Farvel til et barndomsminde

Den lukkede bestyrelse

Efter 66 år lukker og slukker udstil
lingen ”Alverdens dyr” på Natur
historisk Museum.
CAMPUS’ journalist Kristian
Serge Skov-Larsen siger farvel til
isbjørnen, hjorten og alle de andre
dyr, der i en menneskealder har
begejstret, forundret og for
skrækket børn i alle aldre.

Tidligere medlem af Aarhus Universitets bestyrelse, profes
sor Jørgen Grønnegård Christensen, kritiserer det, han op
fatter som bestyrelsens lukkethed. Han savner bl.a. større
åbenhed om universitetets økonomi.
Lukketheden fører til dårlige beslutninger og under
graver den tillid til bestyrelse og rektorat, der måtte være,
mener han.
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Forskere til tælling
Danske forskeres arbejde skal tælles,
måles og vejes.
Derfor satte Videnskabsministeriet
dem til at bruge tusindvis af timer på at
lave autoritetslister, der blåstempler
tidsskrifter og forlag og får indflydelse
på fordelingen af penge mellem universi
teterne. Men nu er arbejdet måske spildt.

Debat side 19
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Den ægte vare?
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et kan være svært at skelne den
ægte vare fra en kopi. Også i
den akademiske verden, der jævnligt rystes af plagiatsager. Velestimerede forskere kopierer andres arbejde og udgiver det for at
være deres eget, og studerende
downloader opgaver fra nettet.
Men hvorfor er der overhovedet
nogen, der plagierer, og hvad bør
sanktionerne være? Det var nogle
af de spørgsmål, der blev flittigt diskuteret på et nyligt afholdt symposium
om plagiater i Turbinehallen i Århus.
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) stod bag symposiet, hvor
en lang række oplægsholdere belyste plagia-

ter fra juridiske, etiske, psykologiske
og historiske vinkler. Deltagerne
i symposiet gik hjem med en
forståelse af, at diskussionen
om plagiater ikke er sort-hvid.
Der er ikke altid overensstemmelse mellem den juridiske
og den etiske vurdering af
plagiatsager, sanktionerne af
plagiering virker måske ikke
hensigtsmæssigt, og plagiatbegrebet er i det hele taget ikke
en absolut størrelse, da vores opfattelse af plagiater er historisk og
kulturelt bestemt.

Læs mere om plagiatsymposiet på side 7
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Godt begyndt ...
Af rektor
Lauritz B. Holm-Nielsen

S

å kom globaliseringsmidlerne i hus efter
et forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale
Venstre – spørgsmålet er dog, om aftalen er et
tilstrækkeligt grundlag for, at samfundet i fremtiden kan have den videnbaserede udvikling,
som Globaliseringsaftalen skal sikre.
Det er godt, at flere af globaliseringsmidlerne
nu kommer i spil. Det kan være med til at sætte
skub i universiteternes videnopbygning og
videnformidling, som er altafgørende for den
danske samfundsudvikling. Derimod kan man
med rette sætte et stort spørgsmålstegn ved den

fordelingsnøgle, som regeringen og forligspartierne har valgt. Det er naturligvis andelen
af basismidler, som er det springende punkt.
Basismidlerne kommer populært sagt ind ad
fordøren og er grundlaget for universiteternes
opbygning af en både unik og fremtidssikret
forskningskapacitet. En kapacitetsopbygning,
der ikke kun gør universiteterne i stand til
at udnytte de offentlige konkurrenceudsatte
forskningsmidler og understøtte den private
sektors forskningsindsats, men som også styrker universiteterne i det internationale forskningssamarbejde.
Aarhus Universitet har lagt sine budgetter
i tiltro til, at regeringens og forligspartiernes
klare meldinger om, at en væsentlig del af det
statslige forskningsbudget bevilges som basismidler, holder. De konkurrenceudsatte midler
koster både tid, kræfter og medfinansiering, og
de finansierer typisk forskningsbevillingerne i
en årrække, efter at de er bevilliget. Problemet
med en for lav andel af basismidler er ikke
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A terrible waste of time?
work may now be wasted
because the Danish Parliament (Folketinget) cannot
muster a majority in favour
of actually using the lists.
The problem is that the
ministry launched this
project as part of its international evaluation efforts
without ensuring the backing of Parliament first. And
there now appears to be
a majority against using
these lists in allocating the
funds for which the ministry
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wants the universities to
compete.
If the majority against
using the lists holds firm,
it will mean that 366 researchers from 68 subject
groups have probably
wasted countless hours in
the selection of journals and
publishers which Danish
researchers already use (or
would like to use) to publish
the results of their research.
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In the academic world plagiarism often has serious
consequences. Students
can be sent down or even
expelled permanently, and
researchers can be demoted
or even dismissed. Whatever happens, people found
guilty of plagiarism will
often be branded for the rest
of their lives.
So there are very good
reasons for focusing on plagiarism, says associate professor Morten Rosenmeier
PhD, who is the chair of the
Committee for Protection of
Academic Work (UBVA in
Danish). The committee recently held a symposium
on plagiarism at
Turbinehallen
in Aarhus.

Morten Rosenmeier says
that one of the causes of the
common problem of plagiarism in the academic world
is that these days many
researchers are exposed to
considerable pressure to
publish the results of their
work. But in many cases
plagiarism is due to simple
ignorance.
“There are plenty of talented and competent people
who plagiarise because they
simply don’t understand
where the limits to plagiarism lie. Plagiarism isn’t
always due to a conscious
intention to

cheat. So it’s important to
inform everyone about how
far you can go, which is why
we arranged this symposium,” he says.
Among other things, the
symposium focused on the
psychological aspects of
plagiarism. The leader of the
Centre for Academic Writing at the University of Copenhagen, Lotte Rienecker
MSc, believes that it is
important not to focus
solely on the legal aspects of
plagiarism because there is
also a psychological aspect
involved which is often ignored. For instance, some
cases of plagiarism may be
caused by psychological
problems.
Page 7
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The work done by Danish researchers these days
needs to be measured in
some way. So the Danish Ministry of Science,
Technology and Innovation asked them to spend
thousands of hours drawing
up so-called “authoritative
lists” of respected journals
and publishers. The plan
was that these lists should
have an influence on the
allocation of funds to Danish universities. But all this

Derfor må vi også holde partierne fast på
det, som de selv skriver i aftalen: ”At der skal
indgå en analyse af universiteternes finansiering, hvad angår balancen mellem basismidler
og konkurrenceudsatte midler med tanke på
institutionernes dispositionsmuligheder og
planlægningshorisont ved finanslovsforhandlingerne i 2010 og de efterfølgende år”. Udmøntningen af globaliseringsmidlerne er godt
begyndt – men ikke fuldendt.

Plagiarism can be caused by psychological problems

New website to attract students from outside the EU
The European Commission has launched a new
web portal called “Study
in Europe”, the aim being
to attract students from
other parts of the world to
universities throughout the
EU. The homepage is part of
a new European campaign

kun, at universiteterne mister råderum, de
mister også frihedsgrader. Og det kan vække
undren, når hele meningen med universitetsfusionerne og reformen af universiteternes
ledelsesstruktur med bestyrelser og ansatte
ledere er, at samfundet skal have stærke universiteter, som det kan have tillid til.
Det er en berettiget forventning, at balancepunktet mellem grundbevilling og konkurrenceudsatte midler overordnet set ville ligge
et sted mellem 50 og 70 procent til basis. Resultatet, som det er nu, er, at universiteterne
ikke får opfyldt de budgetforudsætninger, som
vi havde regnet med.
På universiteterne kan vi undre os over, at
forligspartierne stadig tøver med at udmønte
to milliarder af de næsten fire, der i globaliseringsforliget blev afsat til forskning i 2010, og
dermed undlader at give et sikkert signal om,
hvilken rolle man tiltænker de danske universiteter i udmøntningen af forskningsmidlerne
fremover.

Is it a copy? It can be
difficult to distinguish
between a copy and
the real thing. Even in
the world of research.
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Farvel til dobbeltklippene
Fra 1. juli næste år er det slut med at få udbetalt SU-dobbeltklip.
De Studerendes Råd raser, men undervisningsminister Bertel Haarder mener ikke, at de studerende, der allerede har sparet dobbeltklip op, kunne forvente at få dem udbetalt.
Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

En ny SU-aftale bliver efter alt at
dømme vedtaget i Folketinget sidst i
november. Partierne er blevet enige,
og aftaleteksten ligger klar. Fribeløbet forhøjes, studerende med et handicap får mere, og studerende med
børn bliver også tilgodeset.
Regningen skal betales af de
studerende, som har opsparet dobbeltklip tidligere på deres studium
i forventning om, at de den dag, de
f.eks. skulle skrive speciale, kunne
få ekstra SU, så studiejobbet kunne
kvittes. Efter 1. juli er det, hvis aftalen vedtages, ikke længere muligt.
– Hele problemet er, at der ikke
er nogen overgangsordning, så dobbeltklippene falder bare væk, selv for
dem, der ikke kan bruge dem endnu.
En række studerende har så taget en
økonomisk beslutning på et forkert
grundlag og mister penge, de havde
fået at vide var deres, og det synes

vi ikke, forligspartierne kan være
bekendt, siger levevilkårsordfører
Pernille Miller fra Danske Studerendes Fællesråd.

Kan ikke nå at bruge klippene
Problemet opstår, fordi man som
studerende først er berettiget til at
få udbetalt dobbeltklip på det sidste
år af bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen – hvis man vel at
mærke har læst på normeret tid. Det
vil sige, at studerende, der igennem
en hel uddannelse har valgt klip fra
for at kunne koncentrere sig fuld tid
om slutspurten frem mod specialeskrivningen, ikke kan nå at få dem
udbetalt, inden ordningen forsvinder, hvis de f.eks. først er startet på
kandidatuddannelsen efter sommerferien i år.
– De studerende har sat klip til
side, fordi de på forhånd vidste, at de
kunne få dem udbetalt senere. Men
det har de åbenbart gjort på et forkert grundlag. De har fået at vide, at

Smilets by er ikke bare en mellemstation før
karrieren i København. Mere end halvdelen af
de studerende, som uddanner sig på Aarhus
Universitet, bor og arbejder stadig i Århus og
den nærmeste omegn efter endt uddannelse,
viser ny undersøgelse.
Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

At Århus tiltrækker studerende fra
hele landet, og at de er en god forretning for byen, er der ikke noget nyt i.
Men nu viser den nyligt offentliggjorte
beskæftigelsesundersøgelse fra Aarhus Universitet, at de studerende på
de århusianske afdelinger af universitetet også i stor udstrækning bliver
boende og får arbejde i byen og omegnen, når de er færdige med specialet.
Næsten hver anden studerende
bliver boende i Århus og den østlige
del af Midtjylland – både efter et og
fem år.
Det er bestyrelsesformand i Erhverv Århus, Peter Kjær, absolut ikke
utilfreds med.
– Jeg synes, tallene lyder utroligt
positive, for vi vil meget gerne have,
at mange af dem, der uddanner sig
her i byen, også har lyst til at blive
her. Erhvervslivet i Århus har det
særlige privilegium, at der hvert år
kommer unge fra hele landet til byen
for at læse. Og hvis de synes godt om
byen, betyder det åbenbart, at vi kan
trække på deres evner i mange år
fremover, siger han.

De nye SU-regler er endnu ikke vedtaget i Folketinget, men da en bred forligs
kreds er blevet enig om indholdet, er det som studerende nok klogt allerede nu
at begynde at overveje, om ændringerne får indflydelse på ens egen SU.

Pr. 1. januar 2009
• F ribeløbet for arbejde ved siden af studierne forhøjes med 1.500 kr. om måne
den til 7.870 kr.
• Handicaptillægget forhøjes med 750 kr. om måneden til 7120 kr.
• Studerende med børn, hvor begge forsørgere bor sammen og er på SU, får
forhøjet det såkaldte samboendetillæg med 1285 kr. til 2000 kr. om måneden
pr. forsørger.
• En stor del af ansøgningsproceduren og SU-behandlingen digitaliseres.

Pr. 1. juli 2009
•U
 dbetalingen af dobbeltklippene afskaffes. Opsparede dobbeltklip kan ikke
udbetales efter denne dato. Er du ikke berettiget til udbetaling inden denne
dato, er det bare ærgerligt.

Haarder: De kunne ikke
forvente noget
Men selvom de studerende og deres
repræsentanter er sure, mener undervisningsminister Bertel Haarder
ikke, at de har noget at komme efter.
– De studerende, som flere år før
på deres bachelordel har fravalgt
klip, kan ikke siges at have haft en
sikker forventning om at kunne
opfylde kriterierne for at få udbetalt dobbeltklip, siger ministeren til
CAMPUS.
Han gør samtidig opmærksom på,
at SU-styrelsen allerede i juni informerede om, at dobbeltklipordningen
formentlig faldt bort, og at de studerende, der allerede i dag er beret-

tigede til dobbeltklip, har frem til 1.
juli til at få dem udbetalt.
Ministeren slår samtidig fast, at de
opsparede klip ikke falder bort, men
i stedet kan bruges til f.eks. studieforlængelse.
– Klippene indgår fortsat i klippekortet til uddannelsen, og når de
studerende fravælger SU i løbet af
studiet, er det oftest for at få et højere fribeløb. Det er kun 18 procent
af de fravalgte klip, der ender med at
blive udbetalt som dobbeltklip, forklarer Bertel Haarder.
Argumentet om studieforlængelse
mener Pernille Miller fra Danske

Studerendes Fællesråd ikke holder
en meter.
– De, der sparer op for at bruge
klippene senere, er jo netop dem, der
har tænkt sig at læse på normeret
tid. Og det kan vel hverken være i
regeringens eller de studerendes interesse, at de nu skal ud og arbejde,
fordi deres opsparing er taget fra
dem. Det harmonerer i hvert tilfælde
ikke så godt med det, regeringen
ellers plejer at sige om studietider,
siger hun.
Forligspartierne regner med at
spare 56 millioner om året på at
fjerne dobbeltklipordningen. ■
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Universitetets
studerende bliver i Århus

de kunne få klippene, og har disponeret deres økonomi efter det, og nogle
har endda arbejdet meget og brugt
klippene som en form for opsparing
til specialeskrivningen. Og nu bliver
de altså taget fra dem. Det synes vi
ikke er i orden, siger Pernille Miller.

Sådan ændrer din SU sig

De unge flytter ellers mest
Postdoc Anders Frederiksen fra
Handelshøjskolen, som forsker i
fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet, er ligesom Peter Kjær
overrasket over den store andel, der
bliver i Århus.
– Vi ved, at de, der flytter mest
rundt og er mest fleksible på arbejdsmarkedet, er de unge. Derfor
er det godt nyt for de århusianske
virksomheder, at de åbenbart er i
stand til at fastholde kandidaterne
også efter fem år. For når man når
så langt, begynder mange andre faktorer end jobbet at spille ind på en
flytning, og så er det nemmere for
området at fastholde kandidaterne.
Det er nogle spændende tal, og det
kunne det helt klart være interessant
at undersøge yderligere med mere
forskning, siger Anders Frederiksen.
Undersøgelsen, som er lavet af
Aarhus Universitet for at belyse de
nye kandidaters beskæftigelsessituation, viser samtidig, at de nyudklækkede kandidater i gennemsnit får
deres første job inden for 100 dage.
88,6 procent er i beskæftigelse efter
et år og 96,3 procent efter fem år. ■

Rumkvinden.
Iført rumdragt og kæmpesmil gør Marie Klein gør sig klar til at indtage scenen til årets medicinerrevy. Sammen
med 50 andre medicinstuderende har hun knoklet i flere måneder for at blive færdig til premieren. Læs mere om
Medicinerrevyen og revykulturen på AU side 15 og se billeder og lyd fra revyen på www.au.dk/campus

Her får de studerende fra Århus job*
Storkøbenhavn 19 %
Sjælland og øer 6 %

Fyn 4 %

Århus (samt den østlige
del af Midtjylland) 47 %
* Undersøgelsen har fået svar fra 944 kandidater, der har
været færdige i enten et eller fem år. Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole er ikke medtaget i denne oversigt.

