12.00.
Forskningsprogrammet og ansøgningsskema kan ses på

www.ams.dk

Kirsten Anthonius’ Mindelegat
Herved indkaldes ansøgninger til ovenstående legat, hvis mid-
ler skal anvendes til fremme af videnskabeligt arbejde til
bekæmpelse af hjertelidelser, fortrinsvis arteriosclerose.
Der er ca. kr. 75.000,- til rådighed til uddeling ultimo 2003.
Relevante ansøgninger påført cpr.nr. indsendes til Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet, Vennelyst Boulevard 9, 8000
Århus C og skal i kortfattet form (maks. 5 sider inkl. bilag)
indeholde en omtale af ansøgerens forskningsprojekt samt det
formål, hvortil bevillingen søges. Ansøgninger vedrørende rej-
ser og lønudgifter i større omfang kan ikke forventes imøde-
kommet. 
Der benyttes ikke særligt ansøgningsskema.
Ansøgninger i 6 eksemplarer skal være Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet i hænde senest 22. september 2003, kl.
12.00.

Marie Dorthea og Holger From, Haderslevs Fond
Herved indkaldes ansøgninger til ovenstående legat, hvis mid-
ler skal anvendes til forskning af børnesygdomme ved Aarhus
Universitet.
Der er ca. kr. 50.000,- til rådighed til uddeling ultimo 2003.
Relevante ansøgninger påført cpr.nr. indsendes til Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet, Vennelyst Boulevard 9, 8000
Århus C og skal i kortfattet form (maks. 5 sider inkl. bilag)
indeholde en omtale af ansøgerens forskningsprojekt samt det
formål, hvortil bevillingen søges. Ansøgninger vedrørende rej-
ser og lønudgifter i større omfang kan ikke forventes imøde-
kommet. 
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Der benyttes ikke særligt ansøgningsskema.
Ansøgninger i 4 eksemplarer skal være Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet i hænde senest 22. september 2003, kl.
12.00.

Frits, Georg og Marie Cecilie Gluds Legat
Herved indkaldes ansøgninger til ovenstående legat, hvis mid-
ler skal anvendes til fremme af det videnskabelige arbejde til
kræftsygdommes bekæmpelse.
Der er ca. kr. 250.000,- til rådighed til uddeling ultimo 2003.
Relevante ansøgninger påført cpr.nr. indsendes til Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet, Vennelyst Boulevard 9, 8000
Århus C og skal i kortfattet form (maks. 5 sider inkl. bilag)
indeholde en omtale af ansøgerens forskningsprojekt samt det
formål, hvortil bevillingen søges. Ansøgninger vedrørende rej-
ser og lønudgifter i større omfang kan ikke forventes imøde-
kommet. 
Der benyttes ikke særligt ansøgningsskema.
Ansøgninger i 6 eksemplarer skal være Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet i hænde senest 22. september 2003, kl.
12.00.

Max og Inger Wørzners Mindelegat
Herved indkaldes ansøgninger til ovenstående legat, hvis mid-
ler skal anvendes til forskning af kræftsygdomme.
Der er ca. kr. 300.000,- til rådighed til uddeling i 2003.
Relevante ansøgninger påført cpr.nr. indsendes til Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet, Vennelyst Boulevard 9, 8000
Århus C og skal i kortfattet form (maks. 5 sider inkl. bilag)
indeholde en omtale af ansøgerens forskningsprojekt samt det
formål, hvortil bevillingen søges. Ansøgninger vedrørende rej-
ser og lønudgifter i større omfang kan ikke forventes imøde-
kommet. 
Der benyttes ikke særligt ansøgningsskema.
Ansøgninger i 4 eksemplarer skal være Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet i hænde senest 22. september 2003, kl.
12.00.

Fonden til forskning af sindslidelser
Herved indkaldes ansøgninger til ovenstående fond, hvis mid-
ler skal anvendes til fremme af forskningen af sindslidelser.
Der er ca. kr. 100.000,- til rådighed til uddeling ultimo 2003.
Der skal benyttes særligt ansøgningsskema, som kan findes
på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets hjemmeside
http://www.health.au.dk under fakultetskalender og nyheder
eller rekvireres på telefon 8942 4105/Inger Sørensen 
Ansøgninger vedlagt curriculum vitae indsendes i 4 eksempla-
rer til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Vennelyst Bou-
levard 9, 8000 Århus C og må være fakultetssekretariatet i
hænde senest 22. september 2003, kl. 12.00.

The European University Institute – Doctoral Grants
and Post-Doctoral Fellowships 2004-2005
Yderligere oplysninger om optagelse på instituttet kan ses på
hjemmesiden: www.iue.it

LLEEGGAATTEERR//SSTTIIPPEENNDDIIEERR
Ph.d.-stipendier til forskeruddannelse - HUMANIORA
Under forudsætning af fornøden bevilling opslås op til 14
ph.d.-stipendier ved Det Humanistiske Fakultet til besættelse
pr. 1. februar 2004 for en periode på indtil 3 år.
Opslag samt ansøgningsmaterialet kan ses på web-adressen:

http://www.hum.au.dk/fak/phd/opslag/home.htm  
Ansøgningsfrist: tirsdag den 16. september 2003, kl. 12.00.   
Ansøgningen mærkes: 2003-218/1-11.

Georg Brandes Skolen
Indkaldelse af ansøgninger til ph.d.-stipendier under Statens
Humanistiske Forskningsråd.
Fra efteråret 2003 er der indført en ny ansøgningsprocedure

for ph.d.-stipendier under SHF. Ansøgningerne skal nu ind-
sendes af forskerskolelederne, der blandt de indkomne ansøg-
ninger videresender 6 navngivne ansøgere til endelig vurde-
ring i SHF.
Georg Brandes Skolen (www.georgbrandes.dk) indkalder

hermed ansøgninger til prækvalifikation inden for skolens
fagområder: Dansk/skandinavisk litteratur, Dansk/skandina-
visk kunst, litteraturteori, kunstteori samt filologi, herunder
editionsfilologi. Der kan ansøges både enkeltfagligt og
tværfagligt. Stillingerne besættes pr. 1. februar 2004 for en
periode for 3 år (kandidater med magisterkonferens dog kun 2
år). Ansøgninger til prækvalifikation skal udformes på SHF's
ansøgningsskema og opfylde de krav, der stilles i "Information
om rådets fondsfunktion og krav til ansøgninger", punkt 5.4.
(SHF's hjemmeside: www.forsk.dk/shf). Forslaget indsendes
elektronisk til Georg Brandes Skolen senest 15. august kl.

12.00 til skolens informationsmedarbejder Joan Lausen på
gb@hum.ku.dk
Georg Brandes Skolens bestyrelse vil vurdere de indkomne

projektforslag og senest 12. september give tilbagemelding til
ansøgerne. De 6 udvalgte forslag vil herefter blive viderebear-
bejdet i et samarbejde mellem ansøgerne og Georg Brandes
Skolen inden indsendelse til SHF 1. oktober.
Georg Brandes Skolen udgøres af et samarbejde mellem

samtlige nordiske institutter i Danmark og en række forsk-
ningsinstitutioner (samt en række udenlandske skandinavi-
ske eller litteraturvidenskabelige institutter). De danske insti-
tutioner er:
- Nordisk Filologi, Københavns Universitet
- Institut for Kunsthistorie, Dans og Teatervidenskab, Køben-
havns Universitet
- Det Arnamagnæanske Institut, Københavns Universitet
- Roskilde Universitetscenter, Institut for Sprog og
Kultur/Dansk
- Danmarks pædagogiske Universitet, Institut for Curricu-
lumforskning/Dansk
- Syddansk Universitet, Institut for Litteratur, Kultur og
Medier
- Aarhus Universitet, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur
- Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation/Dansk
- Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
- Det Kongelige Bibliotek
- Statens Museum for Kunst
- Kunstindustrimuseet
Ansøgeren vælger selv det institut, hvor han/hun ønsker at

blive ansat som stipendiat. Instituttet skal være det samme
som hovedvejleders institut. Indskrivning foregår herefter ved
det fakultet, hvor instituttet hører hjemme. Stipendiaten kan
efterfølgende tilknytte sig Georg Brandes Skolen.
Yderligere oplysninger hos forskerskoleleder Pil Dahlerup

(tlf. 35328334; email: pil@hum.ku.dk).

