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Strukturdebatten
spræller på Nettet
Hver dag byder på et nyt
pro, contra eller en tredje
vej i strukturdebatten på
web

Selv om fakultetet står over for en af
de vigtigste beslutninger i flere år,
glimrer denne udgave af HUMavisen
ved slet ikke at have eet eneste
debatindlæg om strukturdebatten. Der
er ganske enkelt kommet for mange
indlæg – og da det tager tid at layoute
og trykke avisen vil de nyeste forslag
til institut-konstruktioner, studie-flow
og administrative rationaliseringer
alligevel mangle.
I stedet vil vi henvise til struktur-
debattens hjemmeside på
www.hum.au.dk/fak/struktur, hvor
der i skrivende stund kan læses 28
debatindlæg fra fakultetets ansatte og
studerende.

Temamøde 29. maj
Efter en række møder for de
forskellige grupper på
fakultetet er alle inviteret til et
samlet temamøde den 29. maj
kl. 15:00 i det store Audito-
rium på Teologi.

Konsulent Ingerlise Breivik
fra Statens Center for Kompe-
tence- og Kvalitetsudvikling
vil holde et oplæg om
forandringsprocesser og vil
sandsynligvis blive suppleret
med en oplægsholder, der selv
har forestået organisatoriske
forandringer på et universitet.

Herefter vil der være tid til
debat.

Der kommer dagligt
indlæg til debatten

om fakultetets ny
struktur på web.

Hvor finder jeg
debatten på web?
På fakultetets nyhedsside på
www.hum.au.dk/nyheder/
finder du altid de seneste
indlæg præsenteret og på
siden www.hum.au.dk/fak/
struktur/ er samtlige indlæg
samlet, ligesom der er en
oversigt over møder, køreplan
og diverse reference-
dokumenter.

Mødeplanen
Mødeplanen for strukturdebat-
ten, som den så ud ved
HUMavisens deadline:

18. maj kl. 13.00
Stormøde for alle VIP

29. maj kl. 15.00
Temamøde for alle medarbejdere
og studerende.
Oplæg ved Ingerlise Breivik,
Statens Center for Kompetence-
og Kvalitetsudvikling. Audito-
rium 1, Teologi

18. juni kl. 9.00
Møde i Repræsentantskabet

18. juni kl. 14.00
Fakultetsrådsmøde

19.- 20. nov.
Repræsentantskabsseminar på
Sandbjerg
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Strukturdebat

Dekanen:
Et oplæg er et oplæg
Et oplæg er oplagt et
oplæg, men flere har set
Dekanatets strukturoplæg
som en grydeklar plan.
Processen til debat i
Fakultetsrådet
Dekan Bodil Due understregede flere
gange på Fakultetsrådets møde den 30.
april at Dekanatets oplæg vitterligt
skal forstås som et oplæg til debat – og
ikke noget fait accompli.
–Der er kommet megen respons på
oplægget; det ser jeg som positivt, men
dele af den er overraskende. Det lader
til at man har opfattet det som et
resultat der var givet på forhånd og at
man slet ikke har set oplægget som det
det er – nemlig et oplæg.

–Det er nok fordi oplægget er meget
gennemarbejdet, mente Harald Pors
(Germansk).

–Mange foretrækker en bottom-up
proces, og oplægget er nok ikke blevet
set som et sådant, tilføjede han.

De studerendes Jesper Brunholm
mente heller ikke at de ansatte var vant
til at et udførligt skrift fra dekanen stod
til reel diskussion, men glædede sig
over at det faktisk er tilfældet.

Ny tidsplan
Ansa Lønstrup (Æstetik & Kultur)
kunne rapportere fra et fællesmøde på
Kasernen at lærerne ønsker en mere
konkret plan før man skal tage stilling
til en principbeslutning, og at fakultetet
derfor bør overveje tidsplanen.

Samtidig ønsker man at begynde
diskussionen med det indholdsmæssige
og at man først senere tager stilling til
den eksakte institutstruktur derefter.

–Det forekommer mig at de skriftlige
indlæg på web vi har set hidtil (pr. 30.
april, red.) er noget forblændet af
institutsammenlægningerne, mens man
helt forbigår den anden store foran-
dring, nemlig studiestrukturen. Det
bekræfter mig egentlig i at vi har et
reformbehov, tilføjede Johnny Laursen
(Historie), der anbefalede at
forandringsprocessen holdes i kog og at
tidsplanen derfor ikke bliver ændret
væsentligt.

Søren Clausen (Østasiatisk) foreslog at
ideen om at splitte de moderne sprog-
fag i to blev opgivet.

–Tanken om splittelsen fylder simpelt-
hen så meget at det er svært at se
resten, forklarede Søren Clausen på
fakultetsrådsmødet.

Konkret
–Institutstrukturen fylder meget i
debatten netop fordi den er så konkret,
fremhævede Kim Halskov (IMV).
Derfor må vi have større klarhed om
dagsordenen og konkretiseret de øvrige
forslag.

Det blev støttet af Jesper Brunholm fra
Humrådet:

–Vi bør have beregnet de økonomiske
konsekvenser af forslagene og fremhæ-
vet de faktiske ændringer for både
lærere og studerende.

Passiv ledelse
Søren Clausen efterlyste et fokus på
professionaliseringen af ledelsen.

–Vi skal tilpasse os både universitetet
og kravene fra ministerierne, så der er
behov for professionel ledelse.

–Men en turnusordning om leder-
posten bliver aldrig til ledelse og det er
næppe muligt at drive reel ledelse i
Universitetslovens forstand på meget
små institutter.

–Passiv ledelse er jo en udbredt kultur
i universitetsverdenen, supplerede
Ansa Lønstrup og tilføjede at hun
mente at skepsisen over for større
institutter også kunne skyldes frygten
for større afstand til ledelsen.

slam

Ny mødeplan
Stormødet den 18. maj er blevet
ændret til et møde for alle
fakultetets VIP’er, mens tema-
mødet den 29. maj bliver åbent
for alle.

Nyt institut-forslag
Historisk Institut, Center for
Europæiske Kulturstudier med
Afdeling for Kønsforskning,
Slavisk, Østasiatisk, Indisk og
Latinamerikastudier overvejer at
gå sammen i ét fælles institut.

Forslaget blev annonceret på
institutledermødet i april og
gentaget på fakultetsrådsmødet.
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Ikke råd til ekstra
ph.d.-stipendier
Ingen ekstra
fakultetsfinansierede
ph.d.-stipendier i 2001
Der bliver ikke råd til at fakultetet
selv kan finansiere tre ekstra ph.d.-
stipendier i år. Og da budgetoverslaget
for 2002 viser et underskud på tre mio.
kr., kan de ekstra stipendier også være
i fare til næste år.
1. kvartalsregnskab viser at det estime-
rede overskud for 2001 på grund af
institutternes brug af opsparingen er
faldet fra 1,3 til 0,5 mio. kr.

Dermed er der ikke penge til tre ekstra
ph.d.-stipendier, som vil koste en mio.
kr. om året i tre år.

Fakultetet har bevilling til at opslå 12
ph.d.-stipendier om året, men har i de
seneste år opslået 15 og dermed betalt
tre stipendier af egen lomme. I 2000
blev de tre ekstra stipendier sparet væk.

0’et skal holdes
–Vi kan ganske enkelt ikke tillade os et
underskud, sagde dekan Bodil Due, der
for nylig har indgået en skriftlig aftale
med universitetet om tilbagebetaling af
fakultetets gæld.

Derfor skal fakultetet til enten at øge
indtægterne eller til at finde besparelser
for budgetterne for 2002-04, hvor alle år
viser et underskud på en til tre millio-
ner.

Underskuddene skyldes primært
overenskomstmæssige lønstigninger.

Budgetoverslagene er dog inklusive
tre ekstra stipendier om året og to mio.
kr. årligt til flytninger.

Til gengæld er der ikke taget højde for
en eventuel nettoudgift på grund af den
kommende huslejeaftale.

Fakultetets lønudgifter kan også stige
med op til 1,5 mio. kr. årligt i perioden,
hvis alle ansatte vælger at få deres
feriefridage udbetalt som løn frem for at
holde fri.

Endelig forventes det at institutter og
studienævn højst bruger to mio. kr.
årligt af deres opsparing.

Der er også afsat to mio. kr. om året i
’reserve’ til at dække udsving i antallet
studenterårsværk. I år 2000 blev hele
reserven brugt, og det er endnu for
tidligt at sige noget om 2001.

Vintereksamen 2000 var positiv, men
det er usikkert om tendensen holder.

Uansøgt afsked
–Derfor må vi indtil videre være
ekstremt påholdende, sagde dekanen
på fakultetsrådsmødet.

–Der er som udgangspunkt ikke råd
til nye stillinger.

Kun stillinger i forlængelse af udløbne
adjunkturer bliver med sikkerhed slået
op.

På den baggrund varslede dekan
Bodil Due at de tre ekstra ph.d.-
stipendier også kunne være i risiko-
zonen i 2001.

–Hvis vi skal finansiere nye stillinger
og nye stipendier må vi enten øge
indtjeningen eller begrænse udgifterne,
i yderste tilfælde ty til uansøgt afsked,
konkluderede dekanen.

Det fik samtlige lærerrepræsentanter i
Fakultetsrådet til at betone hvor vigtigt
det er for fakultetet med nye ph.d.-

studerende.
–De ph.d.-studerende er vore livline.

Det er undergravende for os selv hvis vi
ikke får tilstrækkeligt med ph.d.-
studerende ind, sagde Ansa Lønstrup
(Æstetik & Kultur) og tilføjede:

–Jeg ønsker ikke at vi skal afskedige
nogen, men samtidig må jeg sige at det
er meget nødvendigt med de ekstra
stipendier.

Dekanen noterede sig synspunkterne,
men understregede nødvendigheden i
at nå et 0 eller et positivt tal på årets
regnskab.

slam

–Jeg ønsker ikke at vi skal
afskedige nogen, men

samtidig må jeg sige at det
er meget nødvendigt med de

ekstra stipendier, sagde
Ansa Lønstrup på

fakultetsrådsmødet.

Forskerskoler uden om
universiteterne
Universiteterne bliver ikke taget med på råd, når Forskeruddannelses-
rådet snarligt skal bruge 15 mio. kr. på at oprette forskerskoler og det
bekymrer dekan Bodil Due.

–Tildelingsproceduren er meget uigennemsigtig, og man kan frygte at
forskerskolerne bliver helt løsrevet fra universiteterne, sagde Bodil Due
på fakultetsrådets møde i marts.

Dekanen står ikke alene med den kritik, hvorfor Rektorkollegiet vil tage
sagen op med Forskeruddannelsesrådet.

Aftale om at
betale gæld

Fakultetet har formaliseret sin
aftale med universitetet om at
betale sin gæld på 20,5 mio. kr.
af i løbet af 2001-2005 med 4-5

mio. kr. om året.
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Gratis over Atlanten

steder, hvor jeg var sikker på, at
karaktererne ville tælle med på mit
amerikanske eksamensbevis, siger
Stephanie Lott til Jyllands-Posten.

Roser Aarhus
Hun roser i den forbindelse, hvor godt
universitetet opleves som udenlandsk
studerende:

–Generelt er der på universitetet et
meget internationalt miljø. Jeg møder
også studerende fra Afrika, Kina og
Sydamerika. Alting foregår på engelsk.

De danske studerende vil gerne øve
deres engelsk, når de taler med mig. Så
det eneste, jeg kan sige på dansk, er

–Både medarbejdere og
studerende er glade for den
erfaring og inspiration, de
får ved at krydse Atlanten,

siger institutleder Karl-
Heinz Westarp

35 år med ISC
Endnu et internationalt jubi-
læum kan i år fejres på Aarhus
Universitet. International
Student Centre kan se tilbage på
35 år som samlingspunkt for
universitetets udenlandske
studerende.