Øvrige
Jylland
25 %

Læs hele beskæftigelsesundersøgelsen på
www.au.dk/uddkvalitet/analyse/beskaeftigelse07
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Den kritiske
universitetsavis
overlever

kort nyt
EU: Ny side skal tiltrække
udenlandske studerende
Europa-Kommissionen har lanceret en ny webportal,
”Study in Europe”, som skal markedsføre universite
ter i hele EU til studerende fra andre dele af verden.
Hjemmesiden er en del af en ny europæisk kampagne
for at få flere studerende fra andre verdensdele til
Europa for at læse.
På siden kan man blandt andet læse om særlige for
hold i de enkelte lande og søge specifikt efter forskel
lige kurser og studieretninger.
Europa har i alt mere end 4000 videregående ud
dannelsesinstitutioner, og den nye kampagne vil
blandt andet være synlig på messer i São Paulo og
Moskva. Den nye hjemmeside kan ses på
www.study-in-europe.org.

Københavns Universitets ledelse har trukket beslutningen om at lukke den trykte version af Universitetsavisen
tilbage. Redaktøren Richard Bisgaard glæder sig over, at
de omfattende protester fra medarbejdere og studerende
har fået ledelsen på nye tanker.
I stedet for at lukke Universitetsavisen satser
Københavns Universitet nu på styrke den.

Tutorer fra AU vinder DM’s tutorpris
Tutorerne fra Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet
har i konkurrence med 36 andre tutorhold fra landets
øvrige universiteter vundet Dansk Magisterforenings
Tutorpris.
Dommerkomiteen lagde i sin begrundelse vægt på
balancen mellem det faglige og det sociale hos det
århusianske tutorhold.
Årets nye studerende kunne indstille deres tutorer
til prisen, og det var Tajs Holm Pedersens indstilling,
der overbeviste dommerne. Det er første gang, DM
uddeler Tutorprisen.

Kursister kan ikke evaluere sig selv
Når kursister på efteruddannelse angiver deres til
fredshed efter endt kursusforløb, adskiller resultatet
sig ofte markant fra, hvor meget de rent faktisk har
lært. Det viser en del af en ny ph.d.-afhandling fra Han
delshøjskolen, Aarhus Universitet.
Undersøgelsen kan potentielt have vidtrækkende
konsekvenser, fordi brugernes egne subjektive vurde
ringer bruges til alt fra at måle effekten af efteruddan
nelse til kvaliteten af sygehusbehandlinger. Men hvis
folks egen vurdering ikke kan påvises at have nogen
sammenhæng med den rent objektive kvalitet, kan
sådanne målinger vise sig at være problematiske.
Undersøgelsen er lavet ved at sammenligne en
række efteruddannelseskursisters egen vurdering
af et kursusforløb med den rent objektive indlæring i
form af en række før og efter-test.

Allergifremkaldende plante
kan udvikle pollen i Danmark
Den stærkt allergifremkaldende bynkeambrosie er
et potentielt meget ubehageligt bekendtskab, og nu
viser ny forskning fra Danmarks Miljøundersøglser
(DMU), at planten måske kan overleve på danske
breddegrader – stik mod, hvad forskerne indtil nu har
regnet med.
Pollen fra bare tre-fem bynkeambrosier er nok til at
forurene luften i f.eks. den 15.000 kvadratmeter store
Ballerup Super Arena så meget, at personer med høfe
ber ville blive dårlige af at være derinde.
Planten, som oprindeligt kommer fra Nordamerika,
har i forvejen spredt sig til store dele af Europa. Når
forskerne fra DMU nu har konstateret, at bynkeambro
sien er i stand til at udvikle pollen under danske for
hold, er det afgørende spørgsmål derefter, om planten
også kan sætte spiredygtige frø og dermed sprede sig
herhjemme.

Støtte til forskning i
Alzheimers sygdom
The Alzheimer’s Association i USA har tildelt adjunkt,
ph.d. Olav Andersen, Aarhus Universitet, en bevilling
på 100.000 dollars, som skal bruges til forskning i me
kanismer, der kan have effekt på Alzheimers sygdom.
Olav Andersens forskningsprojekt skal afklare nogle
af de faktorer, der er afgørende for, at hjernen funge
rer optimalt. En sådan forståelse er afgørende for, at
man kan udvikle ny og bedre medicin til behandling af
Alzheimers sygdom. Olav Andersen arbejder i Lund
beckfondens forskningscenter MIND på Institut for
Medicinsk Biokemi.

Af Hans H. Plauborg
hhp@adm.au.dk

Richard Bisgaard mener, at de studerende
og ansatte har vundet et lille slag i en kulturkamp om kommunikationsværdier på
Københavns Universitet.
– Det handler om andet og mere, end
at vi fortsat får lov til at lave en trykt avis,
siger redaktøren på Universitetsavisen i
København, der i slutningen af oktober fik
at vide, at universitetets rektor Ralf Hemmingsen havde trukket sin beslutning tilbage om at lukke den trykte avis.
Kulturkampen handler om, hvad god
kommunikation er, og hvilken slags kommunikation der skal være plads til på et
universitet.
– Skal al vores kommunikation være ren
reklame med ene glade budskaber uden
nogen former for kritik og konfliktstof?
Eller skal vi også have kritisk journalistik,
der er forpligtet på sandheden og ærligheden over for læserne? Den kulturkamp
findes på mange universiteter, og man må
sige, at det er den førstnævnte opfattelse,
der har haft vind i sejlene, efter at universitetsdemokratiet er blevet afskaffet. Mens
kommunikationsafdelingerne er vokset
eksponentielt med henblik på markedsføring og politisk spin i takt med ansættelsen
af nye ledere og direktører, er den interne
presse til studerende og ansatte blevet
udsultet eller slet og ret omdannet til rene
propagandablade for rektor. Men Univer-

sitetsavisens eksempel viser, at det ikke er
en uundgåelig skæbne. Studerende og ansatte er rede til at gå på barrikaderne for at
forsvare deres personale- og studenteravis,
hvis der ellers er noget at forsvare, siger
Richard Bisgaard, der ser omstødelsen af

Skal al vores kommunikation
være ren reklame med ene glade
budskaber uden nogen former for
kritik og konfliktstof?
Eller skal vi også have kritisk journalistik, der er forpligtet på sandheden og ærligheden over for læserne?
Richard Bisgaard, redaktør på Universitetsavisen

de opfattede som rektors egenrådige ledelsesstil. Hverken studerende, ansatte eller
avisens bladudvalg var blevet taget med på
råd om avisens fremtid.
Studerende og ansatte latterliggjorde den
officielle begrundelse for at lukke avisen,
nemlig hensynet til universitetets miljørigtige profil, med mange eksempler, der
viste, at den årlige CO2-besparelse højst
svarede til CO2-forbruget i tre parcelhuse
– formentlig langt mindre. Mange påpegede, at den egentlige begrundelse var at
lukke munden på en avis, der af og til var
kritisk over for ledelsen. Kulminationen på
protesterne kom i slutningen af september,
da alle medarbejderrepræsentanter udvandrede fra et møde med ledelsen. Men
nu har Ralf Hemmingsen altså trukket sin
beslutning tilbage og beklaget den.

Opruster kommunikationen
beslutningen om at lukke papiravisen som
en sejr for den kritiske journalistik over den
politiske styrede kommunikation.

Protester i flok
En sejr er det også for demokratiet på universitetet. For der gik ikke lang tid, fra rektor Ralf Hemmingsen i sommer besluttede
at lukke Universitetsavisen og omlægge
den til ren netavis, til de første protester
meldte sig. Nogle studerende oprettede
en gruppe på Facebook og kritiserede offentligt rektors beslutning, hvorefter flere
ansatte tog protesten op og kritiserede det,

I stedet for at lukke avisen satser Københavns Universitet nu på styrke den. Den
trykte avis skal således i 2009 suppleres
af en webavis med daglige nyheder. For at
sikre, at informationerne også når ud til
universitetets udenlandske medarbejdere
og studerende, vil der også skulle laves engelsksprogede nyheder.
– Vi ser frem til at fortsætte den kritiske
linje med nyheder, reportager, dybdeborende baggrundsartikler og en masse debatstof, siger Richard Bisgaard. ■

Specialefællesskaber under pres
De nye specialeregler gør det sværere for specialefællesskaber at skaffe medlemmer. Travlhed og en presserende
deadline får mange studerende til at vælge at klare sig selv.
Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk

Det kan være en ensom affære at skrive
speciale. Nogle studerende vælger derfor at
være med i et specialefællesskab uden for
deres studiested, hvor de mod et månedligt
kontingent får en kontorplads og et fagligt
og socialt fællesskab med andre specialeskrivere. Men de nye specialeregler, der
betyder, at man skal færdiggøre specialet på
seks måneder, afholder flere og flere fra at
gå ind i et sådant fællesskab.
Annette Barsøe Kjærgaard skriver speciale på Handelshøjskolen og er formand
for erhvervsudvalget i specialefællesskabet
Netmerc, der har til huse i et stort kontor-

kompleks på Søren Frichs Vej i Århus. Hun
fortæller, at specialefælleskabet kæmper en
hård kamp for at finde nye medlemmer.
– Problemet er, at folk skriver speciale
i kortere tid og dermed tænker, at de godt
kan klare at sidde derhjemme. Men Netmerc giver netop de studerende mulighed
for en intensiv og fokuseret specialeskrivningsperiode, idet arbejdsdagen bliver
struktureret ved at ”møde på kontoret” hver
morgen i professionelle omgivelser, siger
Annette Barsøe Kjærgaard.

Kontakter til erhvervslivet
En af fordelene ved et specialefællesskab
”ude i byen” er ifølge Annette Barsøe Kjærgaard, at specialeskriverne ofte er tæt på

erhvervslivet og dermed har mulighed for
at få vigtige kontakter med henblik på et
kommende job. Netmerc blev blandt andet
etableret med det formål at styrke samarbejdet mellem specialeskrivere og erhvervslivet, fortæller Annette Barsøe Kjærgaard.
– Vi deler faciliteter med de mange
forskellige virksomheder, der har til huse
i Frichsparken, og det giver gode muligheder for netværk mellem specialeskriverne
og erhvervslivet. Vi mødes for eksempel i
kantinen til frokost, siger hun.
Netmerc har i øjeblikket flest medlemmer fra Handelshøjskolen, fordi de studerende her har svært ved at få en specialeplads på deres studiested. Annette Barsøe
Kjærgaard understreger dog, at man meget
gerne vil tiltrække specialeskrivere fra
andre dele af studielivet i Århus for at
styrke bredden af specialefællesskabet –
både fagligt og socialt. ■
Mere om Netmerc på: www.netmerc.dk
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Klare regler for
forskernes arbejde

Et naturtalent til
formidling. Vinderen af forskerfight
Jakob Kibsgaard
kunne gå hjem
med et rejsegavekort på 10.000 kr.

På Danmarks Pædagogiske Universitetsskole vil dekan Lars Qvortrup
indføre en ”flexicurity”-model, som
kan sikre, at forskerne både tjener
penge til deres institut og får tid til
deres egen forskning.
Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk
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Tjen flere penge til dit institut og spar op til din forskning.
Med det tilbud lægger dekan Lars Qvortrup op til en
ny ledelsesstil på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU). Her ser det ud til, at forskerne efter de
første forhandlinger med ledelsen går med på dekanens
udspil til en ny incitamentsstruktur.
– Den sikrer os opsparing til vores forskning, og vi kan
tydeligere se, hvad vi har ret til, og hvad vi skal, begrunder tillidsrepræsentant Jette Benn sin holdning til den
nye ”selvledelse”, som bygger på en aftale mellem den
enkelte forsker og institutlederen.
Lars Qvortrup selv betegner indførelsen af incitamenter som det mest ansvarlige, når DPU er nødt til at tjene
penge til sine aktiviteter.
– Vilkårene for DPU er, at 60 procent af institutternes
økonomi er baseret på indtjening udefra i form af undervisning og eksternt finansieret forskning, og 40 procent
er basisbevillinger fra Videnskabsministeriet. Den samme
fordeling skal gælde for de enkelte forskere, så de solidarisk bidrager til, at deres institut kan overleve økonomisk,
forklarer Lars Qvortrup om den kontraktbaserede ledelse,
han før sommerferien introducerede på universitetsskolen.

minutter
til formidling

Ingen kontrakt

Ni kombattanter dystede
om 10.000 kr. for den
bedste forskningsformidling, da Folkeuniversitetet
var vært for byens første
forskerfight.
Af Hans H. Plauborg
hhp@adm.au.dk

Dommerpanelet bestående af professor
Gorm Toftegaard Nielsen, instruktør Madeleine Røn Juul, journalist Niels Krause-Kjær
og prorektor Søren E. Frandsen var enige
med publikum om, at Jakob Kibsgaard ydede
den mest overbevisende formidlingspræstation. Det blev den unge ph.d.-studerende fra
Nanoscience 10.000 kroner rigere af.

Engagement og mangel på råt kød
Forskerfighten var et nyt forsøg fra Folkeuniversitetet i Århus på at styrke den
folkelige formidling af videnskabens
resultater, metoder og refleksioner. Den
ultrakorte form var en udfordring for flere
af kombattanterne, der ikke helt formåede
at levere en effektiv formidling af deres
indsigter til menigmand på 240 sekunder.
”Jeg savnede noget mere råt kød,” lød
en kommentar fra en af dommerne, journalist og tidligere spindoktor Niels Krause-Kjær, som dog selv havde lidt svært ved
at formidle sin egen forståelse af ”råt kød”.
”Der var for meget konference og for
lidt engagement over det,” lød kommentaren fra en anden dommer, juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen, efter fire
minutter i selskab med ph.d.-studerende
Maciej Bogdan Manieckis formidling af
sin indsigt i betydningen af blodmangel
hos patienter med betændelsessygdom

og kræft. ”Men læger har jo altid haft lidt
svært ved at fortælle os dødelige noget, vi
kan forstå,” lød det ironisk udglattede fra
juraprofessoren.

Årlige resultatkontrakter bliver der dog kun tale om mellem dekanen og de enkelte institutter og centre. På et
møde med tillidsrepræsentanterne accepterede dekanen
deres ønske om, at den enkelte forsker ikke skal indgå en
kontrakt med sin institutleder, men en aftale, som også
skal være grundlaget for medarbejdernes årlige udviklingssamtaler med ledelsen.
– Vi opfatter en kontrakt som et større indgreb i den enkelte forskers opgaver. Hvor fri vil f.eks. den fri forskning
være, hvis institutlederen får det styringsredskab? Desuden forudsætter en kontrakt, at de to parter er ligestillede, men det er jo ikke tilfældet her, forklarer Jette Benn.

Gentagelse næste år
Inden dysten var kombattanterne blevet
coachet i god og effektiv formidling.
– Det var godt at få noget sparring på
sine formidlingsevner. Vi forskere har et
ansvar for at formilde vores forskning,
og derfor er det også vigtigt, at vi bliver
bedre til det – også når der som i dag
kun er fire minutter til rådighed, sagde
ph.d.-studerende på Religionsvidenskab
Rene Dybdal Pedersen, der fremlagde sin
forskning om kortlægningen af de nye
religioner i Danmark.
Mange tilskuere måtte gå forgæves til
formidlingsdysten, da der kun var plads
til ca. 80 mennesker i Planetariet på
Steno Museet. Rektor for Folkeuniversitetet Sten Tiedemann lover allerede nu en
gentagelse næste år i lidt større omgivelser – måske på et teater. ■

Klare forventninger

Foto: Lars Kruse/AU-foto

Jakob Kibsgaards øjne stråler af begejstring, og hans kropssprog dirrer af engageret overskud. Der findes med garanti
ingen i kongeriget, der kan fortælle om,
hvordan man ved hjælp af nanoteknologi
kan fjerne svovl fra benzin og diesel, med
samme næsten maniske intensitet som
den unge ph.d.-studerende fra Interdisciplinær Nanoscience Forskerskole på Det
Naturvidenskabelige Fakultet.
Både dommerpanelet og publikum var
da også enige om, at Jakob Kibsgaard
skulle løbe med sejren og de 10.000 kroner, da Steno Museet den 28. oktober
lagde lokale til byens første forskerfight.
Fight blev der måske ikke så meget af,
da ni unge ph.d.-studerende fra Aarhus
Universitet dystede om at være bedst
til at fremlægge deres forskning på fire
minutter. Dertil var stemningen og
setuppet ved Folkeuniversitetets arrangement lidt for akademisk og urbant.
Til gengæld var der masser af spændende formidling af forskning i absolut
kortform.