Internationaliseringsstipendier 
til danske forskningsmiljøer
Forskeruddannelsesrådet (FUR) indkalder ansøgninger om
støtte til 3-årige internationaliseringsstipendier med start fra
den 1. januar 2004. Ansøgningen skal være Forskningsstyrel-
sen i hænde senest mandag den 1. september 2003, kl. 12.00.
Opslagets fulde ordlyd kan læses på
http://www.forsk.dk/fur/opslag/fur_opslag_dk0903.htm 

Kandidatstipendier/ph.d.-stipendier/fripladser under
ph.d.-studiet – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Under forudsætning af fornøden bevilling indkaldes ansøgnin-
ger til ph.d.-stipendier, kandidatstipendier samt fripladser
under ph.d.-studiet.
Kandidatstipendier
Der forventes 2 kandidatstipendier ledige til besættelse pr. 1.
januar 2004 eller snarest derefter. Stipendiet kan søges af
kandidater med mindst 2 års erhvervserfaring samt faglige
kvalifikationer, der giver mindst 2 års merit på ph.d.-studiet. 
Aflønning sker efter overenskomst mellem Finansministeriet

og den relevante faglige organisation.
Ph.d.-stipendier
Der forventes 5 ph.d.-stipendier ledige til besættelse pr. 1.
januar 2004 eller snarest derefter. 
Stipendierne kan søges af kandidater samt studerende, som
forventer at afslutte kandidateksamen januar 2004.
Aflønning sker ifølge overenskomst mellem Finansministeri-

et og Akademikernes Centralorganisation og protokollat af 4.
april 2003 om ph.d.-stipendiater.
Fripladser
Der er 5 fripladser, som kan søges af kandidater (evt. stude-
rende), som under ph.d.-studiet aflønnes af private fondsmid-
ler eller andet, men hvor midler til dækning af ph.d.-studieud-
gifter (kursusudgifter og bedømmelseshonorarer o.a.) ikke kan
skaffes.
Dette opslag er et uddrag, der ikke kan bruges som grundlag

for en ansøgning. Opslaget i sin fulde ordlyd kan rekvireres
fra Forskeruddannelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet, tlf. 8942 4116 eller ses på:   http://www.health.au.dk/con-
man/index.php?menu=87
Maskinskrevne ansøgninger indsendes til Forskeruddannel-

sen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universi-
tet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C og må være For-
skeruddannelsen i hænde senest torsdag den 18. september
2003 kl. 12.00. Ansøgning mærkes:2003-218/2-6.

Ph.d.-stipendier – Den Nationale Forskerskole 
i Psykologi
Et antal stipendier ved Den Nationale Forskerskole i Psykolo-
gi er under forudsætning af fornøden bevilling fra Statens
Humanistiske Forskningsråd ledig til besættelse 1. januar
eller 1. februar 2004 med arbejdssted ved Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet. 

Ansøgningsfristen er den 15. august 2003. Du kan læse mere
om stillingerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets
hjemmeside: www.sam.au.dk 
Opslag kan ses på webadressen:

www.samfundsvidenskab.au.dk/opslag men kan også fås ved
henvendelse til Kirsten Dybdahl Sørensen, e-post
kds@adm.au.dk, eller på tlf. 8942 1531, fax 8942 1540.

Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke - 
2 Samfinasierede ph.d.-stipendier
Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Kultur, Uddannel-
se, Forskning og Kirke opslår to ph.d.-stipendier til besættelse
i 2003 med det formål at styrke forskningsudvikling og for-
skerrekruttering i Grønland. Stipendierne finansieres i fælles-
skab af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i
Grønland (KVUG), Forskningsstyrelsen og Grønlands Hjem-
mestyre.
For at komme i betragtning ved tildeling af stipendier lægges

der vægt på kontakt til et eksisterende fagligt miljø i Grøn-
land og ansøgerne skal kunne dokumentere en sådan tilknyt-
ning til det grønlandske samfund, at der gennem stipendiet og
ph.d.-forløbet sikres en opbygning og overførsel af viden og
kompetence i/til Grønland.
Opslagets fulde ordlyd samt ansøgningsskema kan ses på

Kommissionens hjemmeside www.kvug.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kommis-

sionens sekretariat v/Henrik Elling, Dansk Polarcenter,
Strandgade 100H, 1401 København K, tlf. +45 3288 0100, fax
+45 3288 0101 eller e-mail he@dpc.dk, hvorfra opslag og ske-
ma også kan rekvireres eller forskningskoordinator Tom Gre-
iffenberg, Grønlands Hjemmestyre, tlf +299 345722 eller e-
mail tog@gh.gl
Ansøgningsfristen udløber fredag den 15. august 2003.

Danish Research School in 
Molecular Cancer Research (MCRS)
Ved forskerskolen Danish Research School in Molecular Can-
cer Research (MCRS) er 3 ph.d.-stipendier inden for moleky-
lær cancer forskning ledige til besættelse pr. 1. oktober 2003
eller snarest derefter. 
Ansøgningsfrist: 15. august 2003 kl. 11.00
Opslaget kan ses på forskerskolens hjemmeside: www.mcrs.dk

Stipendiat - Kammeradvokaten
Er du BA.jur.? Har du gode teoretiske færdigheder? Planlæg-
ger du at skrive speciale? Har du lyst til at opnå førstehånd-
skendskab til advokathvervet i en etårig fuldmægtiglignende
stilling? Så har du mulighed for at blive stipendiat hos Kam-
meradvokaten.
Det første halve år beskæftiger du dig fortrinsvis med sager

inden for det emneområde, som du planlægger at skrive speci-
ale om. Derefter skriver du i det følgende halve år specialet.
Arbejdstiden det første halve år er gennemsnitligt 15 timer pr.
uge.
Lønnen udgør det første halve år kr. 8.200 pr. måned. I det

følgende halve år støtter vi specialeskrivningen med et stipen-
dium på kr. 40.000.
Yderligere oplysning om vores firma, herunder stipendiat-

ordningen og vores arbejdsområder finder du på vores hjem-
meside: www.kammeradv.dk
Tiltrædelse 1. februar 2004 eller efter nærmere aftale.
Ansøgning med CV, karakterudskrift og redegørelse for 
specialeplanerne, der bedes være os i hænde senest den 19.