Centret blev grundlagt i 1966
med det formål at fremme den
internationale forståelse og den
kulturelle udveksling for

Udvekslingsaftale med
amerikansk college fylder
25 år

Hele 25 år har der på Engelsk Institut
eksisteret en aftale om udveksling
mellem Aarhus Universitet og det
amerikanske Centenary College i
Louisiana. Ordningen har gennem
tiderne været særdeles populær –
blandt andet fordi det ud over rejse-
omkostninger er gratis at tage et
semester over Atlanten.
Udvekslingsaftalen blev indgået i 1976.
Den går ud på, at de to uddannelsesin-
stitutioner hvert år udveksler en
medarbejder og et antal studerende.

Medarbejderne bytter bolig, kontor, bil
og undervisningsforpligtelser, og de
studerende tager deres udvekslings-
støtte med. Derfor er byttet reelt gratis
for de to parter.

Siden begyndelsen i 1976 har talrige
studerende krydset Atlanten mellem de
to uddannelsesinstitutioner.

En svær start
Det var den nuværende leder på
Engelsk Institut, Karl-Heinz Westarp,
der i sin tid indgik ordningen. Og det
var ikke en let bedrift.

Amerikanske studerende på det
private college betaler nemlig høje
undervisningsgebyrer, og Karl-Heinz
Westarp lå derfor i forhandlinger i over
et år. Uden Internet, vel at mærke. Til
sidst lykkedes det dog for den unge
lektor at få aftalen igennem:

–Pionerproblemer var der masser af,
men vi fik dem løst. I dag er både
medarbejderne og de studerende glade
for den erfaring, inspiration og interna-
tionale horisontudvidelse, de får ved at
krydse Atlanten til Centenary College,
siger Karl-Heinz Westarp.

Han var selv den første medarbejder
fra Aarhus Universitet, der rejste til
Louisiana. Og den ene af de to første
danske studerende er i dag ansat som
lektor på Engelsk Institut i Århus.

Aftale skaber tillid
Jyllands-Posten interviewede 19.
februar i år den 21-årige udvekslings-
student Stephanie Lott fra Centenary
College.

Hun er sammen med tre studiekam-
merater fra Louisiana taget til Århus for
at læse et semester på Engelsk Institut.
Stephanie anfører i interviewet at hun
valgte Aarhus Universitet, fordi hun
blandt andet som konsekvens af aftalen
var sikker på at få sine fag merit-
overført:

–Aarhus Universitet var et af de få

”dansk” og ”farvel”, siger Stephanie til
Jyllandsposten.

For tiden opholder en enkelt dansk
studerende sig på Centenary College i
Louisiana. To danskere tog rejsen over
Atlanten i efteråret 2000.

For nylig er det også blevet muligt for
studerende fra Handelshøjskolen i
Århus at benytte udvekslingsaftalen: En
af de tidligere danske studerende, der
har tilbragt et semester på Centenary
College som led i ordningen, blev ansat
på Handelshøjskolen og fik derefter
åbnet muligheden for udveksling
mellem de to uddannelsessteder.

-mk

studerende fra udlandet. Og ISC
står i dag som det første sted at
frekventere som udlænding, når
man just er ankommet til Århus.

Her kan man både mødes med
andre udenlandske studerende og
deltage i mangeartede aktiviteter af
såvel festlig som lærerig karakter.

ISC havde sidste år 1100 uden-
landske medlemmer. Primært fra
Europa, men med afstikkere til alle
kontinenter. 350 personer – heraf de
fleste danske – har desuden
oprettet månedsmedlemskaber.

-mk
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Studerende vil ikke
bruge pc til eksamen

eksamenstilmeldingen, at
det overhovedet var muligt
at benytte computer. Det
havde jeg ikke hørt om før.

Gert Jørgensen mener dog
ikke, at årsagen til det lave antal pc-
brugere er manglende information til
de studerende – i hvert fald ikke på Det
Humanistiske Fakultet:

–Vi har informeret både studienævn
og studievejledere. Derudover har de
studenterpolitiske repræsentanter været
meget opmærksomme på muligheden.

Ikke som gymnasiet
Crestina Cornett sammenligner situa-
tionen med tilsvarende skriftlige
eksamener på gymnasiet. Her stiller
uddannelsesstedet computere til
rådighed, og der er personale til
rådighed, hvis teknikken svigter:

–Dengang valgte jeg at benytte
computer til de skriftlige eksamener –
for der er ingen tvivl om, at en compu-
ter til en skriftlig eksamen ville være en
betragtelig hjælp. Der skal bare være
mulighed for teknisk bistand, og
computerne skal være på stedet i
forvejen.

På Det Humanistiske Fakultet mener
man ifølge Gert Jørgensen ikke at
kunne gøre mere for at få de studerende
til at bruge pc-ordningen.

Det er op til enkelte institutters
studienævn, om de studerende skal
have mulighed for at gå op til eksamen
med computer.

-mk

Kun tre studerende på
Humaniora benyttede
computer til eksamen i
vinter
Studerende på Aarhus Universitet har
siden vintereksamen 2000/2001 kunnet
benytte computer til de skriftlige
eksamener hvor alle hjælpemidler er
tilladt. Ordningen er ikke blevet den
store succes – kun fem studerende
havde tilmeldt sig den nye eksamens-
form, og kun tre af dem tog pc’en med
til eksamenslokalet.
Fuldmægtig Gert Jørgensen er leder for
studieområdet ved Det Humanistiske
Fakultet. Han tror primært, det lave
antal studerende skyldes de praktiske
forhold omkring at transportere pc-
udstyret frem og tilbage:

–Medmindre man har en bærbar, er
det jo et større arbejde at skulle slæbe
en computer og en printer med til
eksamenslokalet.

Ubærligt
Jurastuderende Crestina Cornett er en
af de studerende, der i januar havde
mulighed for at anvende computer til
sin skriftlige eksamen. Men hun gjorde
det ikke.

–Jeg gad simpelthen ikke bøvlet. Jeg
har ingen bærbar pc, og derfor ville de
være et større arbejde for mig at få
fragtet udstyret hen til lokalet. Skær-
men, harddisken og printeren fylder jo
nærmest et helt bagagerum tilsammen.

Men hun nævner samtidig risikoen
for, at computeren går ned som en
væsentlig årsag til fravalget af teknik-
ken:

–Hvis pc’en går kold, sidder jeg jo
bare der helt alene. Der er ingen
teknikere, der må hjælpe mig, og jeg
har ikke synderlig forstand på compu-
tere selv – og da slet ikke i en stresset
eksamenssituation. Så ville hele min
eksamen være tabt på gulvet og al
læsetiden være spildt.

Computer hjælper
Den samme tanke lufter Ida Nielsen,
der læser statskundskab. Hun havde en
større skriftlig eksamen i januar, men
hun valgte at gå op på normal vis.

–For mit vedkommende skyldes det
primært, at jeg ikke stoler på min
computer. Den har før opført sig
mærkeligt, og det kunne lige passe, at
den gjorde det i en eksamenssituation.
Desuden fandt jeg først ud af ved

Pc regler
n Fra vintereksamen 2000/2001
blev det tilladt at anvende pc ved
skriftlige eksaminer hvor alle
hjælpemidler er tilladt.
n Den studerende skal selv
medbringe bærbar eller stationær
pc, støjsvag printer samt de
nødvendige forlængerledninger
og fordelerdåser.
n Ansvaret for det medbragte
udstyrs driftssikkerhed ligger hos
den studerende, og under prøven
ydes der ydes ikke teknisk bistand
fra universitetets side. Driftsstop
medfører heller ikke forlænget
eksamenstid eller tilladelse til
omprøve.
n Det er strengt forbudt at
medbringe modem, mobiltelefon
og andre former for trådløse
kommunikationsmidler.
n Universitetets regler om brug
af pc ved eksamen: www.au.dk/
da/56-05.htm.
n Tjek-liste for studerende der
skal bruge pc til eksamen:
www.au.dk/da/adm/eksamen/
pcvejled.htm

Det er for tungt at gå til
eksamen med pc (og printer
og tastatur og ledninger og

ekstra toner osv.)
(Modelfoto) STU

DI
ER
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Eksamenstilmelding
på Internettet
Hent dine studiedata og
meld dig til eksamen på
Nettet
Nu kan studerende hjemmefra hente
oplysninger om deres studieforløb,
lave udskrifter, m.m. samtidig med at
administrationen sparer ressourcer.
Er du træt af at rende på Registraturen i
tide og utide – og måske endda indi-
mellem møde en låst dør og et skilt der
fortæller at kontoret lukkede kl. 14?

Hvis svaret er ja, kan vi trøste dig med
at der er lys forude. Fra og med dette
semester kan studerende ordne mange
af deres ærinder over Internettet. Det
sker via et nyt selvbetjeningssystem,
der allerede er trådt i kraft med de
første services, og som er planlagt til
videreudvikling over de næste år.

Opdaterede data
Foreløbig er det muligt via systemet at
få en opdateret oversigt over sit studie-
forløb: hvordan man står indskrevet,
hvilke karakterer man hidtil har fået,
hvilke eksaminer man har tilmeldt sig
samt hvilke eksaminer man mangler for
at færdiggøre sin uddannelse.

Man kan også selv lave en udskrift af
alle disse oplysninger – eller bestille en
udskrift fra universitetet, hvis man har
brug for en pænere og ’mere officiel’
dokumentation for sine studieforhold
til specielle formål, fx jobsøgning eller
udlandsophold.

Årskortet udgår
I samme ombæring er også studiekort-
systemet under omstrukturering. Til
efteråret vil studerende for første gang
ikke modtage det sædvanlige brev med
årskort for det nye studieår.

Årskortet erstattes af en såkaldt
indskrivningsbekræftelse, der indeholder
oplysninger om aktuelle indskrivnings-
forhold og altså kan fungere som
opdateret bevis for at man er studie-
aktiv.

Indskrivningsbekræftelsen fungerer
sammen med studiekortet (eller
immatrikulationskortet) hvor dit billede er
på.

Fordelen ved indskrivnings-
bekræftelsen er at man efter behov selv
kan gå på nettet og udskrive så mange
kopier man vil. Desuden vil de
opdaterede indskrivningsdata figurere
på fire sprog: dansk, tysk, engelsk og
fransk. Indskrivningsbekræftelsen vil
således også kunne anvendes i forbin-
delse med kontakt til universiteter og
institutioner i udlandet.

Adgang til systemet
Det eneste der kræves for at få adgang
til brug af det nye selvbetjeningssystem
er en adgangskode, som kan bestilles
på internetadressen www.au.dk/da/
uddan/.

Har du ikke Internet derhjemme, kan
du bestille din adgangskode på studie-
kontoret. Systemet er enkelt og bruger-
venligt. Desuden er der sørget for
sikkerheden: således skal man ved det
første besøg i systemet ændre sin først
tilsendte adgangskode til en egen
personlig kode, som man altså kun selv
kender. Herved sikres at uvedkom-
mende ikke kan klikke ind på dine
personlige oplysninger.

Tidsbesparelse
Målet med det nye system er kort sagt
at lette administrationsprocessen. Det
skulle altså gerne både lempe admini-
strationens arbejdsbyrde og spare tid
for den studerende. Om det går så vel
afhænger selvfølgelig af i hvilket
omfang de studerende vil tage systemet
i brug.

Flere funktioner på vej
Endvidere er systemet under udvidelse
til også at omfatte andre funktioner.
Faktisk har det allerede i dette semester
været muligt for studerende på Historie
og Kunsthistorie at foretage eksamens-
tilmelding og –afmelding via systemet.
Og til efteråret vil denne mulighed
være tilstede på samtlige humanistiske
fag. Længere ude i fremtiden er det
planen, at man via systemet også skal
kunne gennemføre studieskift, tilmelde
sig suppleringsfag, foretage udmel-
delse, o.lign.