– Arrangementet har overgået mine
forventninger. Jeg synes, det har været
en nem og en sjov måde til at få et lille
indblik i vidt forskellige forskningsemner,
sagde en af tilhørerne, Grethe Rydahl, i
pausen mellem den indledende runde og
finalen.

Lars Qvortrup betegner brugen af aftaler som et klart
grundlag for de forventninger, medarbejdere og ledelse
kan have til hinanden.
– Aftalerne giver nogle meget klare principper for
de krav, vi kan stille til medarbejderne, og med aftalen
kan de på den anden side pege på de krav, vi skal indfri,
siger dekanen, der kalder den ny ledelsesform for en
”flexicurity”-ordning.
– Hvis forskerne bruger mere end 60 procent af deres
tid på at levere undervisning og løse eksterne forskningsopgaver eller få bevillinger fra forskningsråd og andre
fonde, opsparer de timer, som senere kan bruges til et
frisemester. Det er en fleksibel model med indbygget sikkerhed for, at der også bliver tid til den forskning, man
selv er herre over, forklarer Lars Qvortrup.
Foreløbigt ligger det i dekanens udspil, at forskerne
kan bruge 25 procent af tiden på egen forskning.

Holder aftalen?
Det udsagn vil Jette Benn gerne tage for pålydende, og
hun ser det også som et fremskridt.
– Siden 2000 har vi brugt 65 procent af vores tid på at
tjene penge til vores institutter ved at undervise og skaffe
eksterne forskningsopgaver. Men mange brugte mere
tid, som bare forsvandt i et sort hul, hvis de ikke havde
en aftale med deres institutleder om at få ekstra forskningstid på et senere tidspunkt, siger Jette Benn.
Hun er lidt bekymret for, om forskerne nu fuldt ud
kan bruge 25 procent af deres tid på deres egen forskning, sådan som dekanen lægger op til.
– Det store spørgsmål med de individuelle aftaler er,
hvordan institutlederne vil forvalte deres job, især når
økonomien er presset, og i hvor stort omfang den enkelte
forsker påtager sig eller bliver pålagt opgaver uden for
sit egentlige forskningsfelt, siger Jette Benn. ■
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Revisortrainee
Vil du gøre dine karrieredrømme til
virkelighed? Og vil du have din årgangs
stærkeste cv? Så bliv revisortrainee i
KPMG. Næste hold starter til august
2009.

Suveræn karriereplatform
Hos os er revision ikke bare tørre tal.
Hos os er revision en unik mulighed for
at komme helt tæt på nogle af landets
mest spændende virksomheder og få
en suveræn platform for en fremtidig
karriere. Uanset om du vil udvikle dig til
generalist, specialist eller leder.

Samtidig giver jobbet dig alle tiders
chance for at koble teori og praksis, for
du får både direkte kundekontakt og
branchens bedste uddannelse. Og så
har du altid din personlige coach i ryg
gen.

Vi arbejder for en perlerække af små,
mellemstore og store virksomheder i
såvel den offentlige som den private
sektor. Du får derfor et solidt indblik i

dansk erhvervsliv. Du kan også blive
udstationeret, når du har gjort dig dine
første erfaringer.

Tændt på tal?
Vi forestiller os, at du er ved at være
færdig med din STX, HHX, HA/HD
eller cand.merc.aud. Så længe du
tænder på tal og forretningsudvikling,
har du et utal af muligheder. For vi til
byder dig en uddannelses og karriere
plan, der matcher dine evner og ønsker.
Derudover skal du være videbegærlig
og udadvendt, da du kommer til at bru
ge meget af din tid ude hos kunderne.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning mærket ”Revisor
trainee” til rekruttering@kpmg.dk.
Husk at skrive, hvor i landet du gerne vil
arbejde, og hvor du har set annoncen.
Har du spørgsmål, så ring til
rekrutteringskonsulent Katja Lyngby
på tlf. 38 18 32 32.

kpmg.dk
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KPMG er en markedsledende revisions og rådgivningsvirksomhed med mere end 1.500 medarbejdere
fordelt på kontorer over hele Danmark. Vi er samtidig en del af det globale KPMGnetværk med kontorer
i 150 lande. I vores verden er stærke menneskelige relationer afgørende. Derfor er vores mål at komme
tættere på. Tættere på vores kolleger. Tættere på vores marked. Tættere på vores kunder – altid uden at
miste den nødvendige uafhængighed. Det kræver indsigt i et univers, der spænder fra mindre danske
virksomheder til store internationale koncerner.
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Plagiat
Forskere har travlt – så
travlt, at nogle bliver fristet
til at kopiere andres arbejde.
Også studerende er med på
vognen. CAMPUS har været
til symposium om plagiater.
Af Ida Hammerich Nielson

kan skyldes
psykiske problemer

Hovedpunkter:
■ Udvalget til Beskyttelse af Videnska
beligt Arbejde (UBVA), der hører under
Akademikernes Centralorganisation, af
holdt for nyligt symposium om plagiater i
Turbinehallen i Århus
■ Det er ikke altid ond vilje, der ligger bag
plagiering. Ofte er forskere og stude
rende usikre på, hvad de egentlig må i
videnskabelige arbejder
■ Psykiske lidelser kan ligge bag nogle af
plagiatsagerne

ihn@adm.au.dk

Hvis du som barn blev taget i at skrive af efter
sidemanden i skolen, fik du højst sandsynligt
et fornærmet blik fra klassekammeraten og
måske en skideballe af læreren. I den videnskabelige verden har plagiering ofte langt
mere alvorlige konsekvenser. Studerende kan
få karantæne eller blive smidt ud af universitetet, og forskere kan blive degraderet eller
fyret. I alle tilfælde vil synderen ofte være
brændemærket for livet.
Der er derfor god grund til at sætte fokus
på plagiering, mener lektor, ph.d. Morten
Rosenmeier, der er formand for Udvalget til
Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA),
der stod bag det nyligt afholdte symposium
om plagiat i Turbinehallen i Århus. Morten
Rosenmeier fortæller, at de mange plagiatsager
inden for den akademiske verden blandt andet
skyldes det publiceringspres, mange forskere
er udsat for. Men ofte ligger der også simpel
uvidenhed bag plagiatsagerne.
– Der er mange talentfulde og dygtige mennesker, som begår disse plagiater, fordi de ikke har
samme forståelse som deres omgivelser af, hvor
grænserne går. Det er ikke altid ond vilje, der ligger bag plagiering. Derfor er det vigtigt at informere om, hvor grænserne går, og det er grunden
til, at vi afholder dette symposium, siger han.

Plagiering er åndeligt tyveri
Morten Rosenmeier byder velkommen til det
velbesøgte symposium med en bemærkning om,
at man i år har valgt at sætte ekstra fokus på de
psykologiske og etiske aspekter af plagiering.
Dagens første oplæg har dog juraen i centrum.

Advokat, forskningsassistent, ph.d. Clement
Salung Petersen fra Det Juridiske Fakultet ved
Københavns Universitet fortæller, at plagiat kan
betegnes som tyveri af åndelig virksomhed.
– Inden for juraens verden har et sådant
åndeligt tyveri aldrig været sidestillet med
tyveri i strafferetlig forstand. Derfor har man
med tiden lavet særlige regler om det, og det
kommer i dag til udtryk i immaterialretten,
som blandt andet omfatter ophavsretten, siger
Clement Salung Petersen i sit oplæg.
De fleste deltagere i symposiet er jurister
og videnskabelige og administrative medarbejdere, der på den ene eller anden måde
beskæftiger sig med eller har en interesse for
plagiatsager. Enkelte studerende har dog også
fundet vej til Turbinehallen. En af dem er Henrik Paulsen, der læser jura på Aarhus Universitet. Han deltager i symposiet for blandt andet
at få inspiration til sit speciale.
– Jeg interesserer mig meget for immaterialret, og da det er et ret teoretisk fag, er
det spændende at komme herned og få nogle
mere praktiske vinkler på det. På jura lærer
vi hele tiden, hvordan vi skal henvise og citere. Men jeg tror, at mange andre studerende
er i tvivl om, hvad de må, og så kan det ende i
plagiatsager. Og nogle fristes sikkert også af,
at det er meget nemt at gå på nettet og finde
materiale, siger Henrik Paulsen.

Psykiske lidelser kan spille ind
Spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er
nogen i den akademiske verden, der plagi-

erer, er omdrejningspunktet for cand.psych.
Lotte Rieneckers oplæg. Lotte Rienecker er
centerleder for Akademisk Skrivecenter ved
Københavns Universitet og står bag flere
bøger, blandt andet den af studerende meget
kendte Den gode opgave. Lotte Rienecker har
selv prøvet at blive plagieret flere gange og
beskriver det som en mærkelig, fremmedgørende oplevelse at se sin egen tekst kopieret
i en anden sammenhæng. Alligevel slår hun
til lyd for ikke at stirre sig blind på de juridiske aspekter af plagiering, da der også
er en psykologisk side af sagen, som ofte er
underbelyst.
– Nogle plagiatorer er psykisk ude i tovene,
og næsten alle psykiske lidelser er karakteriseret af svækkede grænser mellem eget og
andres meningsindhold – andres ord gør et
stort indtryk på én og betyder meget i ens
indre verden. Dertil kommer, at man ofte
har svært ved at koncentrere sig og arbejde
selv. Undersøgelser viser, at hver anden danske husstand har psykiatri tæt inde på livet.
Hvorfor skulle den akademiske verden være
undtaget? Vi går ofte rundt med den fiktion,
at alle mennesker agerer rationelt og er helt
skarpe på grænserne mellem eget og andres,
siger Lotte Rienecker.

For skrappe sanktioner
En klassisk diskussion mellem jurister og psykologer handler om, hvorvidt plagiatoren – med
engelske udtryk – er ”bad” eller ”mad”. Juristen
siger, han er ”bad”, psykologen siger, han er
”mad” eller ”sad”. Lotte Rienecker mener ikke, at
vi udelukkende skal sanktionere plagiat ud fra, at
overtræderen er ”bad”.
– Problemet med de juridiske sanktioner er,
at der kun er juridiske værktøjer i værktøjskassen, og det er for lidt. I dag har vi nogle hårde
sanktioner, f.eks. bortvisning fra universitetet
i flere år, men vi ved ikke, om den bortviste
i den tid bliver bedre til at arbejde med akademiske tekster og dermed starter igen på et
andet forudsætningsgrundlag. Vi bør arbejde
på at forebygge plagiatsager og reintegrere
personen, og derfor skal vi have nogle pædagogiske muligheder, efter sanktionen er indtrådt,
siger Lotte Rienecker.
Et yderligere problem med de skrappe

sanktioner er ifølge Lotte Rienecker, at flere
undervisere måske undlader at indberette problematiske opgaver, fordi konsekvensen kan
være, at et stort antal studerende risikerer at
blive smidt ud af universitetet.
Symposiet satte ud over de juridiske og psykologiske aspekter af plagiering fokus på etiske
spørgsmål og sluttede af med en gennemgang
af plagiatbegrebet i historisk lys.
Symposiet i Turbinehallen kan snart ses
som video på www.ubva.dk, hvor der også ligger optagelser fra sidste års plagiat-symposium i København. ■

Hvad er plagiering?
Plagiering er at bruge en andens tekst som sin
egen uden at lave præcise kildehenvisninger.
•	”At bruge” kan f.eks. være at: nævne,
citere, referere, oversætte, analysere,
diskutere etc.
•	”Tekst” kan uafhængigt af medie f.eks.
være: idéer, sætninger, data, figurer, gra
fer, tabeller, grafik, statistik, websider,
bøger, noder, musik, artikler, interviews,
breve, synspunkter, teorier etc.
•	”En kildehenvisning” kaldes også
reference, litteraturhenvisning etc. En
kildehenvisning skal være så præcis, at
man entydigt kan identificere den oprin
delige kilde.
Plagiering hænger ofte sammen med for
kert håndtering af kilder i videnskabelig
sammenhæng. Hvis du som studerende af
og til er i tvivl om reglerne for kildehåndte
ring i dine opgaver, er der hjælp at hente.
På den nye webtutorial, www.stopplagiat.
nu, kan du på en let og hurtig måde sætte
dig ind i reglerne og dermed undgå at blive
anklaget for snyd.
Kilde: www.stopplagiat.nu

Inden for musikkens verden er det ikke ualmindeligt at lade sig inspirere af
andres værker – til tider er
inspirationen så kraftig,
at der opstår diskussioner om plagiering.
Således er både Bruce
Springsteen, Martin fra
X-factor, Madonna og 50
Cent blevet beskyldt for
at pynte sig med lånte
fjer. Musikerne ender
langtfra altid i egentlige
plagiatsager, og selv hvis
de gør, fortsætter deres
karriere ofte uanfægtet.
I den akademiske verden
har plagiering derimod
alvorlige konsekvenser
for den involverede.
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Forskere
til tælling
Danske forskeres arbejde skal tælles og vejes. 
Derfor satte Videnskabsministeriet dem til at lave
autoritetslister, som blåstempler tidsskrifter og forlag
og får indflydelse på fordelingen af penge mellem
universiteterne. Spørgsmålet er, om der er flertal for
overhovedet at bruge listerne.

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

En dansk kanon for forskningen er på vej
–en kanon, som forskerverdenen selv har lavet
efter besked fra Videnskabsministeriet og i
flere tilfælde i heftig diskussion med samme
ministerium. Men også en kanon, som måske
aldrig vil blive brugt.
Som en del af den internationale evalueringsbølge satte ministeriet nemlig arbejdet i
gang uden at tage Folketinget i ed. Og her ser
der ud til at være et flertal mod at bruge de

Hovedpunkter
■ 366 forskere har måske har spildt tusin
der af timers arbejde med at udvælge de
tidsskrifter og forlag, hvor danske for
skere publicerer eller gerne vil publicere
deres forskning
■ De såkaldte autorisationslister bliver
opdelt i to niveauer, niveau 1 og niveau 2,
hvor sidstnævnte indeholder de fineste
tidsskrifter og forlag, som udløser flest
penge til forskerne og deres universiteter
■ Arbejdet med den niveaudelte autoritetsli
ste bygger i stort omfang på den tilsvaren
de norske liste, der er brugt til at omfordele
penge mellem de norske universiteter

såkaldte autoritetslister som målestok for de
penge, universiteterne efter ministeriets mening skal konkurrere om.
Bliver flertallet mod listerne en realitet, må
366 forskere fordelt på 68 faggrupper se i øjnene, at de sandsynligvis har spildt tusinder af
timers arbejde med at udvælge de tidsskrifter
og forlag, hvor danske forskere publicerer eller
gerne vil publicere deres forskning.