september 2003, rettes til administrationschef Torben Sværke
Hansen, gerne på e-mail tsh@kammeradv.dk
Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith, Vimmel-

skaftet 47, 1161 København K, Tlf. 3315 2010

Kammeradvokatens legat
Kammeradvokaten uddeler én gang årligt to legater på hver
kr. 25.000,- til jura-studerende ved henholdsvis Københavns
Universitet og Aarhus Universitet.
Legatet skal anvendes til hel eller delvis dækning af legat-

modtagernes udgifter til studieophold i udlandet.
Legaterne uddeles til studerende, som enten ved den seneste

eksamen har indleveret eller ved den kommende eksamen
indleverer en ekstraordinær god bachelorrapport (Køben-
havns Universitet) eller obligatorisk opgave (Aarhus Universi-
tet) inden for stats- og forvaltningsretten samt EU- og folke-
retten.
Legatansøgninger indleveres i år senest den 19. september

til: Kammeradvokaten, Vimmelskaftet 47, 1161 København
K, Att.: Administrationschef Torben Sværke Hansen.
Kuverten skal mærkes "Kammeradvokatens legat", og

ansøgningen skal vedlægges et eksemplar af bachelorrappor-
ten/den obligatoriske opgave og en fuldstændig karakterud-
skrift.
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Mette Winkler's fond til støtte 
for kvindeidrætten i Danmark
Der indkaldes hermed ansøgninger til Mette Winkler's Fond,
der har til formål at yde støtte til kvindeidrætten i Danmark,
herunder særligt ved rejselegater til deltagelse i konferencer,
kongresser, seminarer m.v. i ind- og udland.
Bemærk at der ikke ydes støtte til deltagelse i sportsstævner,

mesterskaber o.lign.
Fondsmidler til studieophold i udlandet bliver beskattet.
Legatmodtagere, som arbejder aktivt inden for det videnska-

belige, pædagogiske eller administrative område i.f.m. kvinde-
idræt skal foretrækkes, ligesom legater særligt skal anvendes
til betaling af rejseophold for deltagelse i IAPESGW's (The
International Association of Physical Education and Sport for
Girls and Women) arrangementer.
Der foretages 2 årlige uddelinger. 1. marts og 1. september.
Vedtægter kan læses på IfI’s hjemmeside http://www.ifi.ku.dk
Ansøgningsskema kan hentes på hjemmeside

http://www.ifi.ku.dk eller rekvireres på tlf. 3532 0823 mellem
kl. 10.00-11.00. Ansøgningen indsendes til Mette Winkler's
Fond, c/o Institut for Idræt, Københavns Universitet, Nørre
Allé 51, 2200 København N., således at ansøgninger er inde
senest den 1. september 2003 kl. 12.00.

Studiefonden for Idræt
Der indkaldes ansøgninger til Studiefonden for Institut for
Idræt, KU (IfI). Studiefonden har til formål at yde støtte i
form af stipendier
- til lærere der ønsker videreuddannelse i faget idræt ved
Institut for Idræt eller formidlet af Instituttet i samarbejde
med andre institutioner
- til studerende ved Instituttet til specielle arbejder, der retter
sig mod faget idræt i den danske skole.
Bemærk at der ikke ydes støtte til deltagelse i sportsstævner,

mesterskaber o.lign.
Fondsmidler til studieophold i udlandet bliver beskattet.
Der foretages 2 årlige uddelinger. 1. marts og 1. september.
Vedtægter kan læses på IfI’s hjemmeside http://www.ifi.ku.dk
Ansøgningsskema kan hentes på hjemmeside

http://www.ifi.ku.dk eller rekvireres på tlf. 3532 0823 mellem
kl. 10.00-11.00. Ansøgningen indsendes til Studiefonden, c/o
Institut for Idræt, Københavns Universitet, Nørre Allé 51,
2200 København N., således at ansøgninger er inde senest den
1. september 2003 kl. 12.00.

KKUURRSSEERR
Patentkursus
Valgfag – efteråret 2003
I efterårssemestret 2003 afholder Østjysk Innovation A/S i
samarbejde med Det Naturvidenskabelige Fakultet og In-
geniørhøjskolen et kursus i patentforhold. Kurset udbydes af
Aarhus Universitet.
Kurset har relevans for en lang række faggrupper fra både

natur- og ingeniørvidenskab, medicin, jura og økonomi. Kurset
er åbent for deltagelse for studerende, ph.d.-studerende og
medarbejdere i offentlige og private virksomheder. Kurset har
et omfang på 5 ECTS-point.
Det er formålet med kurset at give et bredt kendskab til de

grundlæggende begreber og problemstillinger inden for pa-
tentlovgivningen samt et indblik i strategier på patentområ-
det, således at deltagerne vil være i stand til at vurdere kon-
krete opfindelsers patenterbarhed. Under kurset skal delta-
gerne udarbejde en patentansøgning på egen opfindelse eller
opfindelse fra et uddannelses- eller forskningsmiljø.
Kursusstart: onsdag den 3. september 2003 kl. 15.15 – 18.00,
herefter hver onsdag kl. 15.15 – 18.00.
Sted: Aarhus Universitet, kollokvium G2 på Matematisk
Institut, bygning 532.
Tilmeldingsfrist: den 27. august 2003.
Yderligere oplysninger og tilmelding: www.oei.dk/patentkur-
sus eller www.nat.au.dk/patentkursus

Forskerkurser - Sundhedsvidenskab
Generelt for kurserne: Forskeruddannelsen ved Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet i Århus tilbyder kurser med føl-
gende forudsætning for deltagelse: Kandidateksamen (læge,
tandlæge, sygeplejerske m.v.) og/eller forskeruddannelsesfor-
løb (ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende).
Kursusafgift: Kursusdeltagelse er vederlagsfri for ph.d.-stude-
rende og forskningsårsstuderende samt lektorer og professo-
rer ansat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Århus
med dokumenteret kursusbehov som følge af vejlederfunktion
for ph.d.-studerende samt ph.d.-studerende fra de øvrige sund-
hedsvidenskabelige fakulteter og Farmaceutisk Højskole,
såfremt de har tilsagn fra egen institution (udligningsaftale).
Dispensation kan i ganske særlige tilfælde opnås for øvrige
ansatte ved Fakulteterne samt for reservelæger i Århus Amt.

Ansøgning: Skema kan rekvireres ved henvendelse til tlf. 8942
4115, på e-mail: phdkurser@sun.au.dk samt på faxnr. 8618
3848. Skemaet kan også udprintes fra internetadr.:
www.health.au.dk/conman/ 
Det udfyldte skema indsendes til Forskeruddannelsen, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Vennelyst Boulevard 9,
8000 Århus C.
Ansøgningsfrist er anført ved de enkelte kurser.

Engelsk medicinsk sprogbrug I - Grundkursus, 
j.nr. 46/25
Formål: At give deltagerne et udvidet kendskab til engelsk i
forbindelse med udfærdigelse af videnskabelige artikler, breve,
anmeldelser m.v. og desuden hjælp til mundtligt at udtrykke
sig i forbindelse med afholdelse af foredrag.
Antal deltagere: Max. 20 deltagere.
Tidspunkt: Torsdage, den 11. og 18. september samt 16., 23.
og 30. oktober 2003 kl. 14.00 – 18.00.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 3.400 kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 11. august 2003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman

Engelsk medicinsk sprogbrug II - j.nr. 103/04
Formål: At give deltagerne professionelle sprogværktøjer, der
sætter dem i stand til at producere, rette og redigere artikler
og andre sundhedsvidenskabelige tekstgenrer, så de fremstår
på professionelt engelsk.
Antal deltagere: Max. 20 deltagere.
Tidspunkt: Mandage den 1., 8., 15. og 22. september 2003 kl.
8.30 – 12.30.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 3.200 kr.
Ansøgningfrist: mandag den 11. august 2003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman

Kvalitative forskningsmetoder - j.nr. 55/09
Formål: At introducere forskellige kvalitative metoder i sund-
hedsvidenskabelig forskning, samt den dertil knyttede viden-
skabsteori, validitetsdiskussion og formidling. Kurset vil dan-
ne baggrund for, at kursisten kan planlægge et kvalitativt
forskningsprojekt.
Antal deltagere: Max. 20 deltagere.
Tidspunkt: Mandag den 15. september til fredag den 19. sep-
tember 2003 kl. 9.00 – 16.00.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 4.000 kr. 
Ansøgningsfrist: mandag den 11. august 2003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman

Dyreforsøgskundskab kursus, § 2-kursus 
for medarbejdere ved Aarhus Universitet.
Formål: I henhold til bekendtgørelse nr. 1016 af 12. december
2001 § 2, stk. 1, nr. 1, må en indehaver af en dyreforsøgs-tilla-
delse kun lade forsøg udføre af andre, hvis de har gennemgået
et teoretisk og praktisk kursus i udførelse af dyreforsøg. Kur-
set kvalificerer indehaveren af kurset til, under en anden per-
sons dyreforsøgstilladelse, at udføre dyreforsøg  
Kurset er en introduktion i  følgende emner: Etik i dyreeks-

perimentel forskning. Lovgivning omkring dyreforsøg, herun-
der protokolføring, udarbejdelse af ansøgning til dyreforsøg.
Sundhedsmæssige aspekter og genetisk kvalitet af  forsøgsdyr.
Transgene forsøgsdyr. Forsøgsplanlægning, udvikling af læge-
midler og GLP og 'Skånsomme endepunkter'. Bedøvelse,
smertebehandling og aflivning af forsøgsdyr. Håndtering og
almindelige procedurer på mindre dyr (mus, rotte, kanin).
Adfærd hos forsøgsdyr. Arbejdsmiljø (infektioner, kemiske stof-
fer og allergi) i forbindelse med arbejde med laboratoriedyr.
Rundvisning i dyrestalden/IEKF og praktiske forhold omkring
arbejdet med laboratoriedyr. Alternative metoder. Kursets
varighed: 30 timer dels som selvstudie dels som praktiske
øvelser og demonstrationer.
Antal deltagere: Max 24.
Tidspunkt: September eller oktober 2003 (afhængig af behov).
Sted: Victor Albeck bygningen og dyrestalden.
Kursusafgift: SUN betaler kursusomkostninger for personer
tilknyttet SUN.
Ansøgningsfrist: mandag den 18. august 2003 kl.12.00.
Tilmelding: email: facvet@medmicro.au.dk 

Aarhus Universitets IKT-pædagogiske Værksted
Kursus: Informationssøgning på Internettet Forstå Internet-
tets opbygning og hvordan man søger kvalificeret efter faglig
information på Internettet. Få kendskab til forskellige søge-
maskiners måde at arbejde på og indblik i udvalgte portaler. 
Undervisere: Forskningsbibliotekar Filip Kruse, Forsknings-
bibliotekar Ellen Knudsen, Pædagogisk IKT-koordinator Helle
Meldgaard.
Tid: Mandag den 22. september kl. 13.00 – 16.00. 
Tilmelding: Online tilmeldingsformular findes på www.ikt-
lab.au.dk/kurser. Det er gratis at deltage.

KKOONNGGRREESSSSEERR  OOGG  MMØØDDEERR
Sport and Visual Representation 
Seminar organized by Centre for Idræt, Aarhus University,
Aarhus, Denmark , 28 - 29 August, 2003.
To be held in the Auditoriehuset, main university campus.
Further details from John Bale
(<mailto:bale@idraet.au.dk>bale@idraet.au.dk)

International Spouses Group
Autumn Programmme 2003

Time: Wednesdays, 10 am - 12 noon 
Place: Faculty Club, Building 421, 1st floor, Fredrik Nielsens
Vej, next to the Student House (if not otherwise announced).

03 Sep ISG 1998-2003 Welcome by Rector Niels Chr. Sidenius

10 Sep Presentations

17 Sep Visit to the Faculty of Theology. Talk about Religious
Pluralism in Denmark and the World by Viggo Mortensen
(Meeting place to be announced)

24 Sep Guided tour of the City Hall. And talk about Integrati-
on by the Mayor Louise Gade (Meet at the main entrance to
the City Hall, Rådhuspladsen)

01 Oct Informal Get-together (Featuring China)

08 Oct The Vikings and Europe by Else Roesdahl

15 Oct No meeting

22 Oct Informal Get-together (Featuring – to be announced)

29 Oct Guided tour of the Storage Ring Facilities – Aarhus,
ASTRID by Søren Pape. (Meet at main entrance of Building
520)

05 Nov Informal Get-together (Featuring – to be announced)

12 Nov The Importance of Thoughts for Adaptation to New
Conditions by Nicole Rosenberg

19 Nov Christmas Traditions by the Christmas Curator Ben-
no Blæsild, The Old Town

26 Nov Christmas Preparations (details to be announced)

03 Dec Christmas Party

Spring 2004: First meeting 4 February 

Organiser: Gitte Haahr-Andersen, Resedavej 10, 
8240 Risskov, Tel. 8617 7303, email: ghhaahr@mail.tele.dk

PPUUBBLLIIKKAATTIIOONNEERR
Følgende er modtaget og kan fås ved henvendelse
til Journalkontoret, tlf. 8942 1150:

Nye cirkulærer:

032-03 (14-05-2003) Betaling mv. under midlertidig tjeneste 
i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken. 

010-03 (28-05-2003) Regulering af satser for kontorholds-
godtgørelse pr. 1. april 2003 (007-02 ophæves).

034-03 (13-05-2003) Organisationsaftale for kemoteknikere,
levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserverings-
teknikere/B. Sc. og inventarkonduktører (024-00 ophæves).

011-03 (28-05-2003) Regulering af satser for fradrag i 
tjenestemænds løn for naturalydelser pr. 1. april 2003. 

033-03 (13-05-2003) Organisationsaftale for tekniske assisten-
ter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måle-
teknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionstek-
nologer, bygningskonstruktører og elever (035-00 ophæves).

Cirkulærerne kan ses på personalestyrelsens hjemmeside:
www.perst.dk

SSTTIILLLLIINNGGSSOOPPSSLLAAGG
STUDENTERUNDERVISERE OG FAGLIGE VEJLEDERE
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om faglige og pæ-
dagogiske kvalifikationer. Aflønning i henhold til Finans-
ministeriets overenskomst med SUL (Studenterundervisernes
Landsforening). Ansøgningen skal indeholde CPR.NR. Opsla-
genes fulde ordlyd fremgår af fakulteternes hjemmeside.

STUDENTERUNDERVISERE

Afdeling for Musikvidenskab
Ved Afdeling for Musikvidenskab vil der, under forudsætning
af fornøden bevilling, være stillinger at besætte  som instruk-
torer i perioden 1. september 2003 til 31. december 2003.
Stillingerne ønskes besat med ældre studerende der har bes-
tået Grundfaget i Musik.
Instruktortimerne skal understøtte følgende: 
- Understøttende indføring i computerprogrammet LOGIC i

information
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Molekylær biolog – postdoc.
Ved Ortopædisk Forskningslaboratorium er en postdoc. stil-
ling som molekylærbiolog (37 timer/uge) ledig til besættelse i
en foreløbig periode på 4 år. Stillingen ønskes besat snarest
muligt.
Ortopædisk Forskningslaboratorium er et af verdens førende

inden for ryg- og implantatforskning. Laboratoriet satser
stærkt på tissue engineering og implantatforskning med hen-
blik på at udvikle nye behandlingsprincipper inden for orto-
pædi og cancer. Laboratoriet er beliggende på Kommunehospi-
talet og fungerer under Institut for Eksperimentel og Klinisk
Forskning (www.iekf.au.dk) i samarbejde med Århus Univer-
sitetshospital (www.auh.dk)
Arbejdet foregår delvist i et tværfagligt netværk med Mole-

kylærbiologisk Institut og Institut for Fysik og Astronomi
under Større Tværgående Forskergruppe Nanoscience og Bio-
kompatibilitet, hvor samtidig Danfoss A/S er industriel samar-
bejdspartner.
Ansøgeren forventes at fungere som daglig leder af Orto-

pædisk Forsknings in vitro laboratorium med følgende
arbejdsområder:
- In vitro, ex. vivo, cellekulturteknikker
- Teknikker til vurdering af cellemetabolisme
- Udvikling af Bioreactor tissue engineering
- RNA-extraction, real time PCR
- Gene Array teknik
- Gen-transduktion og gen-transfektion
Ansøger forventes at have relevant ph.d.-grad udover grund-

uddannelse som molekylær biolog. Der lægges endvidere vægt
på dokumenteret videnskabelig aktivitet med cellekulturer. 
Ansættelse i henhold til gældende AC overenskomst. For

yderligere oplysninger venligst kontakt: leder af Større
Tværgående Forskergruppe; Nanoscience og Biokompatibili-
tet, professor Cody Bünger, MD, DMSc, på tlf. 8949 4109.
Ansøgning vedlagt curriculum vitae og relevante referencer
stiles til professor Cody Bünger, Ortopædkirurgisk afd. E,
Århus Kommunehospital, Nørrebrogade 44, bygning 21II,
8000 Århus C.
Ansøgningsfrist snarest og senest 15. august 2003.