Adressen gentager vi lige:
www.au.dk/da/uddan/.

mino
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4 ud af 5 eksamens-
klager bliver afvist

Sådan klager du

Hvis du vil klage over din
eksamenskarakter eller forløbet
af din eksamen, så skal du sende
din klage til Dekanen, Det
Humanistiske Fakultet, Aarhus
Universitet, bygning 328, 8000
Århus C.

Du kan også aflevere din klage
personligt på fakultets-
sekretariatet i bygning 328.

Klagen skal være afleveres
senest 14 dage efter at du har fået
eksamenskarakteren eller at
karakteren er blevet offentlig-
gjort.

Læs nærmere på
Fakultetets web-side om
eksamensklager:
www.hum.au.dk/fak/studier/
eksamensklager.htm
Universitetets Studiekontors
vejledning om eksamen:
www.au.dk/da/56-02.htm
Eksamensbekendtgørelsen (se
især kapitel 5):
www.au.dk/da/56-01.htm

Og kun hver 14. klager
får hævet karakteren efter
at have klaget over
eksamen

Hvert semester klager omkring 30-40
humanistiske studerende over deres
eksamen. I gennemsnit får to af dem
hævet karakteren og fire får tilbudt en
reeksamination. Resten af klagerne
bliver afvist.
Det viser fakultetets statistik over
eksamensklager for de seneste tre
semestre. Fra sommeren 1999 til og med
sommeren 2000 klagede i alt 103
studerende og heraf blev 85 afvist af

eksaminator og censor, som altid er de
første til at se på en klage.

Seks studerende fik hævet karakteren
og 12 blev tilbudt en ny eksamen.

Ankenævn
53 af de afviste klagede videre og så
bliver der nedsat et ankenævn. Anke-
nævnet består af en studerende, en
lærer og to censorer fra censorkorpset.

Ankenævnene havde i høj grad
samme mening som eksaminator og
censor: I  blot to tilfælde mente anke-
nævnet at den studerende skulle
reeksamineres og kun i ét tilfælde at
karakteren skulle hæves. De resterende
50 anker blev afvist.

slam

„Censor har da ikke
fattet noget som
helst - jeg klager“,
synes de tre
studerende her at
tænke. Men kun
hver femte får noget
ud af sin klage.
(Modelfoto).
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10.000 kr. for
præmieopgave om vækst
Skriv en (god) opgave om vækst, send den ind til
Børsen, og deltag i konkurrencen om op til 10.000
kr.

Opgaven skal fylde mindst 12 sider og skal
indsendes senest den 5. juni i år. Dagbladet Børsen
uddeler kontante præmier til de tre bedste opgaver
på hhv. 10.000, 7.000 og 3.000 kr.

Mere på
www.borsen.dk/studie
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Park-kollegianere på
Internet via universitetet
Universitetet leverer den
hurtige forbindelse til
Internettet, når beboerne
på Parkkollegiet sidder
foran computeren
–Folk kom hen til mig, trykkede mig i
hånden og sagde tak. Det siger
kasserer i Kollegianerrådet på Park-
kollegiet, Jens Erik Vestergaard, der
var med til at sætte projektet om
højhastighedsnetværket i gang
Systemet kom op at køre i januar i år,
og er beboerne stadig tilfredse med, at
de kan surfe på nettet og tale i telefon
fra hvert deres værelse.

Før kunne de kun telefonere fra den
fælles telefon i køkkenet.
Kollegianerne er ligeledes glade for de
nye porttelefoner, som fulgte med
netværket.

–Som helhed er folk meget begejstrede
for det nye system. Nogle fremhæver
telefonerne, andre fremhæver
internetforbindelsen. Alle er dog glade
for den sikkerhed, porttelefonerne
giver, siger Jens Erik Vestergaard, der
selv bor på kollegiet.

Den økonomiske konsekvens af det
nye netværk er væsentlige huslejestig-
ninger - det er ikke billigt at lægge
kabler rundt i alle kollegiets bygninger.
Derfor er huslejen efter installationen
steget med 120 kr. om måneden.

Universitetets forbindelse
At projektet dog alt andet lige ikke blev
dyrere, end det rent faktisk var tilfæl-
det, skyldes blandt andet, at kollegiet er
koblet på universitetets
Internetforbindelse.

Denne løsning var mulig, fordi
samtlige beboere læser på Aarhus
Universitet. Det var desuden nærlig-
gende, fordi kollegiet jo ligger i
Universitetsparken.

–Rent fysisk ligger universitetets
hovedknudepunkt mindre end fem
meter fra en af kollegiets bygninger, og
derfor var det en oplagt løsning at
bruge universitetets forbindelse, siger
Jens Erik Vestergaard.

Han mener samtidig, at det nye
netværk kan aflaste universitetet:

–Det aflaster universitetets system,
fordi kollegianerne i mindre grad
benytter computerne på Statsbiblioteket
og ude på de enkelte institutter.

Hurtigere end ADSL
Hans F. Konrad er ingeniør på Univer-
sitets Datakontor. Han kan godt forstå,
hvis de studerende er glade for deres
nye netværk:

–Kollegiets internetforbindelse er af
typen ”full switched 10/100 Mbit
Ethernet” med to 622 Mbit-forbindelser,
og bygningerne er internt forbundet
med såkaldte Gigabit-forbindelser.

–Det betyder, at hastigheden er en af
de højeste, der fås i dag - den er for
eksempel meget hurtigere end et
almindeligt modem, og den er også
klart hurtigere end en ADSL-forbin-
delse. Så jeg kan godt forstå, hvis de
studerende er tilfredse, siger Hans F.
Konrad.

Internetforbindelsen er rent faktisk
den hurtigste i Universitetsparken.

Hans F. Konrad sammenligner den
med en motorvej:

–Vi giver de studerende muligheden
for at køre på motorvej, hvor de med et
modem kun kører på en grusvej. Men
selvfølgelig afhænger komforten af den
enkelte bil – computeren må man selv
sørge for.

Belaster ikke universitetet
Han beroliger samtidig computer-
brugere på universitetet med, at
kollegiets netværk ikke belaster univer-
sitets internetforbindelse:

–Umiddelbart kan trafik, der genere-

res af kollegianerne, ikke opfattes som
en belastning for produktionsnettet på
universitetet. Linjekapaciteten er
fornuftigt dimensioneret. Men universi-
tetet har selvfølgelig første prioritet.

Parkkollegiet er ikke det eneste
kollegium i Danmark, der er koblet på
internettet via en uddannelsesinstitu-
tion. Det samme er tilfældet for DTU i
Lyngby, som låner sin forbindelse ud til
det tilhørende kollegium.

Stort flertal
Der har gennem årene været flere tiltag
til projekter af lignende karakter. Det
var dog først i juni sidste år, at netvær-
ket blev endeligt vedtaget af
Kollegianerrådet.

Forud var gået en afstemning blandt
kollegiets beboere, der næsten enstem-
migt havde støttet projektet.

–Jeg forstår udmærket, at man stemte
for projektet i sin tid. Internet er
uundværligt som studerende, hvor
megen litteratursøgning blandt andet
foregår online, siger Jens Erik
Vestergaard.

–Mange tekster ligger også kun på
nettet, og det er meget lettere at
downloade artikler, specialer og
afhandlinger end at vente flere uger på
dem fra biblioteket.

-mk

–Internet er uundværligt for studerende, siger kasserer i Kollegianerrådet Jens Erik
Vestergaard.
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Optag på 1300 i 2001
Fakultetet er fortsat parat
til at optage 1.300
studerende om året.
Fakultetsrådet vedtog derfor i februar
at stort set alle fag skal optage lige så
mange studerende som i år 2000, selv
om et par fag har givet udtryk for at de
mange undervisningstimer har
betydet at man har måttet opgive at
bruge ressourcer på fx fonds-
ansøgninger.
Tre institutter fik bevilget et nedsat
optag: nordisk går fra 135 til 110,
idehistorie fra 60 til 50 og middelalder-
arkæologi fra 25 til 20. Alle tal er uden
overbooking.

Desuden vil der blive sat loft på
optaget til suppleringsuddannelsen i
middelalderarkæologi, som der var
stærk søgning til i år 2000 – muligvis
som en effekt af Middelalderåret i 1999.

Fakultetet vil nøje følge hvilken
betydning det nedsatte optag på de tre
fag får for produktionen af studie-
årsværk.

slam

For tredje år i træk vil fakultetet stile mod 1.300 nye studerende. Billedet her er fra en
studiemesse i Stakladen fra 1998. Dengang blev det til 1.148 nye russer.

Nej til bachelor i
ide- og
videnskabshistorie
Undervisningsministeriet har sagt nej til universite-
tets ansøgning om at oprette en ny bachelor-
uddannelse i idehistorie og videnskabshistorie.

Ministeriet vil ikke være med til at oprette en helt
ny uddannelse selv om det kunne gøre det nem-
mere for studerende at kombinere humanistisk og
naturvidenskabelig dannelse. I stedet opfordrer
ministeriet universitetet til at gøre sin uddannelses-
struktur mere fleksibel.

Fire nye Master-
uddannelser
Undervisningsministeriet har bevilget to mio. kr. til at
udvikle og modulisere fire nye master-uddannelser. Det
drejer sig om
• Sundhed, menneske og kultur. Masteruddannelse i
humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
• Institutionel etik og praksisanalyse

• Landskabshistorie og kulturmiljøforskning

• Retorik, kommunikation og formidling
Master-uddannelsen i Sundhed, menneske og kultur

forventes påbegyndt allerede 1. februar 2002 under
Åben Uddannelse

Beskrivelse af Master-uddannelsen i Sundhed, menne-
ske og kultur:
http://www.au.dk/da/aabenudd/komp-enh/
smk.htm
Åben Uddannelse:
http://www.au.dk/da/aabenudd.htm
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Forsikring på rejsen
At være forsikringsmæssigt
dækket ind til sin
forsknings- eller studierejse
er vigtigt – men ikke altid
helt enkelt. HUMavisen
har undersøgt reglerne
omkring sygesikring og
rejseforsikring

Der er stor forskel på hvad henholds-
vis studerende og fastansatte må gøre
for at være ordentligt forsikrede, når
de tager udenfor landets grænser på
studieophold, forskningsrejser eller
lignende. Vil man undgå ubehagelige
overraskelser er det en god idé at
orientere sig lidt i forsikringsreglerne
inden man tager af sted.
Hvad man skal gøre kan fx afhænge af
hvorhen man skal rejse, i hvor lang tid,
hvor meget støtte man har fået til sin
rejse samt af hvordan ens normale
forsikring dækker under udlands-
ophold.

Tjenesterejser med DSB
De fastansattes behøver ikke selv sørge
for det forsikringsmæssige i forbindelse
med forskningsrejser, hvis rejsen
bestilles gennem DSB Erhvervsrejser.

I det tilfælde har universitet nemlig en
fast aftale med DSB om at der automa-
tisk tegnes en Tjenesterejseforsikring
hos Europæiske Rejseforsikring – og med
en sådan skulle man være tilstrækkeligt
dækket ind, da den både omfatter
sygdom og hjemtransport, tyveri af
bagage m.m.

De præcise oplysninger om denne
forsikringstypes dækningsområde
fremgår af brochuren ”Europæiskes
rejseforsikring for offentlige tjenesterej-
ser”.

Forsikringen kan fås via Det Humani-
stiske Fakultetssekretariat, hvor man
personligt skal hente (og kvittere for) sit
forsikringskort.

Uden om DSB
Rejser man imidlertid af den ene eller
anden grund ikke med DSB, stiller
sagerne sig lidt anderledes.