Skal fordele penge
Hensigten med hele øvelsen er ifølge Videnskabsministeriet at styrke kvaliteten af dansk
forskning, så den kan måle sig med den bedste
i verden. Store dele af forskningsverdenen sætter dog et stort spørgsmålstegn ved, om det
overhovedet er muligt at bedømme forskning
ud fra, hvor den bliver publiceret. Direktør
Inge Mærkedahl fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI), som arbejdet med listerne
hører under, har da også offentligt meldt ud, at
publikationstal ”ikke er en kvalitetsindikator,
men et mål for forskningsproduktion”.
Autoritetslisterne er grundlaget for den
forskningsindikator, som sammen med indikatorer for uddannelse og universiteternes
spredning af viden til det omgivende samfund
skal indgå i en model for, hvordan en del af
pengene til forskningen skal fordeles mellem
de danske universiteter fra 2010.
Det er den model, et flertal i Folketinget nu

Skævt billede af
historieforskningen
Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

Kun ét dansk tidsskrift slap gennem nåleøjet
til den mest prestigefyldte gruppe tidsskrifter,
som historieforskerne kan publicere i.
– Det giver et skævt billede af, hvad danske
historikere arbejder med, og kan også betyde,
at det bliver mindre attraktivt at beskæftige sig
med dansk historie, siger professor Thorsten

Borring Olesen. Han var formand for den faggruppe, som lavede historikernes autoritetsliste. Den omfatter over 600 tidsskrifter, hvoraf
de 90 udpeges som de absolut førende inden
for faget på det såkaldte niveau 2. Blandt dem
er Historisk Tidsskrift, der kom med på dispensation. Tidsskriftet opfylder nemlig hverken kravet om, at højst to ud af tre artikler er
skrevet af danske forskere, eller kravet om at
publicere på et internationalt sprog.

er parat til at skyde ned. Kilder, CAMPUS har
talt med, tror dog, at sagen ender med en eller
anden form for kompromis, fordi ministeriet
har lagt så meget prestige i projektet, at det er
parat til at slække på modellen for at få den i
brug i et vist omfang.

Niveaudeling
Autoritetslisterne skal være den gulerod, der
får forskerne til at publicere hos de mest anerkendte tidsskrifter og forlag. Hvilke det bliver,
er op til et Fagligt Udvalg, som FI har udpeget.
Udvalget arbejder i disse uger med at godkende indstillingerne fra faggrupperne, samle dem
på en liste og opdele den i to niveauer. Og der
er potentielt konfliktstof i, hvilket niveau de tusindvis af tidsskrifter og forlag lander på.
For forskerne inden for især humaniora og
samfundsvidenskab, men også de små naturog sundhedsvidenskabelige fagområder, er det
nemlig afgørende, at deres tidsskrifter og forlag
slipper gennem nåleøjet til det såkaldte niveau
2, der udløser flest penge til forskerne og deres
universiteter.
For at blive nomineret til niveau 2-gruppen
skal tidsskrifterne være blandt de ubetinget
førende og udgive de mest betydningsfulde artikler inden for fagområdet. Tidsskrifterne skal
også rumme bidrag fra forskellige landes forskere. Målet er nemlig at få flere danske forskere til
at føre sig frem internationalt. Derfor må højst

– Vi havde da ambitioner om at få flere
danske tidsskrifter med i den absolut førende
gruppe. Det gælder bl.a. de to Århus-tidsskrifter Den Jyske Historiker og Historie. Begge
har ofte væsentlige publiceringer, og for Den
Jyske Historikers vedkommende også nybrydende forskning, fortæller Thorsten Borring
Olesen.
Han betegner listen som et tungt system,
hvor man kan frygte, at udbyttet ikke kommer til at stå mål med de 150 timer, han som
formand har lagt i arbejdet med listen, og de
150-200 timer, han skønner, faggruppens syv
øvrige medlemmer har bidraget med.
– Jeg er enig i målet om, at danske historikere skal være mere internationalt orienteret,
men jeg tror, det også ville komme uden disse
lister, siger Thorsten Borring Olesen.
Historie-faggruppen har ikke nomineret

2/3 af forfatterne til artiklerne være danske, og
tidsskriftet skal benytte et internationalt sprog.

Forlag kræver gode argumenter
For forskere inden for fag som historie, nordisk
og jura kan det blive vanskeligt at levere den
internationale profil, som niveau 2 kræver,
fordi de primært beskæftiger sig med danske
forhold og skriver for et dansk publikum. Kravet om en international forfatterkreds kan dog
fraviges, hvis faggrupperne har vægtige argumenter for, at deres tidsskrifter alligevel skal
med i niveau 2-feltet.
Gode argumenter bliver der også brug for,
hvis en faggruppe ønsker at få et forlag på niveau 2-listen. Fagligt Udvalg har allerede luftet
sin skepsis over for nomineringer af forlag,
men har samtidig meldt ud, at det er mere
tilbøjeligt til at godkende forlag, hvis de bliver
nomineret af en faggruppe, hvor forskerne fortrinsvis publicerer deres forskning i bøger som
enten monografier eller i antologier.
Arbejdet med den niveaudelte autoritetsliste
bygger i stort omfang på den tilsvarende norske liste, der er brugt til at omfordele penge
mellem de norske universiteter. ■

nogen forlag som absolut førende. Formanden
begrunder det med, at ministeriets retningslinjer herom har været uklare, f.eks. ved at
krav om internationalisering let støder sammen med kvalitetskravet.
– Der findes da internationale forlag, som
er oplagte til nominering, men deres udgivelser med dansk historie har ofte karakter af
generelle oversigtsværker, mens de specialiserede og forskningstunge bøger inden for dette
felt som regel udkommer på danske forlag,
f.eks. hos universitetsforlagene. Da det altså
er vanskeligt at honorere kravene til både
internationalisering og forskningstyngde på
samme forlag, har vi valgt i første omgang at
afstå fra overhovedet at nominere forlag til
niveau 2, forklarer han. ■
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Europæisk eller amerikansk
Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

Den store øvelse i faggruppe 33
var at sikre en lang række mindre, men meget relevante tidsskrifter plads blandt de absolut
førende i et meget omfattende
felt af tidsskrifter inden for miljø,
økotoksikologi, landbrug, skovbrug, natur- og landskabsforvaltning og fiskeri.
– Men det lykkedes ved at
fjerne et af de brede og meget
citerede biologiske tidsskrifter,
som vi alle i princippet gerne vil
publicere i, men som det er helt
forkert at betragte som kernetidsskrift for vores fagområder, for-

tæller forskningsleder Per Kudsk
fra Institut for Plantebeskyttelse
og Skadedyr ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.
Den seks mand store faggruppe
har opstillet en autoritetsliste
med omkring 2000 tidsskrifter,
hvoraf ca. 10 procent kom i den
meriterende niveau 2-gruppe Undervejs har gruppen haft en principiel diskussion om europæiske
kontra amerikanske tidsskrifter.
– Amerikanske tidsskrifter
tenderer til at have en højere
”impact factor”, fordi flere forskere publicerer i dem og citerer
artikler fra dem, men på dette
område er det ikke så relevant
for europæiske forskere, som jo

i vid udstrækning henvender sig
til deres europæiske kollegaer.
Derfor er de absolut førende
tidsskrifter ikke nødvendigvis de
mest relevante. Det var en god
øvelse, mener Per Kudsk.
Tidsskrifterne inden for faggruppens syv områder hører
absolut ikke til blandt verdens
mest citerede, men indbyrdes er
f.eks. de økotoksologiske tidsskrifter mere citerede end mange
agronomiske tidsskrifter, som
igen bliver citeret oftere end
tidsskrifter inden for natur- og
landskabsforvaltning.
– Vi har prøvet at tage hensyn
til, at mindre tidsskrifter kunne
komme i niveau 2-gruppen,

når et fagområde kunne argumentere for, at de er kernetidsskrifter for dem. Det ville være
fuldstændig demotiverende for
et fagområde, hvis det ikke kan
se sig selv i den gruppe, forklarer
Per Kudsk.
Forskningslederen kom i øvrigt på lidt af en opgave med at
opdrage sine jordbrugsvidenskabelige kollegaer.
– Da vi sendte listen til høring,
var det nærmest en rygmarvsreaktion, at den skulle omfatte alle
de tidsskrifter, vi publicerer i. At
den enkelte inden for sit område
skulle finde de 20 procent absolut førende, viste sig at være en
lidt vanskelig øvelse. ■

Dispensation
for tidsskrifter
Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

Faggruppen for Nordisk Sprog og Litteratur
venter spændt på, hvor mange og hvilke forlag der slipper igennem til det eftertragtede
niveau 2 på Videnskabsministeriets autoritetsliste.
– Vores store problem er, at vi ikke skriver meget i tidsskrifter, men publicerer
monografier og antologier, som åbenbart

Vores kvalitetskriterium
er, om vi laver noget, som folk
er glade for at få at vide.”
Professor Ole Togeby

helst ikke må være niveau 2-publiceringer.
Men jeg skriver bøger, og det gør de fleste
humanistiske forskere, så det vil være helt
urimeligt, at vores arbejde ikke tæller med
i den gruppe, hvis listen også skal bruges til
at fordele penge mellem de enkelte fakulteter på et universitet, siger professor Ole
Togeby. Han er medlem af faggruppen, som

indstiller, at bl.a. universitetsforlagene i
København, Århus, Ålborg og Odense kommer i den eftertragtede gruppe sammen
med forlag som C.A. Reitzel og Gyldendal
Akademisk.
Faggruppen måtte også søge dispensation
fra kravet til tidsskrifterne om, at danske
bidrag højst udgør 2/3 af artiklerne. Det
havde faggruppen større held med end historikerne, der kun fik ét dansk tidsskrift på
niveau 2, mens Nordisk-gruppen bl.a. har
Kultur og Klasse, Nydanske Studier og Kritik på listen.
Ole Togeby mener, det er rimeligt, at
der skal være kontrol med, hvor meget forskerne laver.
– Men de midler til det, som fungerer
inden for naturvidenskab, dur ikke til humaniora, hvor der ikke er en stor enighed
om, hvad der er kvalitet, og hvor forskellige
skoler konkurrerer. Naturvidenskab har
mere eller mindre konsensus om, hvad der
er sandt, og hvad der ikke er sandt, men humaniora har ingen overdommer, som afgør,
hvem der har ret. Vores kvalitetskriterium
er, om vi laver noget, som folk er glade for
at få at vide. ■

hho@adm.au.dk

Matematik er en disciplin, som
bevæger sig på tværs af mange
fagområder, og det gav i faggruppen for Matematik, Anvendt
matematik og Statistik anledning
til en del diskussion af, hvad
der er et matematik-tidsskrift,
fortæller institutleder Johan P.
Hansen fra Institut for Matematiske Fag. Samtidig sad gruppen

med det problem, at bare tre af
tidsskriftkandidaterne til det
prestigiøse niveau 2 publicerer
14 procent af alle artikler inden
for faggruppens område. Da
niveau 2 højst må omfatte 20
procent af verdensproduktionen,
ville det lægge en voldsom begrænsning på mængden af liste
2-tidsskrifter.
– Det er jo en iboende svaghed
i dette system, som betyder, at
vi på niveau 2 har udeladt tids-

skrifter med oversigtsartikler,
selvom de ofte har et højt fagligt
niveau og netop er den type
artikler, mange forskere citerer.
Vi ville gerne have dem med på
listen, men valgte kun at nominere tidsskrifter, der beskæftiger
sig med teoretisk og anvendt
matematik, forklarer Johan P.
Hansen.
Han siger, at gruppen i sin
nominering af liste 2-tidsskrifter
ikke kun har taget hensyn til,

boykotter

evalueringer

Red forskningen, lyder det nu fra
franske forskere. De opfordrer deres
kollegaer i og uden for Frankrig til
ikke at deltage i de evalueringer, som
det franske forskningsråd og akkrediteringsrådet for forskning og undervisning vil gennemføre. Over 2100
forskere har skrevet under på, at de
ikke vil være ”aktive medskyldige
i en katastrofal forskningspolitik”,
som det hedder i begrundelsen for et
såkaldt moratorium, der er lanceret
under overskriften Sauvons la recherche (Red forskningen).
Initiativet udspringer af bevægelsen Mobilisation pour la libération
de la recherche (Mobilisering for
befrielse af forskningen). Den blev
stiftet i protest mod ”en centraliseret
statskontrols snigende infiltrering af
viden, erkendelse og kultur i skoler
og på universiteter”, som bevægelsen
mener bl.a. kommer til udtryk i de
bibliometri-lister, som akkrediteringsrådet fremover skal udarbejde.
”Dette nye administrative og ideologiske system vil fremover pålægge
forskere og undervisere ’lister over
god forskning’ (over god opførsel?).
Evaluere, sortere, eliminere (…) Er
vi ved at opleve forskningens 1984?”
spørger bevægelsen.

Instrument for klaner

Matematikerne prioriterer teori
Af Helge Hollesen

Franske forskere

hvor meget de bliver citeret.
– At rangere tidsskrifter udelukkende efter deres ”impact factor” ville være for primitivt, siger
Johan P. Hansen.
Faggruppen har op mod 910
tidsskrifter i sin bruttogruppe,
og omkring 20 procent på niveau 2. ■

Akkrediteringsrådet AERES har afløst de kollegiale organer, der tidligere evaluerede forskningen. Som deres
danske kollegaer kan franske forskere
se frem til at blive evalueret på baggrund af, hvor meget de publicerer,
og hvor de gør det. Men AERES er
ikke bare et evalueringsråd, selv om
det er den sproglige dragt, man har
iklædt det, siger folkene bag protestbevægelsen:
”Det snedige består i at præsentere
rådet, som om det tjener universitetets interesser, når det i virkeligheden skaber betingelserne for
sønderrivende konflikter mellem de
forskellige vidensinstitutioner (…)
Den aktuelle liste- og evalueringspolitik demoraliserer forskningen,
fordi den instrumentaliserer den.
Tanken bliver et instrument for den
ene eller den anden klan, for den ene
eller den anden karriere. Den moral
og den etik, som er en nødvendighed
for tanken, kvæles af utilitarismen
og effektivitetsdiskursen,” lyder det
i manifestet fra Mobilisation pour la
libération de la recherche.
Hele manifestet kan læses på www.mlibr.org
Der er meget mere om Sauvons la recherche
på både fransk, engelsk og tysk på
www.sauvonslarecherche.fr
/hh
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Farvel til et

Dengang først i firserne var det ugens højdepunkt for mig, når vi fik flyverdragterne på,
tog hinanden i de små hænder og i samlet flok
gik den lille kilometer fra min børnehave i
Falstersgade til Naturhistorisk Museum i Universitetsparken for at se på elgen, bjørnen og
fuglene på klippevæggen.
Og min fotograf på denne artikel kan også
huske det – tilbage i tresserne, da de blev kørt
i busser fra Kolding for at se på alverdens dyrearter og tog uvurderlige indtryk med hjem til
biologitimerne i den gamle kommuneskole. Det
var bare det vildeste.
Det er i høj grad et stykke af vores alle sammens barndom, der forsvandt, da Naturhistorisk Museum søndag den 8. november valgte at
lukke og slukke for udstillingen ”Alverdens dyr”
efter 66 års tro tjeneste på anden sal i den store
gule bygning ned til universitetssøerne. I stedet

slår museet snart dørene op for en helt ny og
langt mere opdateret præsentation i rummet.
Og for museumsinspektør Jan Gruwier Larsen er det da også både vemodigt og glædeligt
at sige farvel til den gamle udstilling.
– Vi skal bedre i kontakt med flere generationer. Et naturhistorisk museum er i dag
et sted for børn og unge. Vi har mistet lidt af
kontakten med det voksne publikum, og det
håber vi at ændre ved at renovere den gamle
udstilling. Da den åbnede, var den ultramoderne, men i dag er der sket så meget med museumsformidlingen, at der er behov for at gøre
det anderledes.

Sådan så et fuglefjeld ud
Udstillingen var den ældste af de tre udstillingshaller i museet, og dens hovedattraktion
var fuglefjeldet, en stor samling ryper og
måger, der sidder på, hvad der tilsyneladende
er et stykke færøsk eller grønlandsk klippe.

8 lyder som 80
Selvom de ældste udstoppede dyr havde næsten
100 år på bagen, kunne udstillingen stadig fascinere børnene til det sidste. Da CAMPUS et

-foto

ksl@adm.au.dk

par dage inden lukningen gik en tur
igennem hallen, spænede børnehavebørn op og ned gennem gangene med
hver deres naturquiz i hånden for at
lede efter de rigtige dyr til deres seddel.
Og netop lyden af de løbende og råbende børn illustrerer ifølge Jan Gruwier
Larsen et af udstillingshallens andre problemer – akustikken.
– Det kan godt være, at der kun er 8
børn herinde, men det lyder som 80. Vi
kan dårligt have rundvisninger herinde,
mens der er andre besøgende. Elledningerne smuldrer, når vi forsøger at reparere
dem, og lyset kunne også gøres bedre. Hele
rummet trænger simpelt hen til en renovering, hvis det skulle fortsætte, og i stedet
laver vi så noget helt nyt, forklarer han.