ANDRE INSTITUTIONER

Advokatfuldmægtige
Har du lyst til og mod på at arbejde med juridisk problem-
løsning i samarbejde med andre og på egen hånd, hvor proce-
dure er en væsentlig del af arbejdet ?
Vores rotationsordning sikrer, at du får en bred advokatud-

dannelse af høj faglig kvalitet. Der vil være stor frihed til at
tilrettelægge det daglige arbejde, som foregår i en løbende og
inspirerende dialog med en personlig vejleder og naturligvis i
en behagelig og uformel omgangstone. Du deltager desuden i
eksterne og interne efteruddannelsesprogrammer.
Vi lægger vægt på gode eksamensresultater og på dine per-

sonlige egenskaber. Vi forventer, at du har sund fornuft, gode
samarbejdsevner, initiativ, motivation og handlekraft.
Attraktive lønvilkår incl. egensagsordning.
Tiltrædelse februar/marts 2004 eller efter nærmere aftale.

Informationsmøde:
Kom og hør om arbejdet som advokatfuldmægtig på vores

informationsmøde i København, der afholdes på vores kontor
onsdag den 3. september 2003, kl. 16.00. For studerende fra
Århus refunderer vi udgiften til togbilletten.
Interesserede bedes tilmelde sig hurtigst muligt og senest

samme dag kl. 12.00 på e-mail info@kammeradv.dk eller til
administrationsass. Britta Svendsen på tlf. 3315 2010.
Yderligere oplysning om vores firma, herunder en beskrivel-

se af advokatfuldmægtiguddannelsen og vores arbejdsområ-
der finder du på vores hjemmeside: www.kammeradv.dk
Ansøgning med CV og karakterudskrift rettes til 

administrationschef Torben Sværke Hansen, gerne på e-mail
tsh@kammeradv.dk
Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith, Vimmel-
skaftet 47, 1161 København K, Tlf. 3315 2010.

Studenterrådet ved Aarhus Universitet 
søger ny generalsekretær
Har du lyst til at blive en del af et ungt og dynamisk team af
studerende og samtidig udvikle dine organisatoriske og admi-
nistrative kvalifikationer?
Studenterrådet ved Aarhus Universitet søger fra 22. septem-

ber 2003 ny Generalsekretær. Stillingen er normeret til 18
timer ugentligt.
Kvalifikationer: Du skal være studerende, kunne arbejde

meget selvstændigt og have gode samarbejds- og lederevner.
Relevant erfaring er en fordel.
Generalsekretæren er Studenterrådets administrative leder.

Generalsekretæren er ansvarlig for Studenterrådets sekreta-
riat og økonomi og varetager alsidige opgaver bl.a. i forbindel-
se med personale-spørgsmål, Studenterrådets Kursusvirk-
somhed, Studenterrådets publikationer og afholdelse af den
årlige Semesterstartsfest.

information

forbindelse med disciplinen Arrangement 1
- Indføring i brug af First Class for den nye årgang af stude-
rende. Brugen af First Class vil i forlængelse heraf indgå som
en integreret del af Musiklivsprojektet og efterfølgende i
undervisningen i øvrigt.
- Introduktion til studieteknik. 
Nærmere oplysninger om stillingernes indhold kan fås ved

henvendelse til Lise Barrit, Musikvidenskabeligt Institut tlf.
8942 5161.
Ansøgninger sendes til Aarhus Universitet, Journalkontoret,

Nordre Ringgade 1, 8000  Århus C, og skal være Journalkon-
toret i hænde senest den 25. august 2003, kl. 12,00.
Ansøgningen mærkes: 2003-215/1-87.

Værkstedsledere - Fransk
Stillingerne som studenterundervisere/værkstedsledere i
grammatik, litteratur og historie opslås til besættelse pr.
1.9.2003.
Værkstederne skal især opfattes som et supplerende tilbud

til yngre studerende om efterbehandling af gennemgået stof,
hjælp til opgaveskrivning samt færdighedstræning. Værk-
stedslederne skal både udgøre et team og have tæt samarbej-
de med lærerne i den ordinære skemalagte undervisning.
Ansøgerne bedes oplyse om deres eventuelle interesser for
IKT i undervisningen.
Nærmere oplysninger om stillingernes indhold, timetal og af-

lønning fås ved henvendelse til studienævnssekretær Meretha
Neubert, tlf. 8942 6401 eller studieleder Hanne Leth Ander-
sen, tlf. 8942 6439.
Kortfattede ansøgninger med oplysninger om ønsket værk-

sted, faglig baggrund og evt. undervisningserfaring sendes til
Journalkontoret, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1,
8000  Århus C , og skal være Journalkontoret i hænde senest
d. 22. august 2003, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-215/1-89.

FAGLIGE VEJLEDERE

Institut for Romansk og Oldtids- og Middelalderforsk-
ning
Ved Fransk Studienævn vil en stilling som studievejleder
være til besættelse pr. 1. oktober 2003. 
Arbejdet omfatter vejledning af fagets nuværende og kom-

mende studerende i form af personlige samtaler, besvarelse 
af telefoniske og skriftlige henvendelser samt afholdelse af
informationsmøder, rusarrangement og Åbent Hus. 
Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på din interesse for

faget samt din lyst og motivation til at vejlede. Endelig skal 
du have lyst til at indgå i et tæt samarbejde med fagets 
lærere, sekretærer og studienævn. Har du spørgsmål til 
stillingen, er du velkommen til at kontakte studienævns-
sekretær Meretha Neubert, tlf. 8942 6401, mail:
romamn@hum.au.dk, eller studievejleder Mette Qvist Jensen,
tlf. 8942 6407, mail: rommqj@hum.au.dk
I 2003 er stillingen er normeret til 36 1/2 time pr. måned.
Ansøgningen sendes til Journalkontoret, Aarhus Universitet,

Nordre Ringgade 1, 8000  Århus C, og skal være Journalkon-
toret i hænde senest 22. august 2003, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-215/1-90.

Studienævnet for Statskundskab
Vi søger en ny faglig vejleder med tiltrædelse 1. september
2003 eller snarest muligt derefter. 
På studievejledningen er vi i alt 4 studievejledere, som i fæl-

lesskab løser arbejdsopgaver af varierende karakter. De består
hovedsageligt af personlig vejledning, opsøgende vejledning i
form af foredrag, mødedeltagelse, koordinerende funktioner
samt administrativt arbejde. Arbejdet er meget selvstændigt,
men mange opgaver kræves løst i tæt samarbejde med studie-
vejlederkollegerne samt andre ansatte på instituttet og det
øvrige universitet.
Med udgangspunkt i disse arbejdsfunktioner forventer vi, at

du er: åben og tillidsvækkende, fleksibel og god til at samar-
bejde, almindeligt interesseret i studiemæssige forhold og har
mindst 2 års studieanciennitet.
Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på

studieforløb, det vil sige: Tidligere relevant erhvervsarbejde,
socialt og fagligt engagement både på og udenfor studiet.
Ydermere vil der blive taget hensyn til sammensætningen af
den samlede vejledergruppe. For at sikre kontinuiteten på stu-
dievejledningen vil det desuden være hensigtsmæssigt, om du
kan forblive i stillingen i 1 1/2 - 2 år.
Ansættelsen sker for et år med mulighed for forlængelse.