Universitetet betaler stadig
forsikringsudgifterne, men forsikringen
bliver ikke tegnet automatisk. Man skal
derimod selv kontakte Fakultets-
sekretariatet, der er behjælpelige med

alle nødvendige oplysninger og papirer
i forbindelse med tjenesterejse-
forsikringer.

Når man udfylder papirerne, skal man
være opmærksom på både at tegne
forsikring for tjenestedage samt
eventuelle supplerende private dage i
forbindelse med tjenesterejsen. Dette er
vigtigt eftersom det gule sygesikrings-
bevis ikke dækker for sådanne ”fri-
dage”, hvilket ellers er en udbredt
misforståelse.

Forsikringerne tegnes hos Europæiske
Rejseforsikring, og den rejsende får
udleveret forsikringskort med numre til
forsikringsselskabets døgnåbne telefo-
ner, som kan benyttes, hvis uheldet
skulle være ude.

Studerendes sygesikring
Studerende på udlandsrejse får ikke
som fastansatte betalt deres rejseforsik-
ring af universitetet, men skal derimod
selv sørge for det.

I det følgende sondrer vi, for
forståelsens skyld, mellem sygesikring
og rejseforsikring.

Skal man som studerende på kortere

udlandsrejser, dvs. rejser der højst varer
en måned, og i et ærinde uden direkte
tilknytning til et universitet eller en
institution i udlandet, gælder samme
regler som for privatpersoner på rejse.

Det vil med andre ord sige, at her
dækker det gule sygesikringsbevis, idet
det har indbygget rejsesygesikring.

Varer rejsen imidlertid en måned eller
mere indebærer rejsen et studieophold
eller lignende, er man ikke automatisk
dækket ind med det gule sygesikrings-
bevis.

I disse tilfælde skal den studerende
medbringe en særlig EU-blanket, som
sikrer dækning under sygdom på lige
fod med studielandets egne borgere.
Blanketten er gratis og kan fås ved
henvendelse på det lokale sygesikrings-
kontor. Denne blanket dækker dog ikke
hjemtransport i tilfælde af sygdom,
hvorfor mange vælger at tegne en
tillægsforsikring.

Ovenstående gælder kun hvis rejsen
finder sted inden for Europas grænser.
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For sent .... Forsikringen skal være på plads inden du hopper på toget.
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Skal man til fjernere himmelstrøg er
man afskåret fra at være dækket ind via
det offentlige og må selv tegne den
fulde forsikring.

Ud over sygesikringen…
De fleste foretrækker også at være
forsikrede ud over det rent
sygdomsmæssige, men inden man
tegner en særskilt rejseforsikring
tilrådes det, at man undersøger sine
normale forsikringer for at se hvordan
de dækker under udlandsophold.
Derved er man sikker på at man ikke
dobbeltforsikrer sig.

Dækker den normale forsikring ikke,
må man tegne en rejseforsikring. Som
udgangspunkt sker dette for egen
regning. Dog ikke hvis den studerende
har modtaget minimum 25 % af de
samlede opholds- og rejseudgifter fra
uddannelsesinstitutionen; i tilfælde
heraf kan studerende på lige linje med
fastansatte få tegnet en Tjenesterejse-

forsikring gennem fakultetet og skal
altså ikke selv punge ud.

Men det gælder altså kun hvis 25 % af
de samlede udgifter dækkes af univer-
sitetet – og her er det vigtigt at mærke
sig at Statens Uddannelsesstøtte ikke
tæller med. Derfor er resultatet da også
i de fleste tilfælde, at den studerende
selv må betale sin rejseforsikring – her
kan der i øvrigt henvises til Internatio-
nalt Sekretariat, hvor man kan rekvirere
brochurer med forskellige forsikrings-
tilbud.

mino

Yderligere information:
Det Humanistiske Fakultetssekretariat,
bygning 328, stuen:

Inge Østerhaard Hansen, iha@adm.au.dk
(tjenesterejser og fakultetsstipendier)
Louise Raahede, lkr@adm.au.dk
(specialerejser, felt- og praktikophold)

Internationalt Sekretariat,
       se www.au.dk/da/is/
Folderen ”Studieophold i udlandet”
kan rekvireres gratis fra Internationalt
Sekretariat.
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Husk penge, pas, piller – og policen. Du skal have dit policekort
med for at kunne bruge din rejseforsikring.

Når bagagen
er forsinket
•  Hvis bagagen er forsinket i

mere end tre timer i forhold
til forventet ankomst til et
bestemmelsessted uden for
hjemlandet, giver rejse-
forsikringen den sikrede
mulighed for at indkøbe
toiletsager og tøj.

•  Rejseforsikringen dækker
sikredes rimelige og nødven-
dige udgifter til erstatnings-
køb. Den maksimale forsik-
ringssum er kr. 3.000.

•  Erstatningskøb foretaget efter
bagagens ankomst til
bestemmelsesstedet er ikke
dækket af rejseforsikringen.

•  Følgende dokumentation i
original kræves, hvis
erstatning skal finde sted:
dokumentation for forsinkel-
sen fra det pågældende
transportselskab/rejsebu-
reau, billetter/indtegnings-
beviser, dokumentation for
de pågældende ekstraudgif-
ter til erstatningskøb.

Ovenstående gælder for omtalte
Rejseforsikring for offentlige
tjenesterejser ved Europæiske
Rejseforsikring. Samme regler
gælder altså ikke nødvendigvis,
hvor man har tegnet anden
rejseforsikring.

ÊÊ
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Første klasses
kommunikation til alle
FirstClass er navnet på
fakultetets nye elektroniske
mødested, som alle lærere
og studerende vil bruge i
løbet af to år
Nye og nemmere måder at kommuni-
kere på og en generel højere IKT-
kompetence. Det er målet for
fakultetets satsning på integreret og
systematisk, elektronisk kommunika-
tion.
Midlet hedder FirstClass, et program
der samler en rækker forskellige måder
at kommunikere på via Nettet. Fakulte-
tet har ansat en uddannelseskonsulent
til de interne kurser og når forårs-
semesteret springer ud i 2003 sidder
alle ansatte og studerende ifølge planen
med FirstClass på skærmen.

Edb-programmet FirstClass blev valgt
fordi det integrerer e-post, konferencer,
kalendere, fil-overførsler, adressebøger,
web-udgivelse og chat i et og samme
program.

FirstClass er ens på Mac og pc og man
kan arbejde med programmet både on-
og offline og enten via et særligt
klientprogram eller blot via en Internet-
browser.

Derfor kan man uden videre læse sin
e-post, tjekke sin kalender eller læse i
konferencerne 24 timer i døgnet uanset
hvor i verden man befinder sig.

Nye arbejdsformer
Det nye værktøj skal ”være med til
generelt at forbedre studierne, studie-
miljøet og det institutionelle arbejde,
ligesom det skal muliggøre nye former
for kommunikation og arbejde”, hedder
det i fakultetets plan.

Det kan blandt andet ske gennem de
såkaldte konferencer, en virtuel mappe
hvor interne og eksterne brugere kan
dele mails, dokumenter og links og føre
online diskussioner.

Dokumenterne kunne fx være oplæg
til undervisning, præsentationer eller
arbejdspapirer.

Totrinsraket
FirstClass lander på institutterne i form
af en to-trins-raket. I første omgang
bliver de ansatte introduceret til e-post
og kalender og i anden omgang
kommer så tilbuddet om at lære
hvordan funktionerne kan bruges i
undervisning og forskning.

Kurser til alle
Fakultetet har ansat uddannelses-
konsulent Annemette Høgsbro (Teknisk
Afdeling) til at undervise i brugen af
FirstClass.

Uddannelseskonsulenten laver en kort
handlingsplan for hvert enkelt institut
for hvilke dele af FirstClass instituttet
har størst behov for at anvende,
hvorefter alle ansatte bliver tilbudt
introduktionskurser til FirstClass.

På den tekniske side vil Teknisk
Afdeling også hjælpe med fx konverte-
ring af adressebøger fra det gamle e-
post-program.

Endelig vil der være semesterlige
workshops om den pædagogiske brug
af IT i almindelighed og FirstClass i
særdeleshed.

De studerende vil blive tilbudt en
multiple choice test og målrettede
brugervejledninger.

Pilotprojekter
Fakultetet valgte programmet
FirstClass efter at et pilotprojekt på fem
fag fik en god evaluering (se tidspla-
nen).

Fakultetet har dog også skelet til at
FirstClass er meget udbredt i både
folkeskolen og gymnasierne.

Bedre support
FirstClass skal også hjælpe med til at
rationalisere edb-driften: I dag under-
støtter Teknisk Afdeling en række
forskellige e-post-programmer. Det
slipper man for, når FirstClass er
enerådende.

Derfor forventer fakultetet både bedre
support af brugerne og færre tekniske
problemer.

Virtuel hjælp
Allerede nu er der desuden etableret
virtuel hjælp i FirstClass-systemet med
tips, spørgehjørne, manualer og
vejledninger.

Hvert institut skal have en teknisk
subadministrator, og de vil indgå i et
særligt fakultært netværk sammen med
Edb-sektionens FirstClass-medarbejdere
for at højne standarden og sikre et
stabilt system.

Endelig råder IKT Referencegruppen

ÄÄ

First Class ‘skrivebordet’ som det for tiden ser ud hos redaktøren.
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Databaser på web
Få basen af
pilespidser, billeder
eller specialer på
Nettet
Fakultetet vil nu
hjælpe forskere og
administratorer
med at få gøre
databaser tilgæn-
gelige via
Internet.
Fakultetets ansatte
kan nu gå til hele
to edb-afdelinger for at få hjælp
til at få en database på web.

Teknisk Afdeling vil fremover
levere nøglefærdige database-
løsninger, som rent teknisk er
baseret på PHP og MySQL, mens
Datakontoret stiller sin
ColdFusion databaseserver til
rådighed.

I god tid
Vælger man at bruge Teknisk
Afdelings tilbud, skal man
komme i god tid. Edb-sektionen

vil gerne
inddra-
ges
allerede
mens
man
designer
sin

database for at mindske den
tekniske kompleksitet og for at
kunne gøre brug af eventuelle
standardfunktioner.

Til gengæld skal man være
indstillet på at det tager tid at

programmere en database.

Selvhjulpen
Hvis man derimod selv har indsigten
og arbejdskraften kan man vælge at
gøre brug af Datakontorets ColdFusion-
server.

Datakontoret stiller en velsmurt
database-server til rådighed, men heller
ikke mere. Der ydes altså ingen support
på selve programmeringen af grænse-
fladen eller designet af databasen.

I øjeblikket anvendes der Oracle-
databaser på Datakontorets server, men
det vil muligvis senere kunne lade sig
gøre også at
anvende
andre
formater, fx
Access eller
Paradox.

Eksempler
I øjeblikket ligger der enkelte databaser
på fakultetets server. Den største er
Butler, hvor alle ansatte kan redigere
deres egen hjemmeside via web. Butler
bygger på MySQL.

Oversigterne over telefonnumre og e-
post-adresser og  informationsnøglen
og en række andre sider på www.au.dk
er lavet i ColdFusion.

slam

Butler: www.hum.au.dk/butler
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MIT lægger
kurser på nettet
Massachusetts Institute
of Technology
vil fremover lægge sine
kursusmaterialer ud på
Nettet.