Kruse/AU

Af Kristian Serge Skov-Larsen

Og her er et af de steder, hvor man ifølge Jan
Gruwier Larsen tydeligst kan se forskellen på
dengang og nu.
– Dengang i 40’erne accepterede de besøgende, at når museet sagde, at ”sådan så et
fuglefjeld ud”, så var det rigtigt. I dag begynder
folk straks at sige, at de kan se papmacheen, og
at det er falsk. De har set billederne i fjernsynet
af den ægte vare allerede. Hvis jeg skulle lave
en skov i dag, kunne jeg aldrig drømme om at
slæbe træer ind på museet. I stedet ville jeg
måske antyde nogle lodrette linjer, bruge noget
grønt og hvidt lys og så placere en solsort i et
hjørne og appellere til fantasien og bede folk
lege med. Det virker meget bedre, og det giver
nogle helt andre udstillinger, forklarer han.
Da udstillingen åbnede i 1941, var Aarhus
Universitet stadig i sin spæde start, og blandt
andet museets komplette samling af danske
fugle blev igennem 20’erne og 30’erne indsamlet og betalt af byens erhvervsfolk for at sikre,
at også naturvidenskaben skulle få plads på det
nye universitet. Først stod præparaterne udstillet på loftet over Læssøegades skole, og fra
1941 i de gule bygninger i Universitetsparken.

Foto: Lars

Naturhistorisk Museum har sagt farvel til en gammel kending.
Udstillingen ”Alverdens dyr” lukkede søndag den 8. november efter 66 år. CAMPUS’ journalist Kristian Serge Skov-Larsen
sagde farvel til udstillingen på en af dens allersidste dage.

Fra håndskrift til tigerkamp
Rundt omkring i montrerne stod der flere
steder de originale håndskrevne skilte fra udstillingens åbning, og det eneste tilløb til yderligere formidling var lister over bisonoksens
udbredelse i 1947 og små firkantede felter uden
på glasset, hvor udvalgte dyrs skind kunne
mærkes eller aes.
Jeg kan selv huske, hvor stort det var at få
lov til at stryge rævens pels, føle krybdyrets
hornlag eller trække i rådyrets hår, og ungerne,
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Hjortens flugt til fryseren: Dyrene i udstillingen ”Alverdens dyr” bliver ikke smidt
ud. I stedet bliver de kørt igennem museets store fryser for at dræbe alle skadedyr, hvorefter de enten bliver opmagasineret eller brugt i den nye udstillingshal.

og bjørnene var set, at liste ned i kælderen
forbi de store skildpadder og elefantstødtænderne på væggen og videre endnu rundt i, hvad
der for en 5-årig virkede som en uendelig lang,
mørk og uhyggelig gang, indtil man stod ansigt
til ansigt med hele tre eksemplarer af dyrenes
konge – løven.
I dag som for 25 år siden står de i deres
montre, omgivet af en afkrog af savannen,
bøjet over hvad der ligner en friskslagtet gazelle, der er flået til blodig ukendelighed.
De to er travlt optaget af at spise, men den

tredje – og det var det mest skræmmende –
kigger direkte ud på beskueren, som om den
overvejer at hoppe ud af montren og spise et
lille børnehavebarn som eftersnack.
– Løverne er stadig højdepunktet for især
mange af museets mindste besøgende, og vi
har prøvet at sætte dem sådan op, at de ser
virkelig grumme ud, når man drejer rundt om
hjørnet. Og de skal nok blive der, smiler Jan
Gruwier Larsen.
Så selvom uglen ovenpå er pillet ned, fuglefjeldet demonteret, og det samtidig er slut med

at mærke rævens pels – alt sammen for at gøre
plads for nye og mere moderne udstillinger
– bliver der altså lidt af barndomsminderne
tilbage på Naturhistorisk Museum.
Udstillingen ”Alverdens dyr” vil blive erstattet af udstillingen ”Dyret i dig”. Hvornår den
nye udstilling forventes at stå klar, tør museet
endnu ikke love, men den vil sætte fokus på
mennesket, dets udvikling og slægtskabet med
alt fra chimpanser til alger. ■

Se billeder og lyd fra udstillingen
på Naturhistorisk Museum på
www.au.dk/campus

Foto: Lars Kruse/AU-foto

Foto: Lars Kruse/AU-foto

der løber rundt mellem benene på os, kan da
heller ikke holde fingrene væk.
På salen nedenunder vil museet stadig beholde udstillingen ”Danmarks dyr”, men kun
et stykke tid endnu. Planen er, at også den skal
opdateres og præsenteres i en helt ny udgave
med tiden. Kontrasten til udstillinger før og
nu bliver for alvor synlig, når man træder ind i
temaudstillingen ”AnimaliA” i stueetagen, hvor
de gamle montrer er erstattet af en tiger, der
kæmper med sit eget skelet, en orangutang,
der svinger sig over en motorsav, og et menneskeskelet hængt over Da Vincis Vitruvianske
mand, mens skiltene ikke mere oplyser latinske navne og fødekilder, men i stedet fortæller,
at der findes mere end dobbelt så mange tigere
i fangenskab i USA end vildt i hele verden.
– I dag er biologi og naturhistorie så meget
mere end udstillinger af enkeltindivider. Det
er også klima, biodiversitet og, som i denne
særudstilling, arternes overlevelse og udryddelse. Vi prøver at lave udstillingerne, så alle
får noget med, både dem, der kort kigger ind i
hallen, og dem, der læser alle skiltene, forklarer Jan Gruwier Larsen.
Ifølge ham vil den nye udstilling blive opdelt
i en række nye adskilte sektioner, og selvom
nogle af de gamle dyr måske dukker op igen,
bliver det under helt andre formidlingsmæssige former.
– Det er slut med at lave udstillinger, der
skal stå i 60 eller 70 år. Vi vil både indrette
rummet helt forfra og gøre det muligt at bygge
om og skifte ud løbende fremover, forklarer
Jan Gruwier Larsen.

Løven bliver
Hvis den nye temaudstilling viser museets
fremtid, vil det dog også fortsat være muligt at
kaste et sidste blik på fortiden.
Dengang i børnehaven var ethvert museumsbesøgs højdepunkt, når fuglefjeldet, elgene
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Løverne står stadig på spring, som de gjorde i min barndom i
80’erne og i fotografens barndom i 60’erne. Og det vil de blive
ved med, lover Jan Gruwier Larsen.
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Hvad kys og kærtegn har med bachelor
uddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø
at gøre, står hen i det uvisse. Også hvis vi
spørger informationsleder ved DJF, Claus Bo
Andreasen. Han forklarer dog, at man med
brochuren ønsker at signalere, at man godt
kan komme fra byen og læse et fag med
fokus på landbrug.
– Vi ønsker at vække interesse hos
gymnasieeleverne med et andet billede,
end man forventer på sådan en brochure.
Et slags alternativ til det klassiske Morten
Korch-billede, siger Claus Bo Andreasen.
Om brochurerne har den ønskede effekt,
finder de snart ud af på DJF. De gennemfører
nemlig fokusgruppeinterviews med gymnasieelever i denne måned.

Kampen om de
unges opmærksomhed
Hovedområderne på Aarhus Universitet arbejder hårdt på at rekruttere de eftertragtede unge.
Den personlige kontakt til potentielle studerende er vejen frem, mener de fleste.
Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk

Hvad er det, de unge vil ha’? Sexede reklamer,
faglige udfordringer eller personlige møder
med studerende? De spørgsmål bryder man
hovederne med på universiteterne, hvor det
faldende optag sætter fokus på rekrutteringsstrategier. Hovedområderne på Aarhus Universitet har hver især forskellige tiltag, der
skal tiltrække studerende til netop deres uddannelser. For eksempel erhvervspraktik for
9.-10. klasser, interaktive hjemmesider og uddeling af slik. Generelt synes tendensen dog at
være, at man satser på at komme ud og møde
de potentielle studerende frem for at skyde
penge i reklamer.

Folkeskoleelever på universitetet
På Det Naturvidenskabelige Fakultet har man
de senere år satset på at få fat i potentielle studerende på et tidligt tidspunkt. For nylig var
173 folkeskolelever i erhvervspraktik på fakultetet, hvor de brugte en uge på at snuse til de
naturvidenskabelige fag ved at deltage i forelæsninger og forsøg. De kunne blandt andet
prøve at dissekere en rotte. Men er det overhovedet muligt at nå ind til folkeskoleeleverne,
der for en umiddelbar betragtning synes mere
interesserede i fest og ballade? Både og, mener
museumsformidler på Naturhistorisk Museum
Pernille Mølgaard Andersen, der underviste
nogle af erhvervspraktikanterne.
– Eleverne reagerede meget forskelligt på
at dissekere en rotte, og ikke alle fik fat i det
faglige og videnskabelige aspekt i det. Men
samtidig er nogle af praktikanterne meget
engagerede og interesserede. Enkelte er efterfølgende vendt tilbage for at få hjælp til deres
projektopgave. Jeg tror, at vi med erhvervs-

praktikken puster til en allerede eksisterende
interesse hos nogle af eleverne, siger Pernille
Mølgaard Andersen.

Kammerateffekten
Fuldmægtig på Det Naturvidenskabelige Fakultet Christina Sarjantson indrømmer, at
man med erhvervspraktikken primært får fat
i de elever, som i forvejen overvejer en fremtid på universitetet, men hun mener heller
ikke, at man skal undervurdere ”kammerateffekten”, hvor en akademisk interesseret elev
tager en ven med.
– Vi kan se, at der tit er et par stykker fra
den samme klasse, siger hun.
Christina Sarjantson fortæller videre, at
erhvervspraktikken kun er en lille del af fakultetets rekrutteringsstrategi, der blandt andet
tæller et nyoprettet mentor-netværk mellem
gymnasieelever og universitetsstuderende.
Fællesnævneren for de mange forskellige tiltag er dog den personlige kontakt, ikke bare
til potentielle studerende, men også til f.eks.
gymnasielærerne.
– Vores overordnede idé bag rekrutteringsstrategien er relationskommunikation. Vi har

Hovedpunkter:
■ Det faldende optag på landets universi
teter sætter fokus på rekruttering af nye
studerende
■ På Aarhus Universitet forsøger hoved
områderne at tiltrække de unges op
mærksomhed med en række skæve tiltag
■ Netværk og personlig kontakt er vejen
frem, mener flere

valgt at bruge vores relationer og vores netværk
frem for at bruge penge på f.eks. avisannoncer,
fordi vi tror, det virker bedre, siger Christina
Sarjantson og tilføjer, at man også diskuterer
potentialet i at bruge f.eks. Facebook og YouTube til at rekruttere studerende. Der er dog
ingen konkrete tiltag på bordet i den retning.

Landbrug er mere end mudder
På Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
(DJF) forsøger man at rekruttere studerende
til fakultetets helt nye uddannelser på flere
forskellige måder. Ud over at deltage i universitetets faste rekrutteringstiltag som f.eks.
U-days og kampagnen ”Nem vejledning” har
man også haft en kampagne på nettet med
titlen ”Pimp din ko”, hvor man på en interaktiv
hjemmeside blandt andet kan udstyre en ko
med støvler, leopardskind og ghettoblaster og
placere den på en tropisk strand til lyden af
heftig diskomusik. Ligeledes har DJF forsøgt
sig med reklamer i dagblade. Fuldmægtig ved
DJF Rasmus Pedersen fortæller imidlertid, at
man fremover vil satse mere på den personlige
kontakt til kommende studerende.
– Efter at uddannelserne er kommet op at
køre, har vi nu nogle studerende, som vi kan
sende ud og fortælle om uddannelserne på
f.eks. gymnasier. Det gør en stor forskel, og vi
fornemmer, at det er det personlige møde med
de potentielle studerende, der er vejen frem,
siger Rasmus Pedersen.
Den store udfordring for DJF er ifølge Rasmus Pedersen, at de unge ikke ligefrem står i
kø for at læse noget jordbrugsrelateret. I dag
kan man stort set vokse op uden nogensinde at
se en pløjemark, og for mange er mad noget,
der kommer fra køledisken i supermarkedet.
– Vores hovedopgave er at fortælle de unge,
at arbejdsområdet ikke er så støvet eller mud-

ret, som mange tror, og at uddannelserne
åbner for mange spændende erhvervsmuligheder. Flere af vores studerende har i forvejen en
eller anden tilknytning til jordbrug, og vi tager
da også på landbrugsmesser for at møde landmændenes børn, der måske gerne vil arbejde
med jordbrug på et akademisk niveau. Men vi
vil også gerne have fat i dem, der bare har en
naturvidenskabelig interesse med denne særlige vinkel, siger Rasmus Pedersen.

Slik skaber opmærksomhed
Handelshøjskolen forsøger blandt andet at rekruttere studerende ved at uddele små pakker
med det farverige slik Jelly Beans, som samtidig fortæller om uddannelserne. Ifølge prodekan Peder Østergaard medvirker kampagnen
til at åbne de unges øjne for Handelshøjskolen,
der særligt blandt elever på det almene gymnasium ikke er så kendt. Peder Østergaard understreger dog, at Jelly Bean-kampagnen skal ses
i et større perspektiv. Handelshøjskolen satser
først og fremmest på brobygningsaktiviteter og
web-baseret studieinformation.
– Vi sørger for at have kontakt til rektorer
fra både gymnasier og handelsskoler for at
høre, hvad der rører sig derude, og samtidig
fortælle om Handelshøjskolen. Og vi deltager
i uddannelsesmesser osv. Netværk og kontakt
til kommende studerende er vejen frem i Danmark. Vi har også en betydelig rekruttering af
internationale studerende, og her benytter vi
os blandt andet af agenter, der skaber opmærksomhed om os i det pågældende land, fortæller
Peder Østergaard.
Det er vigtigt for Handelshøjskolen, at de
forskellige tiltag i forhold til rekruttering ikke
blot bygger på mavefornemmelser. Derfor bruger man megen tid og energi på at lave undersøgelser af, hvad der virker og ikke virker.
– Vi prøver et langt stykke af vejen at underbygge rekrutteringsstrategien med forskellige
former for analyser, så vi kan gøre tingene
bedre fra år til år. Vi skal vide, hvorfor vi gør,
som vi gør. For nogle år siden lavede vi f.eks.
en plakatkampagne, ”Shaking up Business”,
som viste sig i vores målinger ikke at have den
store effekt. Der er ingen tvivl om, at det mest
virkningsfulde er at få elever fra handelsskoler og gymnasier ind på Handelshøjskolen til
U-days og brobygningsaktiviteter, siger Peder
Østergaard. ■
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Årets medicinerrevy er skudt i gang.
På scenen byder 14 guld-beklædte
superhelte publikum velkommen til
2 timers intens underholdning.

Samfundssatire og selvironi
– premiere på årets medicinerrevy

Aarhus Universitet har en lang tradition for revyer. CAMPUS
var med, da Danmarks største studenterrevy, Århus Medicinerrevy, blev afholdt i Tivoliteatret i Tivoli Friheden.
Af Louise Debois
ldn@adm.au.dk

Det er en almindelig tirsdag aften i november,
og CAMPUS er taget på ekskursion. Eller det
vil sige, helt almindelig er den ikke, for undervejs støder vi ind i personligheder som Barack
Obama og John McCain, der er ved at varme
op til danseduel. Vi møder også Helge og Poul
fra Hjemmeværnet, som er fuldt opprustet og
klar til at gå på jagt efter en parkeringssynder,
og vi stifter et uhyggeligt bekendtskab med de
døde kroppe, der er blevet dissekeret i kælderen under universitetet.
Indimellem kommer hætteklædte superhelte med guldkapper farende forbi, mens
Prins Henrik hygger sig med sin gravhund og
et glas vin fra Chateau de Caïx. Og nej, CAMPUS er hverken havnet til valgmøde i USA, på
Patologisk Afdeling, i tjeneste hos Hjemmeværnet eller til kongeligt taffel. Faktisk befinder vi os i Tivoliteatret i Tivoli Friheden. Der
er få minutter, til 24. udgave af medicinerrevyen skydes i gang, og teatersalen er proppet
med 350 forventningsfulde publikummer.
Bag scenen er der hektisk aktivitet, for makeuppen skal sidde helt rigtigt, sangstemmerne
skal varmes op, og de rette rekvisitter skal stå
klar. I alt har omkring 50 medicinstuderende
arbejdet intenst i flere måneder på at få 22
samfundssatiriske sange og sketcher klar til
premiereaftenen, og nu, lige inden det går
løs, er instruktør Liselotte Petersen helt rolig

– Jeg var meget mere nervøs ved generalprøven, men den gik rigtig godt. Nu glæder jeg
mig bare til, at publikum skal se forestillingen,
fortæller hun.