Stillingen er normeret til 400 timer om året, men ansøgere bør
være opmærksomme på, at arbejdsbelastningen kan være
meget varierende. Aflønning sker i overensstemmelse med
gældende overenskomst mellem Studenterundervisernes
Landsforbund og Finansministeriet. 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse

på studievejledningen, tlf. 8942 1267.

Ansøgningen, der indsendes til Journalkontoret, Aarhus 
Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000  Århus C, skal være
Journalkontoret i hænde senest onsdag d. 20. august 2003 
kl. 12.00 og være mærket: 2003-215/3-45. 
Du bedes i ansøgningen oplyse, hvorvidt du vil kunne starte

1. september. Eventuelle samtaler forventes at ville finde sted
onsdag den 27. august 2003.

Geologi
Geologisk Studienævn opslår hermed en stilling som stu-
dievejleder til besættelser pr. 15. august 2003. Stillingen op-
slås for perioden 15. august 2003 – 31. december 2003 med 
et omfang af  147 1/2 time med mulighed for forlængelse.
En motiveret ansøgning, som skal indeholde udførlig be-

skrivelse af hidtidigt studieforløb og øvrige relevante oplys-
ninger, herunder Cpr. nr. og aktuel adresse, skal være NF-
Studiekontoret, Institut for Fysik og Astronomi, Ny Munke-
gade, 8000  Århus C i hænde senest: Torsdag den 14. august
2003, kl. 12.00.
Nærmere oplysning om studievejlederstillingen kan fås ved

henvendelse til souschef Orla Hoppe, tlf. 8942 3589 eller 
studievejlederne.
Der anvendes ikke ansøgningsblanket.
Ansøgningen mærkes: 2003-215/5-10.

Datalogi
Studienævnet for 2-fags uddannelser opslår hermed en stil-
ling som studievejleder til besættelser pr. 15. september 2003.
Stillingen opslås for perioden 15. september 2003 – 31. decem-
ber 2003 med et omfang af  122 1/2 time med mulighed for for-
længelse.
En motiveret ansøgning, som skal indeholde udførlig be-

skrivelse af hidtidigt studieforløb og øvrige relevante oplysnin-
ger, herunder Cpr. nr. og aktuel adresse, skal være NF-Studie-
kontoret, Institut for Fysik og Astronomi, Ny Munkegade,
8000  Århus C i hænde senest: Mandag den 1. september
2003, kl. 12.00.
Nærmere oplysning om studievejlederstillingen kan fås ved

henvendelse til souschef Orla Hoppe, tlf. 8942 3589 eller studi-
evejlederne.
Der anvendes ikke ansøgningsblanket.
Ansøgningen mærkes: 2003-215/5-11.

ØVRIGE OPSLAG
Ved Aarhus Universitet er nedenstående stillinger opslået 
ledige. Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå af fakulteternes
hjemmesider.

HUM
Ved Institut for Historie og Områdestudier er en stilling som
ekstern lektor ledig til besættelse 1. oktober 2003 eller snarest
derefter. Ansøgningsfrist 15. august 2003, kl. 12.00. Ansøgnin-
gen mærkes: 2003-215/1-85.

Ved Institut for Filosofi er et lektorat i filosofi (etik og politisk
filosofi) ledigt til besættelse 1. februar 2004 eller snarest deref-
ter. Ansøgningsfrist 15. september 2003, kl. 12.00. Ansøgnin-
gen mærkes: 2003-212/1-43.

Ved Institut for Filosofi er et lektorat i filosofi (erkendelsesteo-
rie og metafysik) ledigt til besættelse 1. februar 2004 eller sna-
rest derefter. Ansøgningsfrist 15. september 2003, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-212/1-44.

Ved Institut for Æstetiske Fag er et adjunktur ledigt til besæt-
telse snarest. Ansøgningsfrist 29. august 2003, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-212/1-45.

SAM
Ved Center for Rusmiddelforskning er et lektorat i humani-
stisk/samfundsvidenskabelig rusmiddelforskning ledigt til
besættelse snarest muligt.
Ansøgningsfrist: 5. september 2003, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes 2003-212/3-35.

Ved Institut for Statskundskab vil et professorat med særligt
henblik på offentlig politik være ledigt til besættelse pr. 1.
august 2004. Ansøgningsfrist: 1. september 2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes 2003-211/3-9.

Ved Institut for Statskundskab vil et professorat med særligt
henblik på offentlig forvaltning være ledigt til besættelse pr. 1.
august 2004.
Ansøgningsfrist: 1. september 2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes 2003-211/3-10.

Ved Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig Ret, er et eks-
ternt lektorat i offentlig ret ledigt til besættelse pr. 1. septem-
ber 2003. Ansøgningsfrist: 25. august 2003, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes 2003-215/3-46.
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Redaktør Anders Correll
tlf. 8942 2331
Mobil 2899 2235 
ac@adm.au.dk

Journalist Helge Hollesen 
tlf. 8942 2332
infdebat@au.dk

Journalist Hans Plauborg 
tlf. 8942 2334
mobil 2899 2234
iogdhp@adm.au.dk

Tryk: Phønix Trykkeriet A/S

UUddggiivveellsseerr  22..  hhaallvvåårr  22000033
DDeeaaddlliinnee UUddkkoommmmeerr

Nr. 10      19.8.           1.9.

Nr. 11        9.9.         22.9.

Nr. 12.     30.9.       13.10.

Nr. 13    21.10.         3.11.

Nr. 14.    11.11.       24.11.

Nr. 15      2.12.       15.12.

AAnnnnoonncceerr  oogg  ooppssllaagg
ADVlCE Media & Marketing ApS, 
Kong Hans Gade 17, 9100 Aalborg.
Tlf. 7020 7777.       Fax: 9813 4698. 
Reservation og materialedeadline:
14 dage før udgivelse. Se ovenfor.
Aarhus Universitet forbeholder sig ret til at vurdere og 
tilbagevise annoncer med religiøst og/eller politisk indhold.

BBoolliiggaannnnoonncceerr
Indrykning af annoncer foregår via Studenterrådet 
Tlf.: 8942 1164 (se hosstående kupon).

SSttiilllliinnggssooppssllaagg
Journalkontoret, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C. 
e-mail: svb@adm.au.dk 
Se: www.au.dk/da/adm/journal/meddel/

MMeeddddeelleellsseerr  ffrraa  AAaarrhhuuss  UUnniivveerrssiitteett::  
Journalkontoret, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C. 
e-mail: meddelelser@au.dk

AAbboonnnneemmeenntt
Bestilles ved at indsende nedenstående blanket.  
Adresseændringer og udebliven af bladet meddeles 
det stedlige postkontor med angivelse af abonnementsnr. 

Abonnement
& debat

Er du heltidsstuderende ved Aarhus Universitet får du 
avisen tilsendt et år for 50 kr. For andre er prisen 75 kr. 
Opkrævning vedlægges første nummer af bladet.

Navn:                                                                                                     

Adresse:                                                                                                

Postnr, By:                                                                                             

Evt. årskortnr:                                                                                      

Abonnement kan kun bestilles ved at indsende denne kupon til: 
Aarhus Universitet, Journalkontoret, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til General-
sekretær Pernille Brems tlf. 2899 2327.
Ansøgningsfristen er mandag den 18. august 2003, og

jobsamtaler finder sted i uge 35.
Ansøgningen sendes til: Studenterrådet ved Aarhus 

Universitet, Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C, Mrk.: "Gene-
ralsekretær".