Læs
http://web.mit.edu/
newsoffice/nr/2001/
ocw.html

over en pulje til IKT-projekter, hvoraf en
stor del vil gå til studentermedhjælp
som skal være med til at lette over-
gangsperioden fra det hidtidige e-psot-
program til FirstClass-systemet.

slam

Læs hele FirstClass-planen Indførelse af
strategisk IKT-værktøj på Det
Humanistiske Fakultet 2001-03 på
www.hum.au.dk/fak/ikt/fcplan.htm

Tidsplan for
indførsel af FirstClass

Forår 2001
Pilotinstitutterne (Litteraturhistorie,
Germansk, Etnografi, Forhistorisk
Arkæologi, Romansk)
Middelalderarkæologi
Klassisk Arkæologi

Efterår 2001
Æstetiske fag
Fakultetsrådets medlemmer
Fakultetssekretariatet

Forår 2002
Nobelparken
Nordisk
Jysk

Efterår 2002
Hovedbygningen

ÊÊ

Der vil være semesterlige workshops i
FirstClass; her er det pilotfagene der holdt
seminar i december 2000.
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Forelæsninger på nettet

Eksternt
medlem
udpeget
Administrerende direktør Birthe
Friis, Perspectives ledelses-
rådgivning as , er blevet udpeget
som eksternt medlem af
Fakultetsrådet ved Det Humani-
stiske Fakultet for perioden 1.
februar 2001 til 31. januar 2004.

Perspectives er et selskab i
PricewaterhouseCoopers-
Gruppen og er bosat i Nobel-
parken.

15 til et
tværfag
Der skal fremover være 15
studerende fra mindst tre
forskellige fag tilmeldt et
tværfag før det bliver oprettet
mod tidligere 12 studerende,
fremgår det af de nye regler for
tværfag, som fakultetsrådet
vedtog i marts måned. Studie-
udvalget kan dog dispensere.

Har man hang til hjemmestudier og vil
man alligevel gerne høre en forelæsning
i ny og næ, er chancen der nu på dk4-
universitetets hjemmeside. Den findes
på adressen www.dk4-tv.dk. Her kan
du modtage engageret og kompetent
undervisning fra nogle af landets
bedste hoveder. Udbuddet  favner
emnemæssigt bredt, og også for
humanister er der noget at hente. Fx
finder man titler som ’Dogmefilm’ af
Peter Schepelern, ’H.C. Andersen’ af
folketingsmedlem Birthe Rønn
Hornbech, ’Livsformer i Danmark’ af
Henrik Dahl og ’Grundtvig – som
erotiker’ (sic!) af Ejvind Larsen. Alle-
stedsnærværende Johannes Møllehave
er selvfølgelig også repræsenteret,

endda med ikke mindre end to foredrag
om henholdsvis Kierkegaard og
Shakespeare. Alle foredrag har en
varighed af 45 minutter og er udformet
som klassiske, minimalistiske forelæs-
ninger, hvor det sagte står i centrum.

Ideen bag dk4-universitetet er at
tilbyde folkeoplysning på højt niveau
og vil man læse til, kan man på
hjemmesiden gå bag om forelæsningen
og hente oplysninger om de emner der
forelæses om samt henvisninger til
relevant litteratur. Forelæsningerne har
premiere på dk4’s tv-sendeflade, og
gøres herefter tilgængelige på
Internettet, hvor de via en mediaplayer
kan kaldes frem døgnet rundt.

mino
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Strukturdebat -
også i København

Dekanen for det humani-
stiske fakultet på Køben-
havns Universitet stiller i
det seneste nummer af
vores søsteravis, Huma-
nist, spørgsmålet: Hvor vil
vi gerne have at Fakultetet
og dets fag befinder sig om
ti år?

Debatten kan også følges
på web:
www.humanist.ku.dk
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Ansøgninger om udvikling
Fakultetet søger om
forskerskoler og midler til
grundforskning
Forskerskoler
Fakultetet har givet sin anbefaling til to
ansøgninger om forskerskoler: en
æstetikfaglig forskerskole og en
tværfakultær forskerskole, som Histo-
rie, Jean Monnet Center og Statskund-
skab står bag.

Fakultetet støtter også en ansøgning
om et etnografisk netværk, som en af
fakultetets forskere skal deltage i.

Endelig har både historiefagene og
filosofifagene søgt om at opbygge en
netværksmodel.

Næste ansøgningsfrist for forsker-
skoler er 17. september 2001. Flere af
fakultetets fag er i færd med at forbe-
rede ansøgninger.

Mere på
http://www.forsk.dk/fur/fur_proj.htm

Grundforskningsfonden
Forskere fra fem fag på fakultetet har
søgt om støtte fra Grundforsknings-
fonden til ”vækstlaget inden for
humaniora og samfundsvidenskab”.

Desuden er en række af fakultetets
forskere tilknyttet projekter, der er
forankret på andre institutioner.

Større Tværgående
Forskergrupper
Fire humanistiske projekter gik gennem
prækvalifikationen til de 145 mio. kr.,
som i første runde bliver uddelt i
forbindelse med satsningsområdet
Større Tværgående Forskergrupper.

Ingen af de fire projekter har base i
Århus, men flere af fakultetets medar-
bejdere er dog tilknyttet nogle af de
prækvalificerede projekter.

192 forskergrupper havde tilsammen
søgt om 4,5 mia. kr. 26 har præ-
kvalificeret sig i første runde. I alt vil
der blive uddelt 275 mio. kr.

Se Forskningsstyrelsens pressemeddelelse
på
http://www.forsk.dk/forum/nyt/
presse/pressemedd27042001_00.htm

Aktuelle fonde og stipendier
HUMavisen præsenterer i hvert nummer et aktuelt opslag af (eller ansøg-
ning om) stipendier eller fondsmidler, som humanister kan søge, sammen
med en præsentation af en udvalgt fond eller potentiel donor.

På fakultetets hjemmeside finder du en omfattende liste over potentielle
kilder til ekstern finansiering af forskning m.v. på
www.hum.au.dk/fak/forskning/fundraising.htm og
www.hum.au.dk/nyheder/fonde.htm
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CAVI: Center for Avanceret
Visualisering og Interaktion

En invitation til fakultetets
forskere om at bruge
CAVI’s faciliteter

Holobench
En holobench, som ved hjælp af 2
projektioner vinkelret på hinanden og
brug af aktiv stereo udgør et virtuelt
arbejdsbord, hvor 1-4 personer i real tid
kan interagere med digitale 3D-
modeller. Holobenchens teknologi gør,
at et virtuelt objekt fremstår i en dyb og
skarp 3-dimensionel form. Den anime-
rede model kan vises i naturlig stør-
relse, forstørres med fokus på en
bestemt detalje - eller formindskes for at
blive sat ind i en større sammenhæng.
Design, formgivning og farver kan
hurtigt afprøves og studeres nærmere. I
Holobenchen er det muligt at visuali-
sere dele af verden, som vi ellers kun
har til rådighed i form af rå data eller
to-dimensionelle billeder.

Konkret er der til
Holobenchen

udvikles et system til visualisering af
MR skanningsdata fra patienter med
hjertefejl. Med udgangspunkt i en
sekvens af D2-scanninger er der
udviklet et system, som giver kirurgen
mulighed for at stå med en model af
hjertet og endda bevæges sig ind i
hjertet før operationen. Hjerteprojektet
er aktuelt et samarbejde mellem Skejby
Sygehus og Systematic Software
Engineering A/S.

Panoramabiograf
Panoramabiografen er en 150o cylinder-
formet skærm på 3 x 11 meter med 2000
x 2500 pixels. Panoramabiografen giver
med aktiv stereo op til 20 personer en
særdeles realistisk oplevelse af at være
tilstede i modeller inden for områder
såsom design, arkitektur og byplanlæg-
ning. Aktuelt har vi i CAVI modificeret
en 3D-model af Århus’ kommende
nye kunstmuseum, således at man
kan få en oplevelse af at være inde i
bygningen, inden de først mure
endnu er rejst. Til panoramaet er
det også muligt at skabe digital

kunst, og vi har da også helt aktuelt
i år Margaret Watson som ’artist in

residence’.

Virtuelt studie
Det virtuelle studie  er en videre udvik-
ling af den blue-screen-teknologi, som vi
kender fra tv’s vejrudsigter. Her står en
studievært foran en ensfarvet blå eller
grøn baggrund, hvor man mixer
personen ind foran et to-dimensionelt
billede. I CAVI er vi gået et skridt
videre og kan arbejde med tre-
dimensionel digital scenografi, hvor
levende mennesker og objekter kan
bevæges rundt i en 3-dimensionel

verden. Når vi i det blå studie
bevæger os ind foran en person,
ændrer perspektivet sig også i den
digitale scenografi. En computer
følger ved hjælp af særlige kameraer
i loftet studie-kameraernes bevægel-
ser i alle rummets tre dimensioner,
hvor ud fra ONYXen beregner
billedet med kun 2 frames’ forsin-
kelse. Det virtuelle studie giver
personer mulighed for at agere i
digitale 3D-verdener, som kun
eksisterer i en computer og er hentet
frit i fantasien. Optrædende i et

Af Kim Halskov
Centerleder og lektor
halskov@imv.au.dk

Center for Avanceret
Visualisering og
Interaktion (CAVI) i IT-
Parken åbnede den 2.
marts i 1000 m2 nyind-
rettede lokaler. Centret
er etableret gennem et
samarbejde mellem
Aarhus Universitet og
Center for IT-forsk-
ning, hvor det i dag
drives i et samarbejde
mellem universitetet og
Alexandra Instituttet A/S.
Centret er således et
knudepunkt for forskning,
undervisning og samarbejde
med det omgivende sam-
fund.
I CAVI lægger vi særligt
vægt på visualisering i 3D,
som er gjort muligt af to
ONYX2 supercomputere
fra Silicon Graphics. Disse
to computere driver tre af
CAVIs fire faciliteter:

ÄÄ
Motion Capture. Foto: CAVI
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ganske lille blåt studie vil for eksempel
kunne fremtræde som agerende i en
kæmpedekoration.

Eksperimentarium
I Eksperimentariet findes teknologi, hvor
mennesker med deres tilstedeværelse
og bevægelser styrer lyd, billeder, lyset
og projektioner af 3D-animerede
figurer. Her arbejdes med det fysiske
3D-rum og interaktions teknologier,
som fx motion capture-udstyr, hvor
bevægelser kan bruges til at styre 3D-
figurer. I øjeblikket er forskere fra
Institut fra Dramaturgi ved at opstille
fremtidens interaktive teaterscene i
eksperimentariet.

ÊÊ
Forskere velkomne
Forskere som ønsker at anvende
centrets faciliteter er velkomne til at
kontakte mig. Studerende, som har
ideer til undervisningsaktivitet, kan
kontakte en relevant videnskabelig
medarbejder, ligesom jeg gerne vil være
behjælpelig med, at der bliver igangsat
undervisningsaktiviteter i CAVI.
Aktuelt udbyder Informations- og
Medievidenskab et kursus i Digital
Scenografi inden for multimedie-
uddannelsen. Til efteråret udbyder
multimedieuddannelsen et kursus i
Virtuel Reality samt formentligt et
kursus i 3D-grafik.

Mere om CAVI på web: cavi.alexandra.dk

Panoramabiografen. Foto: CAVI
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På fredag har jeg fri…!
ganske hyggeligt, og der er masser af
gæster, som kommer fra fagene
Nordisk, Medievidenskab,
Informationsvidenskab og Etnografi.

Samtaleniveauet er højt – i hvert
fald volumenmæssigt – og det er
musikken der styres af ’en rigtig DJ’
også. Stemningen er for en fredags-
bar temmelig løssluppen og enkelte
får sig sågar en eftermiddags-sving-
om.

Åbningstiden er skiftevis 14-18.30
og 14-22. Én gang i semestret er der
Party All Night I Kælderen, popu-
lært kaldet PANIK. Alle er vel-
komne.

Historisk fadøl
Midt i universitets hjerte ligger
FRED, som er historikernes popu-
lære fredagsbar. Så populær at også
flere folk fra Statskundskab og
Økonomi, vælger at drikke deres
fyraftensøl her, til trods for at de har
deres egen fredagsbar på den anden
side af gaden sammen med Jura.