Danmarks største studenterrevy
At dømme efter klapsalverne var alle fremmødte i Tivoliteatret yderst tilfredse med den
to timer lange revy. I alt kommer Prins Henrik,
Obama og alle de andre til at stå på scenen fem
gange. Billetsalget har i år sat ny rekord. Med
1850 solgte billetter er Århus Medicinerrevy
Danmarks største studenterrevy, og der lægges da også stor vægt på kvaliteten af showet.
Forud for denne aften har både skuespillere,
musikere, PR-ansvarlige, regissører og instruktører nemlig investeret adskillige arbejdstimer
i revyen. Anne Kirstine Pedersen fra PRudvalget fortæller, at de fleste medvirkende i
de sidste 3-4 uger op til premieren har arbejdet
omkring 50 timer om ugen på at få revyen klar
– et timetal, der ikke helt harmonerer med begreber som læsesal, pensumplaner og forelæsninger. Men det gør ikke noget, mener hun:
– Det er første gang, jeg er med i revyen, og
det har bare været superfedt. Jeg har fået mange
bekendtskaber på tværs af hold og årgange.
Selvfølgelig er jeg træt, men jeg føler egentlig, at
jeg har fået mere energi, end jeg har brugt.
Men hvad siger formanden for revyen, Julie
Mackenhauer, der er med for fjerde år i træk?
Bliver det ikke trættende at bruge hvert efterår
på at lære sange og sketcher udenad, når nu

man kunne sidde og terpe faglitteratur i stedet?
– Nej, det er det hele værd. Det er fedt at
være sammen med så mange inspirerende
mennesker, og det er dejligt at kunne vise folk,
at vi kan andet end at være seriøse studerende,
der sidder med hovedet i bøgerne. Vi gør også
meget ud af, at revyen ikke skal være intern.
Alle skal kunne se showet og få noget ud af det.

Lang revytradition på universitetet
Men det er ikke kun medicinerne, der kan det
der med at lave revy på Aarhus Universitet.
Også på Samfundsvidenskab, Naturvidenskab
og Teologi har man stærke revytraditioner, der
går langt tilbage i tiden. På Statskundskab har
de studerende i 27 år opført en julerevy med
sange og sketcher, der gør grin med diverse
politikere, studerende og undervisere, og på Naturvidenskab åbner TÅGEKAMMERET to gange
om året dørene til en revy, hvor matematisk og
fysisk fagnørderi kommer under kærlig behandling. Julerevyen på Teologi kan snart fejre sit
70-års jubilæum og er dermed
universitetets ældste. Teolog
og tidligere rektor for Aarhus
Universitet Henning Lehmann
har trofast overværet Teologis
julerevy i mere end 50 år og var
selv aktiv i revyen i 1950’erne.
Han mener, at der er klare
grunde til, at revytraditionen på
universitetet har overlevet genI 50’erne og 60’erne blev
studenterrevyen i Århus afholdt
i det daværende Casino-teater
(i dag Svalegangen). Der blev
gjort meget ud af at lave et trykt
program, som det billedet viser.

nem så mange år:
– Revyerne fungerer som en ventil, hvor
studerende og undervisere kan få luft for frustrationer og få grint af sig selv og hinanden.
Man kan sammenligne revyen med den græske
tragedies funktion. En gang om året bliver man
renset ved at vende tingene på hovedet og gøre
grin med det, man ellers tager alvorligt. Det
trænger man til i et samfund, og studenterrevyerne opfylder bl.a. den funktion, fortæller han.
Men har revyerne på universitetet da slet
ikke ændret sig gennem tiden?
– Jo bestemt. Revyen udvikler sig hele tiden.
På Teologi er den største udvikling sket gennem de sidste 10 år. Revyen er blevet mere
præget af nutidens form for underholdning.
I gamle dage var det teksterne, vi lagde mest
vægt på. I dag er det mere show og performance. Og det kan være, at det er sådan, det skal
være, siger Henning Lehmann med et smil. ■
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Den lukkede bestyrelse

Svar

Af Jørgen Grønnegård Christensen, professor, Institut for Statskundskab,
medlem af Aarhus Universitets bestyrelse 2004-08

Af Jens Bigum, formand for Aarhus Universitets bestyrelse

Den nye ledelsesstruktur har nu
været i drift i næsten fem år. Der er
derfor efterhånden et godt grundlag
for at evaluere den. Det gælder alle
dele af den. Også bestyrelsen, dens
evne til at løse sine opgaver effektivt
samt måden, den gør det på. Det er
alene det allersidste, der er emnet
for denne spagfærdige kommentar.
Anledningen er dagsordenen for bestyrelsens møde den 10. november
2008 – og iagttagelser, der er gjort
over en længere periode. Den inkluderer den tid, jeg selv sad i bestyrelsen.
Det er lukketheden, der bekymrer.
Der er på dagsordenen 12 punkter,
hvoraf tre er mere væsentlige end
andre. Det er budgetprocessen for
2009 (punkt 3), aftale mellem AU
og Miljøministeriet (punkt 6) samt
processen for udpegning af eksterne
medlemmer af bestyrelsen (punkt
10). De er alle lukkede, hvad der
betyder, at mødet er lukket, og mere
væsentligt, at bilagene, som skal
danne grundlag for forhandlingen
af de to første punkter, ikke er tilgængelige.
Det er hverken ansvarligt eller forsvarligt. Økonomisk står Aarhus
Universitet i en meget usikker situation. Det hænger sammen med, at
planlægningen i de seneste år er sket
under særdeles optimistiske forudsætninger, hvad angår universitetets
evne til at tiltrække finansielle ressourcer. Men vi ved også, at der
foreløbig er en del huller i finansieringen. Dertil kommer, at universitetet i samme periode har opbygget en række nye enheder på centralt niveau; det er universitetets

indtægter fra undervisning (STÅ’er)
og forskningsbevillinger, der indirekte finansierer dem. De bidrager
ikke selv eller kun i beskedent omfang til generering af indtægter og til
løsning af kerneopgaverne inden for
undervisning og forskning. Endelig
er hele finansieringssystemet under
omlægning, og ingen ved i dag,

Det [bestyrelsens lukkethed]
giver ikke bare dårlige
beslutninger. Det undergraver
også den tillid til bestyrelse
og rektorat, der måtte være.
hvordan det ser ud fra 2010. Forsvarlige beslutninger kræver, at der
er et ordentligt beslutningsgrundlag.
De kræver også, at de, der skal tage
slæbet, har mulighed for at kikke
rektorat og bestyrelse i kortene. Den
mulighed eksisterer ikke.
Med fusionerne overtog Aarhus
Universitet to store sektorforskningsinstitutter. Det gælder ikke
mindst Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Der foreligger nu åbenbart en aftale med Miljøministeriet,
men hvordan den ser ud, ved kun de
indviede. Også her er der tale om et
arrangement af vidtrækkende praktisk og økonomisk betydning. Det er
specielt kritisk, fordi DMU opererer
på et politisk følsomt område.
Spørgsmålet er derfor, hvilke procedurer der er aftalt til sikring af, at
kontraktforskning og myndighedsopgaver ikke skal løses på præmisser, der kompromitterer universitetets forskningsmæssige integritet.

Det er dernæst, hvad de økonomiske
vilkår i aftalen er: Er der sikkerhed
for, at Aarhus Universitet ikke kommer til subsidiere en institution,
hvis opgave er kontraktforskning og
myndighedsbetjening?
Endelig er der bestyrelsens sammensætning. Det er et svært problem, fordi der ikke er nogen rigtig
god procedure for udpegning af
medlemmer til bestyrelsen i en formelt selvejende institution. Der er
ingen vælgere, ingen andelshavere
og ingen aktionærer. Men der er et
repræsentantskab, hvis sammensætning dog gør, at der let bliver tale
om selvsupplering. Det er farligt,
men svært at undgå, som lovgivningen er. Korrektivet er igen maksimal
åbenhed.
Da den nye ledelsesstruktur trådte
i kraft for knap fem år siden, var der
en diskussion om åbenheden i bestyrelsesarbejdet. Videnskabsminister Helge Sander gjorde dengang
gældende, at den skulle være næsten
total. Det reagerede universiteternes
ledelser mod, for det er ikke hensigtsmæssigt. Det indebærer ikke, at
man skal køre i den modsatte grøft.
Det er imidlertid, hvad der sket i
Århus, hvor lukketheden de seneste
år har været fuldstændig i alle sager
af betydning. Det giver ikke bare
dårlige beslutninger. Det undergraver også den tillid til bestyrelse og
rektorat, der måtte være.

Jørgen Grønnegård Christensen går
i sit indlæg i rette med bestyrelsens
dømmekraft og evne til at træffe de
rigtige beslutninger for Aarhus Universitet i respekt for den strategi og
de udviklingsplaner, der nu ligger
for universitetet.
Den holdning deler jeg ikke, og jeg
har stor respekt for og tillid til de
studerende, medarbejdere og eksterne medlemmer, som er valgt eller
udpeget til at sidde i AU’s bestyrelse.
Jeg har også tillid til, at ledelsen og
medarbejderrepræsentanter for AU
vil være i stand til at pege på gode
alternativer uden særinteresser, når
der skal ske udskiftninger i den eksterne del af bestyrelsen ifølge den
vedtægt, som den tidligere bestyrelse, herunder Jørgen Grønnegård
Christensen, har vedtaget.
Jørgen Grønnegård Christensen kritiserer bestyrelsens mødekultur og
min vurdering af, hvornår forhandlingerne i bestyrelsen skal foregå for
lukkede døre.
Begrundelsen for at lade punkter
på møderne være lukkede er, at det
efter min opfattelse giver bestyrelsen
langt de bedste muligheder for at føre en åben og frugtbar debat – en
proces, om man vil. Åbne møder kan
derimod resultere i orienteringsmøder, hvor holdninger og standpunkter er fastlåste, og hvor det kan være
svært at indgå de nødvendige kompromiser. Det er naturligvis et valg,
hvilken mødeform man foretrækker.
Jeg vil dog gerne understrege, at
langt de fleste af bestyrelsens mødepapirer er offentligt tilgængelige efter bestyrelsesmøderne på linje med
referat og beslutninger.
Som eksempel peger Jørgen Grøn-

negård Christensen på, at bestyrelsen behandler budgetforhandlingerne og aftalen om DMU’s forskning
og myndighedsbetjening som lukkede punkter, og at de involverede derfor ikke kan påvirke beslutningerne.
Mig bekendt har de nævnte punkter været genstand for åbne seriøse
drøftelser blandt medarbejdere på
hovedområderne og på ledelsesniveau før de havner i bestyrelsen
med en indstilling. Således er der
nedsat en bredt sammensat taskforce, der skal se på mulighederne og
problemerne med at levere forskningsbaseret myndighedsrådgivning.
Og i disse dage foregår der intense
budgetforhandlinger mellem rektoratet og hovedområderne – som naturligvis også afhænger af, hvordan
regeringen og forligspartierne vælger
at udmønte finansloven.
Vi har som bestyrelse lagt maksimalt
pres på politikerne for at få dem til
at leve op til deres klare udmeldinger om øgede investeringer i universitetssektoren. Når bestyrelsen sidste
år valgte at investere ca. 100 mio. kr.
af egenkapitalen i AU’s forskning og
undervisning, er det ikke, fordi vi er
jubeloptimister, men fordi vi er
overbeviste om, at denne investering
er helt rigtig set i forhold til at geare
universitetet til den kapitalindsprøjtning, som regeringen og forligspartierne har forpligtet sig til senest i
2010.
Det er min opfattelse, at bestyrelsen
er stolte over at repræsentere AU. Vi
har stor tillid til medarbejderne og
ledelsen og agerer både forsvarligt
og ansvarligt, uanset om det er populære eller upopulære beslutninger,
vi skal træffe.

navne
professor i eu-ret

mindeord
Institutleder Steffen Brandorff
skriver om Bo Fibiger, lektor og
studieleder ved Institut for Informations- og Medievidenskab samt
adjungeret professor ved Aalborg
Universitet.
19.2.1945 – 20.10.2008
Vi har med sorg erfaret, at vores
ven, kollega og studieleder Bo Fibiger mandag den 20. oktober er afgået ved døden efter lang tids svær
sygdom.
Bo Fibiger har betydet meget for
instituttet. Han blev lektor i 1971 og
var med til at oprette Institut for
Informations- og Medievidenskab i
1986. Desuden har han deltaget i
opbygning og udvikling af flere uddannelser. Hele hans virke afspejler
en levende interesse for formidlingsproblematikker og læring.
Bo Fibiger blev magister i nordisk
sprog (1971) og interesserede sig
bl.a. for partipolitisk sprogbrug.

Han underviste i sprog og massekommunikation og deltog på den
baggrund i udviklingen af faget medievidenskab.
Bo Fibiger har i løbet af sin karriere deltaget i et utal af bestyrelser
og kommissioner, fra institutbestyrer, censorformand og studieleder
til formand for fakultetsstudienævn
og andre centrale universitetsorganer. Desuden sad han i et stort antal styregrupper for projekter inden
for medieområdet og via sit politiske virke i kommune og amt for SF
i et større antal råd og udvalg. Hele
regionen har nydt godt af Bo Fibigers fabelagtige arbejdsomhed og
brede interesser.
På instituttet vil vi ikke mindst huske Bo som brobygger mellem områder og som initiativtager til en
lang række tiltag inden for undervisning og forskning. Bo ville en
masse og magtede utrolig meget. I
det seneste årti udkrystalliseredes

hans interesser især ved oprettelse
og udvikling af læringsområdet i relation til informationsteknologi og
vidensmedier.
Bo Fibiger blev studieleder for at
yde en sidste kraftindsats for sit institut før pensionen. Det er ulykkeligt, at han næsten samtidig blev
ramt af svær sygdom, som gjorde
det i stigende grad svært for ham at
arbejde videre med sine visioner for
instituttets udvikling. Han fik dog
den glæde at blive udnævnt til adjungeret professor ved Aalborg Universitet inden for læringsområdet i
september 2008.
En usædvanligt dedikeret kollega
har afsluttet sin gerning Mange af
hans tanker og visioner vil dog
overleve og gro videre blandt kolleger og studerende. Vi har mistet en
god ven. Vi bøjer hovedet i respekt
for, hvad han var og har ydet. Bo vil
blive savnet.
Æret være hans liv og virke.