BBOOLLIIGG
Til leje
Århus - Langenæs, velbeliggende 3 vær. møbl. lejlighed frem-
lejes fra 08.09.03 - 31.05.03 til ikke-ryger – enlig eller par –
ikke egnet til bofællesskab. Husleje kr. 5.200,-/md. alt incl.
Dep. 2 md. Tlf: 8614 0278

120 kvm bolig på Syrenvej i Risskov udlejes 01.01.– 30.06.04.
Tæt på skov, strand og Århus Centrum. Husleje kr. 7.000,-
/md. excl. forbrug. Dep. kr. 21.000,-. Kun ikke rygere. 
Tlf: 8617 0503 eller mail: martinlone@hotmail.com.

Stort værelse, 35 kvm. m/altan, i delelejlighed i Århus til leje
fra 01.08.03 eller 15.08.03 for moden lejer, ikke-ryger, gerne
kvinde. Husleje kr. 2.500,-/md. incl. varme, excl. andet forbrug.
Tlf: 8681 9789 el. mail: emk-lysbro@tdcadsl.dk

Skal du til Auckland, New Zealand og studere i et halvt år?
Lejlighed ledig august 2003 til januar 2004. Stort studio med
udsyn til hav, med onsuite og garderobevær., til enlig el. par,
møbleret. Altan på to sider. Stort mod. køkken. Afstand til bus
2 min., 25 min. til Auckland central. Pris 225$/ uge. 
Mail: conniek@xtra.co.nz el. tlf: 8667 3347.

Langelinieparken, Århus C. Tidsbegrænset lejemål, ca. 15
mdr. el. efter aftale 134 kvm. + 45 kvm. terrasse med udsigt
over Århus Bugt. P-anlæg og gæstevær. Umøbl. Alt i hårde
hvidevarer. Pris kr. 9.500,-/md. Dep. 3 mdr. excl. forbrug. 
E-mail: jom@post9.tele.dk el. tlf: 9712 5481.

Møbleret 1-vær. lejlighed med eget bad og køkken med 
opvaskemask. i hus ved Uni, udlejes til 1 person, helst med 
tilknytning til Uni. Fra 01.09.03 (mindst 1 år). 
Leje kr. 4.200,-/md. alt incl. Tlf: 2099 6857.

Møbleret 3-vær. lejlighed 69 kvm. udl. 01.09.03 – 30.01.04, 
evt. mulighed for et halvt års forlængelse. Beliggende i hygge-
ligt og roligt kvarter, nær Uni og midtby. Udgang til lille have.
Uegnet til delelejlighed. Leje kr. 6.700,-/md. 
Tlf: 2126 8820 el. e-mail: niels@stender.com.

Centralt og roligt beliggende hus i Risskov fremlejes 01.09.03
– 10.02.04. 170 kvm, tæt på Uni og centrum, bus, skov og
strand. Have. Fuldt møbleret med alle faciliteter. Pris kr.
6.000,-/md. + forbrug. Dep. 3 mdr. 
Tlf: 8617 0792/8942 1244 el. e-mail: pm@ps.au.dk

Lækkert parcelhus, 116 kvm beliggende i rolige omgivelser 
i Århus V, fremlejes møbleret fra 01.10.03 – 10.12.03. 
Kr. 6.000,-/md. incl. forbrug, betales forud for 2 mdr. 
Dep. kr. 12.000,-. Ikke-ryger og ingen husdyr. 
Tlf: 8624 0324 el. mail: rygaard@heaven.dk

Villa fra 1947 på 146 kvm m/have på blind vej i Viby fremlejes
møbl. fra 01.10.03 – 31.12.03. 3 plan m/2 store stuer, 3 vær.
Værksted og vaskerum i kælder. 4 min. Gang fra Viby Station,
tæt på Viby Torv. Husleje kr. 7.500,-md. excl. forbrug. Dep. 1
md. Tlf: 8942 2764 el. 8614 9000 el. 2893 2764.
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2-vær. Lejlighed, godt 70 kvm, tæt ved Uni til leje fra 01.09.03.
Fuldt møbl. Indeh. entré, stue, spisekøkken, sovevær.,
toilet/bad. Adgang til vaskemask., tørretumbler og lidt opbeva-
ringsplads i kælder. Hyggelig gårdhave. Husleje kr. 5.600,-/
md. incl. varme og el. Dep. 3 md. 
Tlf: 2099 7302 el. e-mail: aom@ana.au.dk.

Ungdomsbolig i Åbyhøj. 18 kvm. værelse i duplet med fælles
køkken og toilet fremlejes for kr. 1.700,-/md. alt incl. Fra
15.09.03 – 15.01.04, ingen indskud! Tlf: 4071 7925.

2 og 3 værelses møblerede lejligheder udlejes til gæsteforskere
el. lign. Tlf: 8612 8330 el. 8654 1530.

Small 2-rooms apartment. Basement, with newly equipped
kitchen + bathroom for rent. Access to laundry facilities. Close
to Handelshøjskolen, University and centre of Århus. Quiet
neighbourhood. Rent/month: Dkr. 4.300,- (heating/water inclu-
ded). Deposit necessary. Phone: 8615 9203. Mail: dajan@sol.dk

Lille hyggeligt værelse nær Uni og bus til leje fra 15.08.03 el.
01.09.03. Med adgang t/køkken og bad samt vaskekælder.
Med flot fyrrestræsseng er lejen kr. 2.300,- incl. forbrug. 
Dep. 2 mdr. Tlf: 8616 7328 bedst efter kl. 18.00.

Søges:
Psycologist/PhD student studying entrepreneurship is visiting
Aarhus from September 14-26 & is seeking a (humble!) room
to rent for her 2 week visit. Louise is studying Chutzpah in
Entrepreneurs and Youth At-Risk and will be visiting entre-
preneurship centres whilst she is here. She is 39 year old, 
non-smoking. Please mail: Louise@psy.uq.edu.au

Jysk par der vender tilbage fra post doc. studier i udlandet
søger umøbleret/delvis møbleret lejlighed/hus i Århus C, N
eller V fra ca. 01.10.03. Vi er ikke-rygere u/børn. 
Henv.: Ditlev Brodersen, mail: ding@mrc-lmb.cam.ac.uk 
el. tlf: +44 7866 563050.

2-3 vær. møbl. lejlighed nær Uni søges til gæsteforsker på
Tandlægeskolen med hustru fra 01.11.03 og ca. 6 mdr. frem.
Henv. Eva Busk, Tandlægeskolen tlf: 8942 4082 el. mail:
evabusk@odont.au.dk.

Lille møbl. lejlighed el. værelse med adgang til køkken og bad
i nærheden af Uni søges til gæsteforsker på Tandlægeskolen
fra 01.09.03 og gerne op til 3 år. Henv. sekr. Eva Busk, Tand-
lægeskolen tlf: 8942 4082 el. mail: evabusk@odont.au.dk.

Møbl. værelse eller lejlighed søges til kvindelig irsk PhD.stud.
fra 01.09.03 – 29.02.04. Henv.: Elisabeth Gamstrøm, Institut
for matematiske fag, tlf: 8942 3439 el. mail: eg@imf.au.dk.

Ung kvindelig forsker søger lejlighed fra 01.10.03 – 31.05.04.
Gerne i cykelafstand fra Uni. 
Tlf: 8942 3459 el. mail: pabr@imf.au.dk.

2 K. med arbejde søger delelejlighed i Århus C. Max. husleje
kr. 6.000,-/md. + forbrug. 
Tlf: 9740 7545 el. 7572 8472 el. 4055 3218 

Pendlerværelse. Ung, kommende stud. (K) søger værelse til 
2 – 3 overnatninger i ugen. Beliggenhed: alt indenfor max. 5
km fra Trøjborg. Gerne indflytning til sept. 03. Tlf: 7594 1579.