Åbningstiderne minder om andre
fredagsbarers: til kl. 19, én gang i
måneden til kl. 02. Men udbuddet
adskiller sig fra de andre: baren
byder på uforglemmeligt velskænket
fadøl – både almindelig og Cain’s –
og har man haft en hård uge kan
man også springe ud i en Fernet
Branca.

Desuden chips og slik, samt udlån af
diverse spil som en ekstra service.

Fire-fem gange om året er der stor fest
– næste gang den 8. juni, hvor der
inviteres til Wagga Wagga-fest med
livemusik og helstegt pattegris.

Sidst, men ikke mindst, arrangerer
FRED fodboldaftener med storskærm,
bar og masser af stemning.

Æstetisk humle og livemusik
Den gamle kaserne på Langelandsgade
er tilholdssted for de såkaldt æstetiske
fag, dvs. Kunsthistorie, Litteraturhisto-
rie, Musikvidenskab og Dramaturgi.
Disse fag har Fælles Æstetisk Fredags-
bar i Kasernescenens foyer, og her er
der live-musik hver gang.

Lokalet er stort og stemningsfuldt.
Der er højt til loftet, og det betyder
blandt andet at man ikke er så generet
af røg som i visse andre fredagsbarer.

Kønsfordelingen er ca. to tredjedele
kvinder og en tredjedel mænd.

I hjørnet spilles der bob, og skinner
solen er der mulighed for at bænke sig
udenfor i det smukke kasernemiljø:
kræs for æsteter, men også andre er
velkomne.

Normalt er der åbent til klokken 20.
Dog ikke når der er teaterforestilling på
Kasernescenen om aftenen: så må baren

lukke ca. en times tid før.

Småt men hyggeligt
De fire ovenfor omtalte fredagsbarer er
Humanioras største og mest besøgte.
Men de er ikke de eneste og ej heller
nødvendigvis de hyggeligste.

Mange humanistiske fag har deres
egen lille intime fredagsbar, oftest
placeret i nærheden af pågældende fags
sekretariat og undervisningslokaler.

Det gælder fx Filosofi, Idéhistorie,
Engelsk og Slavisk. Sidstnævnte har i
øvrigt øl til en femmer og hedder ’Pod
Stolom’ – det betyder under bordet.

I de fleste andre fredagsbarer ligger
ølprisen i omegnen af en rund tier –
dog med enkelte afvigelser, fx koster
den velskænkede Cains-fadøl fra
historikernes fredagsbar 18 kr.

For studerende der har svært ved at
vente med at få afløb for weekend-
euforien kan der i øvrigt henvises til de
mindre berømte torsdagsbarer. Sådanne
finder man på ISC (International
Student Center) i Willemoesgade 15D
og i Eforen, bygning 197. Sidstnævnte
fortsætter hele natten – og så kan man
jo gå direkte i fredagsbaren…

 mino

Tilbudene er mange i de
humanistiske fredagsbarer.
Helstegt pattegris og
bobspil er blot nogle af de
ting man kan være heldig
at møde hvis man
bevæger sig uden for
andegården og over på et
andet fag

’It’s a jungle out there’. Ethvert fag
med respekt for sig selv har en
fredagsbar, så antallet er stort. Alene
på Humaniora kan det være svært at
bevare det forkromede overblik over
de mange steder, hvor man kan vælge
at indtage sin velfortjente
fyraftensbajer fredag eftermiddag.
Måske derfor vælger de fleste fredag
efter fredag at besøge samme bar,
nemlig ens eget fags. Men det behøver
ikke være sådan. Alle fredagsbarer er
åbne for alle – så der er rig mulighed
for at få lidt luftforandring, møde nye
mennesker eller måske bare prøve et
andet ølmærke.

Nobelparkens kolde øl
’Jo varmere det er, jo koldere er vores
øl’, lokker Nobelparkens Fredagsbar
ved det store kryds på Ndr. Ringgade –
et tilbud, som en hel del tilsyneladende
ikke kan afslå.

Baren, der har hjemme i Nobelparkens
Kantine, er godt besøgt – specielt af
piger, hvilket selvfølgelig hænger
sammen med at dette er sprogfagenes
fredagsbar.

Studerende fra tysk, fransk, italiensk,
brasiliansk/portugisisk, kinesisk,
japansk og lingvistik hænger ud i
afslappet samtale, på dansk vel at
mærke – mens musikken, hvis man er
heldig, er ’på udenlandsk’…nærmere
betegnet fra det internationale Melodi
Grand Prix.

Den store lyse bars normale åbnings-
tid er fra 14.30-18, men én gang om
måneden er der lang fredag med
temafest og åbent til kl. 01.

I Trøjborgs skumle kælder
Ikke langt fra dette nye, lyse og rene
sted finder man i mørke og skumle
kælderlokaler Trøjborgkompleksets
Fredagsbar. Her er forholdene til trods
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What is the International
Student Centre?

atmosphere.
Each month the ISC has many exciting

events, which are open to anyone and
everyone. Every Tuesday evening at
20.30 you can come to the ISC for their
weekly Mellow Café. Thursday
evenings are also always filled with
exciting events including dance
workshops. Many Saturday nights, you
will find our bar rocking to a huge
party with many people just having a
great time! It is very simple to be
informed on the upcoming events at the
ISC. Just check out our website, read the
Magazine, or just watch for the posters
around campus! For more information
and a detailed list of all activities please
contact the ISC. Come join in the fun!

International Student Centre
Willemoesgade 15 D
8200 Århus N
Tel. 89 42 17 99, fax 89 42 18 77. Email:
isc@adm.au.dk, website: www.au.dk/isc
Office Hours: Tue-Thu 12.00-16.30, Friday
12.00-15.00
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Af Tiny Maerschalk
ISC Koordinator

Have you ever walked across campus
or around Århus and noticed all of
those people not speaking Danish?
Well if you have you have probably
run into one of the international
exchange students, studying at the
University of Aarhus. This semester
Århus is home to over one hundred
and fifty international students from
all over the world. These students are
all very different but they all have one
thing in common, the International
Student Centre or ISC.
The ISC is a place for everyone. Each
week the ISC hosts several different
social activities in which anyone may
participate. These activities range from
movie night to cookery class to café
evening, where you can enjoy a cold
beer and a game of pool. These
activities are the perfect chance to meet
new people in a relaxed and friendly

Fest og
fredagsbar.
Glade
studerende i
til partty i
ISC
Foto ISC.



22

Oppenheimers eftermiddag
Gratis Open Air-koncert i
Universitetsparken
lørdag 9. juni
Af Søren Tarri
Musikforeningen SLIM

SLIM er en århusiansk musikforening,
hvis hovedmålsætning er at skabe
bedre muligheder for vækstlaget i det
århusianske musikliv. Vi mener vækst-
laget er utroligt vigtigt, uden vækst-
laget havde vi ingen etableret musik-
scene, og det er vækstlaget, der skal få
Århus tilbage på det musikalske
landkort. SLIM repræsenterer ikke
nogen bestemt genre, men er åben for
alle musikere og bands fra den rytmiske
musik.

Kliché
Oppenheimers eftermiddag er en
endagsfestival med en række af de
sprudlende talenter på den danske
upcoming musikscene. Navnet
„Oppenheimers eftermiddag“ er
inspireret af Kliché-sangen:
„Oppenheimers formiddag“ og er
dermed også en stille hyldest til Kliché
(uden at arrangementet som sådan har
noget med Kliché at gøre). Kliché var et
band, der skrev en enestående og unik
musik og som samtidigt slog sit navn
fast internationalt. Århus har generelt
været en stor musik- by op igennem
70’erne og 80’erne. Det ønsker vi sker
igen. Vi ønsker at Århus bliver et
internationalt tilholdssted for musik og
kunst.

Amfiscenen
Oppenheimers eftermiddag er en gratis
open air koncert og bliver afholdt på
amfiscenen i Universitetsparken lørdag
den 9. juni fra kl. 12.00 til ca. kl. 21.00,
hvor der vil være 8 optrædende bands.

Disse vil være en blanding af århu-
sianske bands og bands fra resten af det
danske land, kort sagt cremen af den
danske ungdom. Der er fri entré og der
bliver solgt billige øl/vand og mad. Så
derfor, gå ikke glip af denne enestående
mulighed for at høre de nye talenter på
den danske musikscene gratis.
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SuperjegSuperjegSuperjegSuperjeg

Pale

The Blue VanThe Blue VanThe Blue Van

Spooky TomSpooky TomSpooky TomSpooky TomSpooky TomSpooky TomSpooky Tom

TordenkaffenTordenkaffenTordenkaffenTordenkaffenTordenkaffenTordenkaffenTordenkaffenTordenkaffenTordenkaffenTordenkaffen

KinoKinoKinoKinoKinoKinoKinoKinoKinoKinoKinoKinoKinoKinoKino

ToybombToybombToybombToybombToybombToybombToybombToybombToybombToybombToybombToybombToybombToybombToybomb

Amfiteatret (bag de udsprungne træer) lægger scene til gratis open air koncert 9. juni.
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Ved du det hele? 

 
- eller vil du også vide mere om journalistiske 

metoder og arbejdsformer.  
I CFJE´s Vidensbase finder du artikler 

om bl.a.: Interview, nyheder og fortælleformer 

www.cfje.dk/vidensbase 
 
 
 
 
 
 

 

Jobannonce

Studievejleder ved
Institut for Filosofi
Studienævnet for Filosofi opslår
hermed - under forudsætning af
fornøden bevilling - en stilling som
faglig vejleder/studievejleder ved
Institut for Filosofi.

Ansættelsesperioden løber fra den 1.
august 2001 til den 31. juli 2002.
Stillingen omfatter både individuel og
generel vejledning og ønskes besat med
en ældre studerende. En ansøger med et
grundigt kendskab til fagets studie-
ordninger og studieadministrative
virksomhed vil blive foretrukket.
Ansøgeren forventes at deltage i
relevante eksterne/interne møder og
kurser, at tilrettelægge relevante
arrangementer i relation til studie-
vejledning (f.eks. Audenlandsdag@,
AErhvervsdag@, AÅbent hus@ o.l.), samt
tage aktivt del i instituttets virke. Det
forventes, at ansøgeren har mulighed
for at indgå i en Aføl-ordning@/
oplæringsfase i juni måned 2001 (der

gives særskilt betaling herfor efter
nærmere aftale).

Antal arbejdstimer i perioden: ca. 500
timer = ca. 70.000. Øvrige ansættelses-
vilkår i henhold til Finansministeriets
overenskomst med SUL. Arbejdstiden
og arbejdsindholdet fastlægges efter
aftale med Studieleder/Studienævn.

Nærmere oplysninger kan fås ved
henvendelse til studieleder Thomas
Schwarz Wentzer (tlf. 8942 2219 eller e-
mail: filts@hum.au.dk).

Ansøgningen indeholdende oplysnin-
ger om uddannelse, studietrin og -
forløb samt eventuelle særlige kvalifi-
kationer sendes til Aarhus Universitet,
Journalkontoret, Ndr. Ringgade 1, 8000
Århus C.

Ansøgningen skal være Journal-
kontoret i hænde den 21. maj 2001
senest kl. 12.00.

Ansøgningen mærkes: 2001-216/1-100

Entrepeneur-
kursus
Hvis du vil have konkret viden om at
starte en virksomhed, så kan stude-
rende, ph.d.-studerende og kandidater
ved universitetet deltage i et kursus-
forløb over 12 mandage (og 2 onsdage)
i efteråret.

Kurset arrangeres af Center for
VirksomhedsUdvikling sammen med
Østjysk Innovation, Aarhus Universitet
og Århus Amts Erhvervsafdeling.