Tine Sommer, nyudnævnt professor
ved Juridisk Institut på Handelshøjskolen, har i en årrække arbejdet
med EU-ret, patentret og særligt retlig regulering af bioteknologi. Hun
er forfatter til en række videnskabelige nationale samt internationale
publikationer om patentering af bioteknologi.
Hun har gennem en årrække været ph.d.-koordinator ved Juridisk
Institut og medlem af forskeruddannelsesudvalget på Handelshøjskolen.
Hun var i 2006 blandt initiativtager-

ne til forskerskolen Jurforsk, der nu
hedder Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram, og er formand
for forskerskolens stående kursusudvalg for specialkurser.
Tine Sommer har været medlem
af bl.a. The Norwegian Patent Ethics
Comittee og Miljøstyrelsen, og Etisk
Råd har også trukket på hendes ekspertise. Siden 1. januar i år har Tine
Sommer også været medlem af
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.

ny forskningschef ved dmu
Henning Høgh Jensen er ansat
som forskningschef i Afdeling for
Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus
Universitet.
Henning Høgh Jensen kommer
fra en stilling som lektor i agroøkologi og økologisk jordbrug ved In-

stitut for Jordbrug og Økologi på
Københavns Universitet. Her har
han bl.a. været leder af forskeruddannelsesprogrammet i Økologisk
Jordbrug og Fødevaresystemer
samt studieleder for et EU Erasmus
Mundus-uddannelsesprogram.

meddelelser

Redigeret af Journalkontoret, Den Centrale Administration, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, tlf. 8942 1151.
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doktorgraden

legater

Forsvar

Studenterfonden af 1963

SUN
Med henblik på erhvervelse af doktorgraden i medicin holder cand.med. Nanna Brix Finnerup den 12.
december 2008 kl. 14.00 et offentlig forsvar med
titlen “Central pain in spinal cord injury”. Forsvaret
finder sted i Auditorium 424, Anatomisk Institut,
Bygning 1230.

yder økonomisk støtte til faglige, sociale og kulturelle aktiviteter blandt studerende ved Aarhus Universitet. Studenterfonden uddeler mellem 10.000 –
20.000 kr. en gang årligt. Ansøgninger om støtte indsendes til: Studenterfonden af 1963, Ledelsessekretariatet, Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 1, 8000
Århus C.
Ansøgningsfrist er den 20. november 2008.

Deutscher Akademischer Austauschdienst

ph.d.-graden
Forsvar
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i Forhistorisk Arkæologi forsvarer mag.art. Rasmus Birch
Iversen sin afhandling “Kragehul – et krigsbytteofferfund på Sydvestfyn. Kronologiske og typologiske
bidrag til forståelsen af krig og samfund i yngre romersk jernalder og folkevandringstid i Skandinavien”.
Forsvaret finder sted onsdag den 26. november 2008
kl. 13.00 i Foredragssalen, Moesgård.
Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden i Informations- og Medievidenskab forsvarer cand.mag.
Lars C.R. Mikaelsen sin afhandling “Men det er nu
også rart at kunne mødes – mellem virtuel og fysisk
tilstedeværelse i den netbaserede læreruddannelse”.
Forsvaret finder sted tirsdag den 11. november 2008
kl. 14-17 i Lille auditorium, IT-huset, Åbogade 15.
SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin
holder cand.med. Søren Kildeberg Paulsen en offentlig forelæsning med titlen “Impact of adipose tissue
glucocorticoid metabolism for the obese state and
metabolic syndrome”. Forsvaret finder sted den
20. november 2008 kl. 14.00 i Auditorium I, Århus
Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens
Gade 2.
ASB
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden forsvarer
Carmen Heine sin afhandling “Model zur Produktion
von Online-Hilfen”. Forsvaret finder sted fredag d. 21.
november 2008 kl. 13.00 i Auditorium M1 på Handelshøjskolen, Fuglesangs Allé 4.

Tildelinger
SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:
Cand.med. Ingolf Mølle for afhandlingen “Polymorphisms of innate immune system genes and infections in patients with multiple myeloma-causal associations”.
Cand.scient. Majken Karoline Jensen for afhandlingen
“Genetic variation related to high-density lipoprotein
metabolism and risk of coronary heart disease”.
Cand.med. Søren Rytter for afhandlingen “Knee
disorders due to kneeling work demands – a study
among floor layers”.
Cand.med. Jesper Mikkel Lyngholm for afhandlingen
“Aspects of the limbal stem cells”.

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: www.perst.dk

udbyder 6 stipendier til danske studerende til sprogkurser ved tyske universiteter i sommeren 2009. Kurserne er af 3-4 ugers varighed. For yderligere
information se www.daad.de
Ansøgninger skal sendes til Aarhus Universitet,
Internationalt Sekretariat, Fredrik Nielsens Vej 5,
8000 Århus C senest 28. november 2008 kl. 12.00.

Garvermester C.W. Gerickes Legat
Af ovennævnte legat er et antal legatportioner til uddeling i foråret 2009.
Legatet uddeles til studerende ved SU-berettigede
uddannelser. Ansøgningsskema kan rekvireres hos
Advokat Birgitte Stenbjerre, Frederiksberggade 2,
1459 København K. Tlf. 3345 4040, hvortil ansøgningen også stiles. Ansøgningsfrist den 28. november
2008.
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kurser
Forskeruddannelsen – Sundhedsvidenskab
Oversigt over kurser kan ses på
www.health.au.dk/forskeruddannelse

Center for Entrepreneurship
Afholder følgende kurser/arrangementer
18.11. kl. 14-16.30:
Kommunikation og præsentationsteknik
25.11. kl. 14-16.30:
Er du klar til at starte egen virksomhed?

Centerchef
til nyt boligsocialt
dviklingscenter
udviklingscenter

Mere om kurserne/arragementerne, samt tilmelding
på www.cfe.au.dk under CFE-Sessions

CIRIUS
En række lande udbyder stipendier til studieophold i
det akademiske år 2009/10. Stipendierne kan søges
af danske studerende og forskere. Endvidere udbyder en række lande stipendier til deltagelse i sprogkurser i sommeren 2009. Kurserne er fortrinsvis for
sprogstuderende. Se www.ciriusonline.dk

kurser
FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
The fond calls for applications for the “van Gysel
Prize For Biomedical Research In Europe” of a value
of 100.000 euro. The prize is aimed at promoting
the development of higher teaching and research in
the biomedical field. Candidatures shall be sent by
December 15, 2008.

Holbergs internasjonale minnepris 2009
og Nils Klim-Prisen 2009
Der indkaldes indstillinger til de to ovenstående priser. Priserne tildeles for fremragende videnskabeligt
arbejde inden for humaniora, statskundskab, jura og
teologi.
Nomineringsfristen for Holbergs internasjonale minnepris er den 20. januar 2009, nomineringsfristen
for Nils Klim-Prisen 2009 er den 10. februar 2009.
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aarhus universitet 10.-28. november

filosofi

Mandag 10.
kl. 15.15-17.30. det psykofysiske problem
I efterårets foredragsrække Hvor går grænsen? taler

Mandag 17.
europastudier

prof.emeritus, dr.phil. David Favrholdt om jeg’et,
bevidstheden og den fri vilje som måske uløselige
filosofiske problemer. Men der er tvingende argumenter for, at de ikke kan gives nogen naturvidenskabelig forklaring. Mødelokale 2, Studenternes Hus.
Arr.: Forum Teologi Naturvidenskab.

danskhed

kl. 16. den danske rodløshed
Søren Krarup, MF for Dansk Folkeparti, om hvordan
Danmark mistede kultur og sammenhængskraft i
efterkrigstiden. Hornung-stuen, Studenterns Hus.
Arr.: Konservative Studenter.

astronomi

kl. 14.00 tiltrædelsesforelæsning
I forbindelse med sin tiltrædelse som professor i
European and International Studies holder Adrian
Favell forelæsningen “Immigration, Migration and
Free Moving in the Making of Europe”. Forelæsningen kommenteres af sociologen Yasemin Soysal. Aulaen, bygning 1412. Efterfølgende reception.
Arr.: Institut for Historie og Områdestudier.

Jan Frercks, Hochschule für Gestaltung, Offenbach am
Main, on visualisations as multiple boundary objects
in contemporary astro-science. Further abstracts:
www.ivs.au.dk/arrangementer. Room 214, 2 floor,
building 1110. Host: Dept. of Science Studies.

historie

kl. 19-21. atomer afslører nyt om fortiden
På Aarhus Universitet har en underjordisk atomaccelerator på størrelse med et IC3-tog skabt enestående kulstof 14-dateringer og ny viden inden
for arkæologi, klimahistorie og retsmedicin. Hvad
fortæller atomerne om bronzealderens “Pompei”,
om vikingernes bosættelse i Grønland og snyd
med årgangsvine? Lektor Jan Heinemeier i efterårets
offentlige foredragsrække. Reserver plads på:
www.nat.au.dk/11081. Søauditorierne, Wilhelm Meyers
Allé. Arr.: Det Naturvidenskabelige Fakultet.

musik

jura og
politik

arkæologi

hjerneforskning

kl. 10. international club
Professor Ole Togeby on Danish humour and Danish
irony. Faculty Club, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14.15.-16. seafishing and the waves
of early medieval commerce
Deputy Director James H. Barrett, McDonald Institute
for Archaeological Research, University of Cambridge.
Aud. 5, Moesgård.
Arr.: Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi.

tro &
sex

krig
& fred

kl. 19. kristendommens
syn på homoseksualitet
Mød en markant debattør, der mener, det er i strid
med Guds vilje at udleve sin seksualitet som homoseksuel, og samtidig mener, at mennesker med
homoseksuelle følelser også er Guds elskede børn.
Rødkløvervej 3. Arr.: Studentermenigheden.

kl. 19.-21.45. den store krig
Foredragsaften i anledning af 90-året for freden efter
1. Verdenskrig. Hør om baggrunden for krigen, om
fredsslutningen og dens eftervirkninger, om Folkeforbundet, en ny folkeret og grænsespørgsmålet i
Sønderjylland. Se www.samfundsvidenskab.au.dk.
Gratis. Juridisk Auditorium. Arr.: Juridisk Institut.

Torsdag 13.
klima

kl. 13. the role of information
in an age of climate change
Aarhus Universitet fejrer 10-året for underskrivelsen
af Århuskonventionen med en to dages konference.
Konventionen sikrer borgernes adgang til miljøinformation, deltagelse i beslutningsprocesserne samt adgang til domstolene. Samme principper er nu også
indskrevet i Klimakonventionen. Blandt talerne er
miljøminister Troels Lund Poulsen, ambassadør Bérengère Quincy, Frankrig, fhv. miljø- og energiminister
Svend Auken, sekretær for Århuskonventionen Jeremy Wates samt Jaqueline McGlade, der er direktør
for Det Europæiske Miljøagentur. Deltagelse er gratis.
Tilmelding via www.klima.au.dk. Se mere på
www.au.dk

fagbevægelse

stjernehimlen

kl. 19. separation eller
skilsmisse mellem lo og s?
Formanden for LO, Harald Børsting, om den danske
fagbevægelses rolle i en tid med en borgerlig regering. Gratis. Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.

kl. 20. fuldmåneaften
Drømmen om Apollo. Jeppe Locht fra Danish Space
Challenge om trangen til at rejse ud i rummet.
Gentages kl. 21.30. Entré 60 kr. Planetariet, C.F.
Møllers Allé, Universitetsparken. Arr.: Steno Museet.

I anledning af sin fratrædelse holder professor,
dr.phil. Bo Marschner afskedsforelæsningen “Bemærkninger til slutningens musikalske former”.
Lok. 126 på Afdeling for Musikvidenskab, Kasernen,
Langelandsgade. Efter forelæsningen er der reception. Alle er velkomne. Arr.: Afd. For Musikvidenskab.

Dr.jur. Ole Krarup og MF Morten Østergaard (R) vurderer juridiske og politiske ulemper og fordele ved
EF-domstolen. Professor i EU-ret, dr.jur. Jens Hartig
Danielsen er ordstyrer, men vil først kort introducere
EF-domstolens funktion. Tvilling aud. 025, byg 1324.
Fri entre. Arr.: Retskritisk Forum.

Onsdag 12.
ic

litteratur

kl. 15. afskedsforelæsning

16.15-18. ef-domstolen og
grænserne for dens magt

økonomi

kønsvisioner

Torsdag 20.
europa

videnskab

kl. 19.30. teologi og æstetik

se omtale side 19.

kl. 13.15-17. visual landscapes
of late antique north africa

kl. 16.15-18. ak! hvor forandret

etik på
arbejde

kl. 17.30-19.30 etik og
eksistens i arbejdslivet

cia

Var teologi meget bedre i gamle dage? Tre afgående
professorer, dr.theol. Kirsten Nielsen, dr.theol. Jens
Holger Schjørring og dr.theol. Peter Widmann om
forskellen på at studere teologi før og nu. 30 kr.
Lok. 010, Det Teologiske Fakultet. Arr.: Teologisk
Forening og Religionsvidenskabelig Forening.

Fyraftensdebat om virksomheders etiske profiler med
professor Steen Hildebrandt og cand.theol. Christina
Busk fra Etikkos. Gratis. Lokale U30, Handelshøjskolen, Fuglesangs Allé. Arr.: Studentermenigheden.

kl. 19. spioner i en kold krig
se omtale side 19. Preben Hornung Stuen,
Studenternes Hus. 25 kr. Arr.: Historia.

Onsdag 26.
karriere

ic

kl. 19. eu – hvad gør vi nu, lille du?
Hvordan ser det europæiske samarbejde -– med et
forbeholdent Danmark – ud i fremtiden? Professor
Marlene Wind vil afdække de aktuelle problemer,
som presser det europæiske samarbejde. Gratis.
Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.

kl. 9-17. løgstrup-seminar

Tirsdag 25.

kl. 19.30. er kønnet en god idé?
En aften med adjunkt Lilian Munk Rösing, der er
litteraturanmelder ved Information og forfatter til
bogen Kønnets katekismus, der blev anmeldt som
et dristigt forsøg på at fremsætte en vision om et
etisk og eksistentielt køn. Richard Mortensen Stuen,
Studenternes Hus. Arr.: Idéhistorisk Forening.

Gæsteforelæsning ved professor Joseph Carroll,
UMSL, om den menneskelige natur og litteraturvidenskaben. Forelæsningen “The Historical Position of
Literary Darwinism” efterfølges af et kort seminar,
hvor der kan diskuteres og stilles spørgsmål.
Lok. 516, bygn. 1461, Nobelparken. Efterfølgende
darwinistisk fredagsbar i Anglia & Co, lok. 216, bygn.
1463. Arr.: Institut for Sprog, Litteratur og Kultur.

teologi

kl. 14.15. distinguished speaker seminar
Professor Ole Barndorff-Nielsen, University of Aarhus,
CREATES, and Professor Neil Shephard, Oxford
University and Oxford-Man. Aud. 025, bygning 1324.
Arr.: Institut for Økonomi.

kl. 14.15 litterær darwinisme

Seminar on late antique North Africa. Building 1414,
Auditorium 407. Host: Research Project Art and
Social Identities in Late Antiquity.

kl. 10. international club
Professor Bobby Zachariae on the influence of
psychological factors on health. Faculty Club,
Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14.15. kognitiv semiotik for
multimedier og grænsefladedesign

Mandag 24.
arkæologi

Onsdag 19.
ic

Walter Benjamins teori om erindring er emnet for
denne gæsteforelæsning ved Dag T. Andersson, der
er professor i filosofisk æstetik ved Institut for Filosofi, Universitetet i Tromsø. Auditorium 2. Det Teologiske Fakultet. Arr.: Institut for Filosofi og Idéhistorie.