Tekst:

information

information

information

Boligkupon
Bolig søges  ❑ Navn                                                                                                         

Til leje          ❑ Adresse                                                                                                    

Byttes           ❑ Tlf. nr.                                              

Indrykkes  snarest    ❑ senere - dato         

Sendes til: 
Studenterrådet, Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C., 
Tlf. 8942 1164.
vedlagt 30 kr. til dækning af administrationsomkostninger. 

Ved indrykning via e-mail: martha@sr.au.dk 
indbetales beløbet med angivelse af navn på 3635 - 4809 5008 45.

Annoncen kan afleveres personligt på ovennævnte adresse. 
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BY MARIA HELENA DA NOBREGA

I came from Brazil in February 2002 to
teach Portuguese at the University of
Aarhus for two years. As soon as I got to
my place in Århus, I learned about the
International Spouses Group (ISG), and I
think that the same may have happened
to all the foreign newcomers. Wherever
you stay at the university, you end up get-
ting the brochure with information about
the ISG, its aims, as well as when and
where the meetings take place.
I remember reading this information,

but I was so busy at that time, trying to
get my CPR number (Civil Registration
Number), open my bank account - to sum
up: to get everything I needed for my new
life done -, that I thought that maybe I
would only be able to go to an ISG’s mee-
ting just in the second semestre, after
adjusting my daily routine here. 
However, about one month after my ar-

rival, I got a phone call from Gitte Haahr-
Andersen, the organiser of the ISG, who
had already been informed of my arrival
by the university. The ISG is a perfect
place to make friends. First of all, you will
meet people who are in the same situati-

AF LOTTE KOFOD ERICHSEN

Lederen af Internationalt Sekretariat,
Poul Bonde, har et fyldt kontor. Faktisk
er det fyldt til bristepunktet. For et par
dage siden blev 48 sæt med dyner og pu-
der til udvekslingsstudenterne afleveret
til sekretariatet, og de tager noget plads.
De studerende fra hele verden ankom-
mer netop nu, og de er endnu flere end
sidste år. 271 studerede har allerede
meldt sig til dette efterårs kurser. Der-
udover regner sekretariatet med, at end-
nu 25-30 kommer til i august. I efteråret
2002 indskrev 233 unge fra 31 forskelli-
ge lande sig på universitetet.
Poul Bonde ser mange grunde til stig-

ningen.
- Mund-til-mund-metoden betyder me-

get. De studerende, som har været i År-
hus, fortæller gerne om deres gode ople-
velser, og det lokker flere herop. Aarhus
Universitet er kendt for at levere et godt
produkt, hvor både det faglige og det
sociale fungerer, siger Poul Bonde.

Top-Up-stipendier
Derudover har Aarhus Universitet i de
seneste år lavet mange tiltag for at øge
udvekslingen.
- Universitetet har sat fokus på sprog-

politikken, så flere fag nu udbydes på
engelsk. Især samfundsvidenskaberne
er langt fremme og kan tilbyde mere
end et fuldt program. På naturviden-
skab har det i mange år været kutyme,
at man skifter til engelsk, hvis der er
udlændinge til stede, og på humaniora
arbejder man på at udbyde flere fag på
engelsk.  Men Aarhus Universitets nye
velfungerende præsentation på webben
og den politiske opbakning til Top-Up-
stipendierne, der yder støtte til de uden-
landske studerende, har også stor betyd-
ning, forklarer Poul Bonde.
Top-Up består dels af det såkaldte “tra-

vel grant”, hvor studerende fra samar-
bejdsuniversiteter i Canada, USA og
Australien kan få deres flybilletter re-
funderet, hvis de vælger at rejse til År-
hus for at læse. Det er medvirkende til,

at der i år er 12 studerende fra Canada,
USA og Australien i Århus mod kun fem
i efterårssemesteret sidste år. Derudover
giver Top-Ups anden del, “living grant”,
støtte til studerende fra østeuropæiske
samarbejdsuniversiteter, så deres mid-
ler suppleres svarende til en dansk SU. 

Afmonopolisering
Når Poul Bonde skal forklare, hvad kva-
liteten er ved det stigende antal udveks-
lingsstuderende, står én faktor frem for
alt andet:
- Udveksling skaber afmonopolisering.

De studerende oplever, at alt kan gøres
på mange måder. Omgangstonen, ar-
bejdsformer, serviceniveau og eksamens-
former er vidt forskellige fra institut til
institut. Internationaliseringen betyder,
at de studerende ved, at alle parametre
kan justeres, og derved bliver de mere
dynamiske medarbejdere i deres fremti-
dige arbejdsliv. Der er jo ikke noget nyt i
at værdsætte udveksling i den forstand,
at adelens unge og håndværkere altid

har rejst i Europa. Men vi er ved at gen-
opdage en gammel sandhed, siger Poul
Bonde. 
Da udvekslingsaftalerne med institut-

ter i udlandet gerne skal balancere, har
det stigende antal af udenlandske stude-
rende i Århus også betydning for, hvor
mange Aarhus Universitet kan sende til
udlandet. For Aarhus Universitet som
helhed tager ca. 35% af de studerende til
udlandet for at studere, og målet er, at
procentdelen skal op på 50%. 
For at nå dette mål skal institutterne

øge det planlagte, faglige samarbejde
med deres internationale kontakter, så
det mest optimale forløb kan planlægges
for de studerende. Samtidig vil Aarhus
Universitet både udbyde flere merite-
rende, intensive sommerkurser og sende
flere studerende på sommerkurser i
andre lande. 

Lotte Kofod Erichsen er stud.mag.

on as you, international counterparts who
may share difficulties and goals in living
abroad. Secondly, you will meet not only
foreigners, but also Danes. There are
other Danish people who support Gitte
and go to the weekly meetings. These
Danish ladies are more than willing to
help out in any way they can. Stemming
from the relaxed atmosphere that they
create, the meetings help you to establish
a network of friends and support in a fri-
endly and informal atmosphere. 
Whatever the programme of the day is,

the group always chats and has fun, spe-
cially during the coffee break. Moreover,
Gitte is always ready to accept any sug-
gestion, as ISG very existence rests on its
members, and they know more than any-
one else about their needs and pleasures.
Therefore, depending on the group, there
is also the possibility of attending English
conversation classes at certain arranged
times.
When the meeting is about to finish,

there is always news about what is going
on in the city the following days. Conse-
quently you can get up-to-date informati-
on, which would be impossible if you
could not understand Danish. As a mat-
ter of fact, the meetings are in English,

but the Danish ladies who participate do
strive to help everyone practice new abili-
ties in Danish, and knowing the language
will allow you to participate in the society
at a deeper level.
Another important consideration is that

some husbands/partners sometimes join
the meetings, and you can bring someone
else along, if you so desire. Those who ha-
ve children will be pleased to learn that
there are games for children.
Those who have had the experience

know how challenging it can be to live
abroad. Stress and discomfort might hap-
pen, due to language problems or cultural
differences. It is much easier to overcome
these obstacles if one has emotional sup-
port. Fortunately, people need other peop-
le. 
Many thanks to my friends from the

ISG!

Further information:
ISG www.au.dk/en/tilknyt/isg/
See page 15 for the Autumn Programme.

Maria Helena da Nóbrega kommer 
fra Brasilien og er udenlandsk lektor 
i portugisisk 2002-2003.

information

Get the warmest welcome at 
the International Spouses Group

Udenlandske 
studerende
som aldrig før
Tidligere studerendes positive omtale 
og en række tiltag på universitetets 
trækker rekordstort antal udenlandske studerede 
til Århus, siger lederen af Internationalt Sekretariat.

ANDREI ERICHSEN/AV-CENTRALEN

185 udenlandske 
studerende tog den 
4. august fat på to
ugers intensivt 
sprogkursus. 
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