Prisen er 300 kr. inkl. materialer, og
undervisningen finder sted på Institut
for Matematiske Fag. Første gang 17.
september. Tilmeldingsfrist 7. septem-
ber på 8615 2577 eller www.cvu.dk,
hvor du også kan få yderligere oplys-
ninger.
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Humanistiske tidsskrifter
Gyldendal-interview
Vandfanget 1/2001
Institutbladet for Nordisk Sprog og
Litteratur udkommer 4 gange årligt. I
årets første nummer af bladet præsente-
res en temasektion med diskussion af
den humanistiske forskning: hvori
består den, hvad skal vi med den og
hvorledes knytter den an til undervis-
ningen? Bidragydere er blandt andre
Bodil Marie Thomsen og Henrik
Jørgensen, der begge underviser på
instituttet. Herudover bydes der bl.a. på
et interview med forlagsdirektør for
Gyldendal, Johannes Riis, en nyttig
kalender, et hav af anmeldelser samt
debatindlæg om bl.a. instituttets
omdiskuterede kopieringsordning.
Bladet er gratis og forefindes på Institut for
Nordisk Sprog og Litteratur i
Trøjborgkomplekset, Niels Juels Gade 84,
8200 Århus N.

Ny politisk kunst i Østrig
Arbejdspapirer 91-01
Billedet af Østrig som landet, der aldrig
fik gennemført en ordentlig oplysning
’nedefra’ og derfor stadig hjemsøges af
’nazistiske’ tiltag, er kendt. Kunne
kunsten tænkes at være et korrektiv og
en mulig drivkraft til at komme ud af
dette fortidens hængedynd? Jan
Bäcklund tager pulsen på en ny post-
haider’sk kunst, som er oprørsk,
politisk og provokerende. I opposition
hertil står den (gængse?) småborgerlige
kunstopfattelse, der med sin fortids-
længsel blot står i stampe og bekræfter
det bestående.
Jan Bäcklund: Attempts to a Diagnosis of
Austrian Art. 29 sider. Kan rekvireres ved
Center for Kulturforskning (CfK),
Finlandsgade 28. Tlf. 8942 4464.

Forskning fra Fransk
(pré)publications 181
Det seneste forskningstidsskrift fra
Fransk har ikke noget samlende tema,
men er derimod sammensat af tre vidt
forskellige artikler. I den første under-
søger Erik Hermansen vilkårene for at
sammenligne film og romaner, med
særligt henblik på tidsaspektet og med
udgangspunkt i den franske litteratur-
kritiker Genette. Den anden artikel,
skrevet af Lotte Garsdal m.fl., er en
undersøgelse den litterære mytedan-
nelse omkring forfatteren J.G. Le Clezio.
Og til sidst præsenteres en artikel af
Anja Nørby Sørensen om den aktuelle
franske regionalsprogsdebat.
50 sider, marts 2001. Kan rekvireres ved
Romansk Institut, Nobelparken. Tlf. 8942
1111.

Forskning og samfund
Årsberetning 2000 fra
Forskningsforum,
forskningsrådene og
Forskeruddannelsesrådet
En ny kontrakt mellem forsk-
ning og samfund er i disse år på
tale. Forskningen skal integreres
i samfundslivet, og forskerne
skal være leveringsdygtige i
viden om spørgsmål, der har
betydning for samfundets
udvikling, lyder visionen.
Hvilke muligheder og konse-
kvenser dette måtte indebære
står bl.a. til debat i ’Årsberet-
ning 2000’. Desuden gives en
lang række smagsprøver på ny
forskning, der har modtaget
støtte fra Forskningsrådene.
Indenfor Humaniora gælder det
bl.a. to forskningsfælleskaber
omkring henholdsvis dansk
middelalder og nyrealisme i
nutidskunsten.
Udgivet af Forskningsstyrelsen,
april 2001. Tlf. 3544 6200.
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Lovtaler og
imitationspoetik
Agora nr. 1, 2001
For første gang i lang tid har det fælles
institutblad for henholdsvis Oldtids- og
Middelalderforskning og Klassisk
Arkæologi optrykt en studenteropgave
– denne gang om et begreb i Gorgias’
Lovtale over Helena. Ellers byder
nummeret på artikler om det pastorale i
Longus’ Dafnis og Chloe, semantiske
forskydninger i det 18. århundredes
imitationspoetik og en undersøgelse af
oprindelsen for Aby Warburgs motto
”Der Liebe Gott steckt im Detail”.
68 sider. Kan rekvireres på Institut for
Oldtids- og Middelalderforskning, bygn.
415. Tlf. 8942 2052.

Rune Gade og Bodil Marie Thomsen skriver
i ‘Årsbretning 2000’ om kunst og

virkelighed, illustret med værker af Elke
Krystofek og Hans E. Madsen.
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Specialedebat på Historie
Institutavisen nr. 5 og 6
Specialet er til debat på Historisk
Institut. Centralt i de to nye numre af
Institutavisen står spørgsmålet om
specialets berettigelse – en debat, der
også har kørt i Magisterbladet for nylig.
Specialet er ”et meningsløst helvede”,
et ”nedbrydende og ubrugeligt projekt,
der alene er rettet mod en forsker-
karriere”, skriver den studerende Mads
Elleberg Petersen. Der er både ”mål og
mening med specialet”, svarer lektor
Carsten Porskrog Rasmussen igen. Og
så kører debatten.

Ellers byder de to numre på indlæg
om alt fra Thuleradaren og institutfester
til Spaniensfrivillige og problemer med
lokalerne på instituttet.
Begge 25 sider. Februar og marts 2001. Kan
afhentes ved Historisk Instituts sekretariat,
bygn. 323.

Peep Show
p.o.v. nr. 11
Tidsskriftet fra Institut for Informati-
ons- og Medievidenskab sætter denne
gang fokus på tre nye kortfilm: Las
Nueve Vidas af Petri Kotwica, Peep Show
af Charlie Call og Kleingeld af Marc-
Andreas Borchert. Der er interview med
de tre instruktører, og danske og
udenlandske forskere behandler
forskellige aspekter af filmene. Derud-
over er også optrykt det originale
manuskript til Peep Show .
128 sider. Marts 2001. Kan rekvireres på
www.imv.au.dk eller ved henvendelse til
Richard Raskin (red.), Institut for
Informations- og Medievidenskab, Niels
Juels Gade 84, tlf. 8942 1973.

Hollywoodfilm
fra det græske
øhav
SFINX nr. 1, 2001
Noget så usædvanligt
som en reportage fra
optagelserne af en ægte
Hollywood-film. Det er
hvad tidsskriftet fra
Institut for Klassisk
Arkæologi byder på
denne gang. Filmen
hedder Kaptajn Corellis mandolin, har
Nicholas Cage, John Hurt og Penélope
Cruz i hovedrollerne og får premiere til
maj. Instruktøren John Madden stod
også bag forrige års hit Shakespeare in
Love, og grunden til at filmen optræder
i SFINX er, at den er optaget på den
græske ø Kefallenia i det Joniske Hav.

Museumsinspektør, mag.art. Karsten
Kjer Michaelsen besøgte øen, mens
filmoptagelserne stod på, og han
rapporterer blandt andet om de lokales
forhåbninger til filmen. Det nye
nummer af Sfinx behandler derudover
emner som elskov og nys, en
middelalderrejse fra Tanger til Beijing,
et usædvanligt museum i Rom og
skeletter i Karthago. Bladet er rigt
illustreret med farvefotos.
36 sider. 24. årgang, nr. 1. Kan rekvireres
på Institut for Klassisk Arkæologi. Tlf. 8942
2295.

En mand fra Kennewick
CfK Nyt nr. 34
Centralt i nyhedsbladet fra Center for
Kulturforskning er to længere indlæg:
Centerleder Ole Høiris behandler
fundet af den såkaldte Kennewick-
mand i USA, og psykolog Marianne
Hedegaard redegør for kompetence
som grundkategori i forbindelse med
børn og unges læring. Der er desuden
en beskrivelse af det projekt, centrets
nye ph.d-studerende Jeanett Bjønness
arbejder på – det handler om prostitu-
tion, køn og identitet – en
arrangementskalender og præsentatio-
ner af nye udgivelser fra centrets
ansatte.
48 sider. Februar 2001. Kan rekvireres på
Center for Kulturforskning, Finlandsgade
28, Århus. Tlf. 8942 4464.
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Ret og demokrati
Slagmark nr. 30
Kan ret og demokrati fungere uden
statens indblanding? Det er et aktuelt
spørgsmål inden for retsfilosofi og
demokratiteori, og derfor er det temaet
i det nyeste nummer af tidsskriftet fra
Institut for Idéhistorie. Stillere af
spørgsmålet henter primært deres
inspiration i nyere poststrukturalisme
og systemteori, og de konfronteres her
med mere traditionelle forsøg på at
rekonstruere den demokratiske retsstat
inden for oplysningstraditionen.

Slagmark nr. 30 byder på oversættel-
ser af de udenlandske teoretikere
Claude Lefort og Jürgen Habermas og
bidrag fra en række danske forskere på
området.
180 sider. Vinter 2000-2001. 120 kr. Kan
blandt andet rekvireres via Forlaget
Modtryk, Anholtsgade 4, 8000 Århus C.
Tlf. 8612 7912.

Fransk grammatik
(pré)publications 180
En hel grammatikbog. Det er faktisk,
hvad man får med det nyeste nummer
af tidsskriftet fra Institut for Romansk
Filologi. Povl Skårup, der har undervist
på instituttet indtil sidste år, redegør
over 54 sider for forskellige aspekter af
fransk grammatik – lige fra sætnings-
modeller og sætningsanalyse til
ordklasser, tempus og bøjninger.
Målgruppen er primært førsteårsstude-
rende, men ældre studerende kan med
Skårups ord også ”godt læse med”.
54 sider. Februar 2001. Kan rekvireres på
Institut for Romansk Filologi, Nobelparken.
Tlf. 8942 6401.

Komma eller koma
Vandfanget nr. 2
Der er debat om de nye kommaregler i
det nyeste nummer af institutbladet fra
Nordisk. Spørgsmålet, der stilles på
lederplads, er Komma eller Koma?
Underviserne går ind for det såkaldte
’nye komma’, de studerende er imod.
Ellers byder Vandfanget denne gang på
interview med forfatteren Thøger
Jensen, et nyskrevet prosastykke med
samme forfatter og anmeldelser af
faglitteratur, prosa og lyrik.
64 sider. Maj 2001. Kan rekvireres på
Institut for Nordisk Sprog og Litteratur,
Niels Juels Gade 84, 8200 Århus N. Tlf.
8942 1881.

Ill. fra Sfinx
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Humanistiske bøger
Romanen og verden
Karen-Margrethe Simonsen:
Epik og metafysik i den
moderne spanske roman
Kan en roman repræsentere verden?
Det er et klassisk, litteraturteoretisk
spørgsmål. Forfatteren, der er adjunkt
ved Institut for Litteraturhistorie ved
Aarhus Universitet, påtager sig at svare
på det i bogen, der er en omarbejdet
version af hendes ph.d-afhandling.
Hun tager udgangspunkt i fire spanske
romaner fra det 20. århundrede og den
litteraturhistoriske behandling af dem,
og hun når frem til, at diskussionen om
romanens realisme overflødiggøres, når
først epikken tages alvorligt. Betydnin-
gen eller meningen i romanen er nemlig
vævet ind i dens episke form, og
mening og komposition bliver dermed
to sider af samme sag.

Karen-Margrethe Simonsen har
tidligere udgivet Fortolkning og
litteraturkritik – dekonstruktion, pragmatik
og holisme. Hun er anmelder ved
magasinet Standart.
209 sider. 250 kr. 20. februar 2001. Klim.