Lørdag 22.
skabelse
& væren

kl. 19-21. hjerne og bevidsthed
Er jeg min hjerne? Eller er min hjerne kun en del af
mig? Bevidstheden er hjerneforskningens største
gåde og største udfordring. I efterårets offentlige
foredragsrække afdækker professor Albert Gjedde
debatten om, hvor bevidstheden kan findes. Reserver plads på: www.nat.au.dk/11081. Søauditorierne,
Wilhelm Meyers Allé.
Arr.: Det Naturvidenskabelige Fakultet.

kl. 13-15. erindringens rum

Michael May, DTU, om kognitivt begrundede principper for design på tværs af forskellige former for
anvendt semiotik som f.eks. ved analyse og “design”
af film, multimedier, og tekniske grænseflader.
Det Lille Auditorium, IT-huset, Åbogade.
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

Tirsdag 18.

kl. 19. rettighedskulturer
i danmark 1750-1920
Annette Faye Jacobsen om de nye indsigter i det
danske samfund i tidlig moderne tid, der opnås ved
at studere lovgivning, retsteori, politisk teori og
praktisk retsudøvelse ud fra en begrebshistorisk og
retspluralistisk vinkel. 25 kr. for ikke-medlemmer.
Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus.
Arr.: Historia.

design

kl. 14.15. making mars red
and dark matter violet

Tirsdag 11.
naturviden

Fredag 21.
erindringer

cia

kl. 10-16. karrieremesse
EKNA, Erhvervskontakten på Naturvidenskab, holder
Karrieremesse for de naturvidenskabelige studerende
i Aulaen med 37 deltagende virksomheder.

kl. 10. international club
Christmas decorations. Faculty Club,
Fredrik Nielsens Vej.

kl. 10.15. the cia and denmark
during the early cold war
se omtale side side 19. Building 1323, room 122.
Host: Dept. of Political Science.

arkæologi

Sognepræst Peter Thyssen om teologien og æstetikkens muligheder og begrænsninger som videnskab.
25 kr. Studenternes Hus. Arr.: Studenterkredsen.

kosovo

kl. 14.15.-16. nordboerne i grønland
Seniorforsker, ph.d. Jette Arneborg, Nationalmuseet,
om arkæologi og naturvidenskab ved “Verdens
Ende”. Aud. 5, Moesgård.
Arr.: Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi.

kl. 19. frontlinjen mellem
kristendom og islam
Mag.art. Monica Papazus foredrag om Kosovo vil
belyse landets betydning for den europæiske kultur
og bl.a. sætte fokus på misinformationen om landet
og anerkendelsen af et muslimsk, albansk Kosovo.
Rødkløvervej 3. Arr.: Studentermenigheden.

kalender
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kalender

Torsdag 27.
æstetik

finanskrisen

kl. 14.15. art and its negations
In the light of legacy of the avant-garde, neo-avantgarde and contemporary practice Professor John
Roberts, University of Wolverhampton, examines why
art’s tradition of negation persists. Bygning 1584,
lokale 124, Kasernen, Langelandsgade 139.
Arr.: Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

strartskuddet på
et løgstrup-årti

kl. 19. et perspektiv på den
globale økonomiske udvikling
Hvad har boligpriserne i USA, den amerikanske
dollar og Kinas valutakurspolitik med Danmark
at gøre? Professor, dr.oecon. Claus Vastrup giver
svaret. Gratis. Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.

Fredag 28.
naturviden

land
og by

filosofi

medicin

systemudvikling

kl. 9-16. romanticism and science
Symposium om udvekslingen mellem naturvidenskab, filosofi og litteratur/kunst i romantikken med
afsæt i den danske fysiker og naturfilosof H.C. Ørsted (1771-1851) og den svenske videnskabsmand
og mystiker Emanuel Swedenborg (1688-1772), som
først med romantikken finder et kongenialt publikum. Festsalen, DPU, Tuborgvej 164, København.
Arr.: Dansk Selskab for Romantikstudier & DPU.

kl. 10-18. european rural-urban relations
International seminar on the interaction of rural
and urban worlds from Greco-Roman Antiquity to
the 21st Century. Auditorium A1, building 1333.
Host: Forskningsinitiativet Land–by.

kl. 13-15. hartnack-forelæsning 2008
“Learning how to Die – Philosophy, Mortality and
History” er titlen på årets Hartnack-forelæsning, som
holdes af professor Simon Critchley, University of
Essex og New School of Social Research, New York.
Aud. 2, Søauditoriet. Efterfølgende reception kl. 1517. Arr.: Institut for Filosofi og Idéhistorie.

kl. 14. tiltrædelsesforelæsning
I forbindelse med sin tiltrædelse som professor i medicinsk fysiologi holder Ole Bækgaard Nielsen forelæsningen “Skeletmusklers excitabilitet og funktion –
når musklernes troværdighed er på spil”. Efter forelæsningen er der reception på Institut for Fysiologi
og Biofysik, bygning 1163, lok. 321.

kl. 14.15. mellem videnskab og
religion – om pilotprojekter
Hvilken rolle spiller pilotprojekter i systemudvikling?
Lektor Brit Ross Winthereik fra DTU diskuterer
spørgsmålet på baggrund af en undersøgelse og
introducerer til Latours begreb om “the factish”.
Det Lille Auditorium, IT-huset, Åbogade.
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

et splitsekund i underbevidstheden
Mit navn er Uffe Weinreich Becker. Jeg er 47 år gammel. Jeg har
malet hele livet og er vel efterhånden blevet en slags selvlært kunstner. Jeg er paranoid skizofren og
har gjort sygdommen til brændstoffet i min kunst.
Sådan præsenterer han sig på
sin hjemmeside, og meget mere er
der vel heller ikke at sige, når man
vil lade sine billeder fortælle
resten. Og det gør de for tiden på
museet på Psykiatrisk Hospital,
der præsenterer en række af
kunstnerens nye værker malet
med nye teknikker og sammenstillet med enkelte fra hans tidligere
produktion.
At beskrive Uffe Beckers værker
er ikke så ligetil, og det er måske

derfor, de er interessante. Men et
bud på en beskrivelse er, at de
fastholder et splitsekunds kig dybt
ned i underbevidstheden, der viser
sig som et flyvsk virvar af hastigt
nedfældede, men præcist formulerede udtryk. Uffe Becker beskriver
mennesket i og som en del af rummet og ansigter som fragmenter af
menneskelignende væsener.
Følsomt, men kontant. Tungt,
men også flygtigt.
uffe becker
7. november-13. januar
museet psykiatrisk hospital
skovagervej 2, risskov
man-fre kl. 10-16
lør-søn kl. 12-16
40 kr.

Efterår og november er efterhånden
blevet ensbetydende med et Løgstrupseminar, og sådan er det også i år, hvor
det også bliver et ganske særligt seminar. Det markerer nemlig starten på
noget, man kunne kalde et Løgstruptiår.
På årets seminar om Løgstrup og
Heidegger lancerer forlaget Klim K.E.
Løgstrups værk Martin Heidegger. Den
er den første bog i den planlagte udgivelse af Løgstrups samlede værker, som
Klim står bag. Udgivelsen vil strække sig
over mere end 10 år og vil også omfatte
en lang række bøger om den mangeårige professor ved Det Teologiske Fakultet, som var teolog af fag, men filosof af
tilbøjelighed.
Så både filosoffer og teologer er med
ved de årlige seminarer, der i de seneste
år har samlet op til et par hundrede deltagere. I år er det selvfølgelig forholdet
mellem Løgstrup og Heidegger, der er temaet for hovedparten af foredragene. Heidegger var en af
Løgstrups store inspirationskilder, om end ikke
så stor som fænomelogen
Hans Lipps, og Løgstrup
studerede hos Heidegger i
1933-34.
Årets seminar afvikles
under overskriften
“Skabelse
og væren” og byder både på indblik i Løgstrups og Heideggers tænkning og en belysning af
spændingsfeltet imellem to af det 20.
århundredes store filosoffer.
løgstrup og heidegger
22. november kl. 9-17
det teologiske fakultet,
bygn. 1441, aud. 1

velsmagende fredagsbar
Glem alt om årets juleøl eller kuriositeter fra belgiske bryggerier. Det er ikke begyndende tømmermænd, de studerende fra Ernærings- og Sundhedsuddannelsen lægger op til,
når de inviterer til alternativ fredagsbar. Tværtimod vil de
med hjælp fra ernæringskyndige folk og andre med meninger om sund mad og drikke aflive myter om kost og ernæring.
Lokale udbydere af mad og drikkevarer byder på smagsprø-

ver og opskrifter på nem, sund og lækker mad. Kort sagt
masser af inspiration til et sundt studieliv – og det hele foregår klos op ad den sædvanlige fredagsbar i den gamle toldbygning på havnen.
studenterhus århus
21. november kl. 13-17

danske spioner i en kold krig
"Big Horn" og "Orange Juice" var
dæknavne for et par af de ganske
prominente danskere, som i årene
efter Anden Verdenskrig plejede en
tæt kontakt til den amerikanske
efterretningstjeneste OSS, der var
forløberen for CIA. I dag ved vi, at
manden bag "Big Horn" var den senere statsminister H.C. Hansen, og
modstandsmanden Erik Truelsen
optrådte som "Orange Juice", og
det kan vi takke historikeren Peer
Henrik Hansen for. Han har indgående studeret dokumenter, som
National Archives i Washington har

deklassificeret. De leverede materialet til hans ph.d.-afhandling Da
yankee’erne kom, og den fortæller
han nu om ved to arrangementer
på Aarhus Universitet.
I de historiestuderendes foredragsforening Historia kan man bl.a.
høre mere om, hvordan H.C. Hansen til amerikanerne lækkede 185
militære rapporter, som viste at
Forsvarets Efterretningstjeneste
havde en vis skepsis overfor deres
amerikanske kolleger og bevidst
tilbageholdte interessante oplysninger fra dem.

Dagen efter deltager Peer Henrik
Hansen i seminaret "Intelligence –
the Hidden Layer of International
Relations" på Institut for Statskundskab. Her giver han en åben
forelæsning, der også kommer ind
det uofficielle efterretningsbureau
"Firmaet" og andre kontroversielle
sider af de danske CIA-forbindelser
i de år, hvor en bevæbnet anti-sovjetisk modstand manifesterede sig i
de baltiske lande. Se tid og sted for
begge arrangementer i kalenderen
– den 25. og 26. novemeber.

bagsiden
Studerende skal vide,
at det er helt normalt at opleve problemer af den ene
eller den anden slags i livet,
og universitetet er faktisk
ikke til for at løse dem.

Kan fødende
katte give
højere
karakterer?

Fra intern rapport på University of
Manchester om eksplosionen i dårlige
undskyldninger blandt studerende

godt variere, siger Eva Teilmann
og pointerer, at man i sagens natur
ikke kan lave en liste over, hvad der
er usædvanligt, fordi det netop er …
usædvanligt.
– Men vi støder på det i flere sammenhænge – både når ansøgere har
fået et lavere gennemsnit, end de
forventede, og når studerende skal
have særlige vilkår f.eks. i forbindelse med skriftlig eksamen. I det første
tilfælde er det ofte tragiske omstændigheder, der har påvirket eksamensresultatet: dødsfald i nærmeste
familie, ulykker, alkoholiserede eller
skilsmisseramte familier osv. Når det
drejer sig om eksamensvilkår, kan
det være mulighed for at amme, tilladelse til at medbringe bamser, stearinlys osv., siger Eva Teilmann. ■

Studerende er opfindsomme, når det
gælder om at finde på undskyldninger for dårlige eksamenskarakter.
Af Hans H. Plauborg
hhp@adm.au.dk

De fleste husker sikkert Chris fra
P3’s ”Chris og chokoladefabrikken”,
der var en sand mester i fantasifulde
undskyldninger for ikke at komme
på arbejde. Nu lyder meldingen
fra flere engelske universiteter, at
de studerende ikke står tilbage for
Chris’ fantasifuldheder, når det
gælder om at undskylde dårlige eksamensresultater.
De studerende forsøger med deres
undskyldninger at udnytte reglerne
om ”formildende omstændigheder”
ved eksamen, lyder det fra universiteterne i bl.a. Manchester, Bradford
og Swansea. Formildende omstændigheder (med mulighed for en
højere karakter uden omeksamen)
har typisk været død eller ulykke i
nærmeste familie. Men i dag holder
nogle studerende sig ikke for gode til
at appellere til medlidenhed og højere karakterer, hvis de har ondt i en
visdomstand, eller hvis de har været
oppe hele natten inden en eksamen,
fordi deres kat skulle have killinger.

Sidstnævnte
”undskyldning”
er ikke fri fantasi, men en skriftlig anmodning
fra en studerende ved Bradford
University.

”Alle” tages
bogstaveligt
På University
of Manchester
har en task force
bl.a. konstateret,
at en fjerdedel af
de 410 studerende på universitetets
afdeling for kunst, historie og kultur
i studieåret 2006/2007 indleverede
en appel om formildende omstændigheder i forbindelse med en eksamen. På et enkelt hold mente hele 18
ud af 30 studerende, at der var alle
mulige andre grunde end deres egen
mangel på flid og begavelse til den
lave karakter. I en intern rapport fra
University of Manchester, som Bagsiden er kommet i besiddelse af, hedder det, at hele systemet vedrørende

Redigeret af Hans H. Plauborg

Homoseksuelle mænd tjener
mindre end heteroseksuelle
Det lader til at være et universelt træk i den vest
lige verden, at homoseksualitet trækker ned på
indkomsten for mænd, mens det trækker op for
kvinder. Undersøgelser fra England og USA har
tidligere antydet en sammenhæng, og nu påpe
ger en canadisk undersøgelse som den første, at
der er signifikante forskelle i løn, der er direkte
forbundet med seksuel orientering.
Resultaterne er offentliggjort i Canadian Journal of Economics og viser bl.a., at homoseksuelle
mænd i gennemsnit tjener 12 procent mindre end
heteroseksuelle mænd, mens lesbiske kvinder
tjener 15 procent mere end deres heteroseksuelle
medsøstre.

”formildende omstændigheder” bør
tages op til en grundig revision. Studerende skal vide, at det er helt normalt at opleve problemer af den ene
eller den anden slags i livet, og universitetet er faktisk ikke til for at løse
dem, hedder det i rapporten, som
også kritiserer, at universitetet selv
har opfordret de studerende til at informere om alle forhold vedrørende
deres akademiske præstationer. Og
siger man ”alle” til de studerende,
må man forvente, de tager det bog-

Forskeren bag undersøgelsen, Christopher S.
Carpenter, siger, at det er for tidligt at udtale sig
om årsagerne til lønforskellene.
– Vi kan ikke sige noget konkret om årsagerne
og konsekvenserne. Det kræver yderligere un
dersøgelser af de homo- og heteroseksuelles for
hold i Canada og andre vestlige lande, siger han.

Kvindelige chefer spreder
mindre lykke
Kvinder, der arbejder under en kvindelige chef,
har flere psykiske problemer og er oftere syge
end kvinder, der arbejder under en mandlig chef.
Sådan lyder i hvert fald det politisk ukorrekte
resultat af ny canadisk forskning fra University
of Toronto.
Det er sociologiprofessoren Scott Schieman,
der har undersøgt den mentale og fysiske til
stand blandt 1800 mennesker på vidt forskellige
typer arbejdspladser.
– Der er inden for alle brancher en klar ten
dens til, at kvinder, der har en anden kvinde som
nærmeste chef, er mere vrede og depressive og
har flere sygedage end kvinder, hvis nærmeste
chef er en mand. Mønsteret er klart, men vi kan
ikke give skudsikre forklaringer endnu, siger

staveligt, lyder det.

Bamseansøgning på AU
På Aarhus Universitetet opereres der
ikke med udtrykket ”formildende
omstændigheder”, hverken når det
gælder fødende katte eller andre omstændigheder, fortæller studiechef
Eva Teilmann.
– Her hedder det typisk ”usædvanlige forhold”. Og de skal virkelig
være usædvanlige. Men opfattelsen
af, hvad der er usædvanligt, kan

Scott Schieman.
Han henviser dog til tidligere undersøgelser,
der peger på, at kvinder, der arbejder under

andre kvinder, har flere konflikter med chefen,
fordi de forventer, at kvindelige chefer er mere
samarbejdsvillige og forstående, men i stedet
opdager, at nogle kvindelige chefer agerer præ
cist som mandlige chefer.
Schiemans undersøgelser viser også, at
mænd tilsyneladende hverken bliver lykkeligere
eller mere ulykkelige af, om den nærmeste chef
er en kvinde eller en mand.

Fede kvinder får mest sex
Den bemærkelsesværdige konklusion er resul
tatet af 7000 kvinders svar på et spørgeskema,
der er offentliggjort i det seneste nummer af
tidsskriftet Obstetrics & Gynecology. 92 procent
af kvinderne med en BMI på 30 eller derover
kunne berette om sex med en mand, mens kun
87 procent af de normalvægtige kunne sige det
samme. Ud over at overvægtige kvinder også
meldte om en højere frekvens af samleje, var
der ikke væsentlige forskelle på tykke og tynde
kvinders sexliv.
A woman in charge. Men er
hun sjov at arbejde under?
Næppe, hvis man er kvinde.