Fotografier der udfordrer
Lars Kiel Bertelsen:
Fotografiets grå mytologi
Denne bog er noget så usædvanligt som
et dansk indlæg i den internationale
fotografihistorie. Lars Kiel Bertelsen,
der er adjunkt på Institut for Kunsthi-
storie på Aarhus Universitet, behandler
i afhandlingen den nyeste udvikling
inden for fotografiet og de muligheder
den nye digitalteknik giver.
Bertelsens tese er, at fotografiet er
tidens vigtigste og mest betydnings-
fulde billedmedie, som alle mennesker
støder på alle vegne. Selvom de færre-
ste tænker over, hvad de egentlig ser.
Og at digitaliseringen af mediet derfor
udfordrer opfattelsen af, hvad et
fotografi egentlig er.

Lars Kiel Bertelsen har tidligere
udgivet bogen Fotografi og skulptur og
en række artikler om fotografi og
beslægtede emner.
272 sider. 298 kr. 31. december 2000.
Forlaget Politisk Revy.

Kvinderne
og det røde ler

Læder, ler, plantefibre, træ – og
Tupperware. Det er råmaterialerne til
de vestafrikanske kurve og krukker,
som Moesgård Museum udstiller frem
til 29. juli. Leret dominerer udstillingen,
og  Tupperware-skålene var en egentlig
en gave fra en etnograf. Men da hun
flere år senere vendte tilbage til
Woodabe-nomaderne fandt hun sine
skåle igen, nu rigt dekoreret med de
traditionelle motiver som fx fugle, sol
og firben.
www.moesmus.dk

Fra forsiden af udstillingens program

Landskabshaver og
kvindestatuer
Elin Andersen & Karen
Klitgaard Povlsen (red.):
Tableau – det sublime øjeblik
I tidsrummet 1750-1850 kom tableauet
på mode inden for flere kunstarter, og i
samme periode kom begrebet det
sublime for alvor til at indtage en
central placering i den æstetiske debat.
Det handler denne bog om. Artiklerne
er primært skrevet af forskere ved
Aarhus Universitet, og de behandler
mangfoldigheden i den historiske
bevægelse. Lige fra modestrømninger
og patriotiske hyldester til sjælens
allerinderligste bekendelser. Undervejs
belyses og afkodes tableauet i et
facetteret, tværfagligt samspil mellem
skribenterne, hvis artikler blandt andet
bærer titler som ’Kvinden som statue i
den romantiske litteratur’, ’Landskabs-
havens tableauer’, ’Den sublime gestus
som tableau hos Diderot’ og
’Standsningens attitude i krop og tekst’.

Det sublime øjeblik indtræffer, når en
kropslig handling standses, og et
stillbillede, et tableau eller en attitude
etableres. Det er disse standsningens
tableauer, bogen analyserer. Tableauer,
som ikke alene fascinerede inden for
etablerede kunstarter som drama, dans,
maleri, skulptur og litteratur, men også
i aristokratiets saloner og bag gardi-
nerne i borgerskabets stuer.
207 sider. 250 kr. 8. marts. Klim. 2001.
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Værktøjer for humanister
At lære at studere
Savner man gode råd til studielivets
daglige trædemølle, kan man med
fordel anskaffe sig Samfundslitteraturs
metodeserie, der netop er udkommet i
nye og forbedrede udgaver. To af
hæfterne handler om notatteknik og
mundtlig fremstilling. Førstnævnte
giver gode tips om hvordan man tager
notater, der faktisk kan bruges når man
skal bruge dem. Sidstnævnte giver
vejledning i at holde oplæg for sine
medstuderende eller i eksamens-
sammenhæng. Tiltrængt? – forær den
til din sidemand!
Peter Stray Jørgensen: Notatteknik – lyt,
læs – notér – og skriv. 31 sider, 28 kr.
Peter Stray Jørgensen: Talegaver –
mundtlig fremstilling for studerende. 39
sider, 28 kr. Begge udgivet af
Samfundslitteratur, Roskilde
Universitetsforlag. Henvendelse kan ske på
tlf. 3815 3880.

Nyttig vejledning i
opgaveskrivning
I samme serie som ovenstående, og
ligeledes i nye reviderede udgaver, er
udkommet tre vejledninger i skriftlig
praksis på videregående uddannelser.
Klart sprog handler om hvordan man
skriver opgaver i et funktionelt og
effektivt sprog – og om hvad der
generelt betragtes som godt sprog i
akademiske tekster. Formalia i opgaver
giver retningslinier for hvordan
studerende bør udforme fx noter og
bilag, indholds- og litteratur-
fortegnelser etc. Desuden behandles
layout og typografi. Den tredje og
sidste handler om den nødvendige,
men desværre evindeligt problematiske
Problemformulering. Eksempler i denne
er taget fra de samfundsvidenskabelige
uddannelser, hvorfor den selvfølgelig
retter sig primært mod studerende på
disse.
Peter Stray Jørgensen: Klart sprog - i
opgaver på videregående uddannelser. 54
sider, 45 kr.
Peter Stray Jørgensen: Formalia i opgaver -
på videregående uddannelser. 36 sider, 28
kr.
Lotte Rienecker: Problemformulering – på
de samfundsvidenskabelige uddannelser. 38
sider, 35 kr. Alle udgivet af
Samfundslitteratur, Roskilde
Universitetsforlag. Henvendelse kan ske på
tlf. 3815 3880.

Specielt for
specialesumpere
Studerende der er i gang med deres
afsluttende opgave kan måske finde
støtte for deres eventuelle rådvildhed i
Specielt om specialer. Her vejledes
blandt andet i problemformulering,
afgrænsning af stof, metodebrug,
disponering af plads, tid, mv.,
bedst mulig brug af kilder, samt
i hvordan man kæmper sig ud
af den berygtede og frygtede
specialesump.

I Samfundslitteraturs serie af
hjælpehæfter til studerende på
videregående uddannelser deles
der gavmildt ud af erfaringer,
som de to forfattere har fået via
deres arbejde på Formidlings-
centret ved Københavns Univer-
sitet.
Peter Stray Jørgensen og Lotte
Rienecker: Specielt om
specialer – Hovedsageligt om
hovedopgaver – Koncentreret
om kandidatafhandlinger. 69
sider, 58 kr. Udgivet af
Samfundslitteratur, Roskilde
Universitetsforlag.
Henvendelse kan ske på tlf.
3815 3880.

PR for
viderekomne
Mie Femø Nielsen (red.): Profil
og offentlighed
Public relations er et område, der
forskes mere og mere i på de danske
universiteter. Især RUC er langt fremme
inden for PR-forskningen. Denne
antologi beskæftiger sig med alle
aspekter af emnet, og fokus er på
hvordan eksperter sættes i tale i
medierne, casting af store virksomheder
til gode historier i pressen og
virkelighedskonstruktioner som følge
af sådanne iscenesættelser.

De 11 artikler i antologien er skrevet af
forskere fra primært RUC og KU, og
bogen henvender sig til såvel stude-
rende inden for kommunikation,
medier og samfundsfag som fastansatte
informationsmedarbejdere, ledere og
politikere.
373 sider. 298 sider. 2001.
Samfundslitteratur.
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Konference
fredag 18. maj 2001  kl. 09:00–16:00
Sokrates-konference
Program :
Ron Polansky, Duquesne Univ.,
Pittsburgh, Pennsylvania:  Socrates’
Supposed Intellectualism
Frisbee Sheffield, Oxford: What
becomes of the Elenchus in the Sympo-
sium?
Donald Morrison, Rice University,
Houston, Texas: Is Plato’s Socrates an
Egoist?
Øyvind Rabbås, Dept. of Philosophy,
Oslo University: Socrates questioning
the brave
Panos Dimas, Dept of Philosophy, Oslo
University: Pleasure in the Protagoras
David Gress, Dept. of Classics, Aarhus
Univ.: Socrates and Democracy
Erik Ostenfeld, Dept. of Classics,
Aarhus Univ.: Socratic Conversation
Ole Thomsen, Dept of Classics, Aarhus
Univ.: Socrates and love
Thomas Schwartz, Dept. of philosophy,
Aarhus Univ.: The Way to Larissa
Henrik Klint-Jensen, Dept. of
philosophy, Aarhus Univ.: Socratic
Irony
Jon Stewart, The Kierkegaard Institute,
Copenhagen: The Socratic Irony
interpreted by Hegel and Kierkegaard
Tilmelding hos Marit Petersen, Center f.
Antikstudier,Aarhus Universitet, e-
mail: cfa@au.dk
Detaljeret program og materiale vil
blive tilsendt de tilmeldte. Tilmelding
senest 7. maj.
Sponsorer: Center for Antikstudier og
Institut for Filosofi
Arrangør: Erik Ostenfeld, e-mail:
oldeo@hum.au.dk.
Åben for: Tilmelding hos Marit Peter-
sen, email cfa@au.dk.
Sted: Bygning 422. Lokale: Richard
Mortensen Stuen.

Debatmøde
tirsdag 29. maj 2001  kl. 12:00 –21:30
Fakultetets struktur.
Temamøde for alle medarbejdere og
studerende.
Mere på: www.hum.au.dk/fak/
struktur/
Åben for: Alle ansatte og studerende
ved Humaniora.
Sted: Auditorium 1. (Teologi)

Juni

Konference
mandag 18. juni 2001  og tirsdag 19.
juni 2001
Preserving the present for the future.
Strategies for the internet
Målet med denne konference er at
diskutere strategier og metoder til at
bevare aktiviteterne på internettet for
kommende generationer. Konferencen
sammenbringer brugere, forskere,
repræsentanter for organisationer der i
mere traditionel forstand bevarer lyd og
skriftligt materiale, samt repræsentan-
ter med teknisk indsigt.
Konferencen har nationale såvel som
internationale eksperter til at fortælle
om deres erfaringer, samt diskutere
strategier.
Temaer såsom brugerforventninger og
det allernyeste inden for arkivering vil
blive taget op på konferencen.
Konferencen er sponsoreret af Dan-
marks Elektroniske Forskningsbiblio-
tek, og er organiseret af Center for
Internetforskning, Aarhus Universitet,
Det Kongelige Bibliotek,
København, Statsbiblioteket, Århus
samt Danmarks Elektroniske Forsk-
ningsbibliotek.
Mere på: http://imv.au.dk/cfi/arr/
ekst/0106/preserv.html
Arrangør: Center for Internetforskning
m.fl..
Sted:  Blixensalen, The Royal Library,
Copenhagen

Kalenderen

Koncert
Lørdag 9. juni  kl. 15:00
Openheimers eftermiddag
Open air koncert (se omtale i
HUMavisen)
Åben for: Alle (offentligt)
Sted: Amfiteatret, Universitetsparken

symposium
torsdag 14. juni 2001  kl. 08:00–17:30
Cultural-Historical Approaches to
Education, Literacy and Organisations:
An International Symposium and Ph.D.
course.
Organized by Mariane Hedegaard.
Arrangør: Center for Kulturforskning.
Sted: Studenternes Hus. Lokale:
mødesal 2.

symposium
fredag 15. juni 2001  kl. 08:00–17:30
Cultural-Historical Approaches to
Education, Literacy and Organisations:
An International Symposium and Ph.D.
course.
Organized by Mariane Hedegaard.
Arrangør: Center for Kulturforskning.
Sted: Studenternes Hus. Lokale:
mødesal 2. ÄÄ
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lørdag 28. juli 2001  kl. 10:00–17:00
Vikingetræffet ved Moesgård Strand
Heste- og våbenopvisning kl. 11 og kl.
15
Det årligt tilbagevendende vikingetræf
er et marked, hvor der købes og sælges,
spises og drikkes. Her møder egnens
befolkning vikingeskibene, hjemme
igen efter sommertogterne, og her
handles hjemmeproducerede varer mod
eksotiske varer fra fremmede lande.
Folk til hest viser deres gangeres
formåen, og udenlandske og lokale
vikinger udkæmper drabelige slag.
Arrangør: Moesgård Museum.
Sted:  Moesgård

Møde
mandag 18. juni 2001  kl. 14:00
Fakultetsrådsmøde
Mere på: www.hum.au.dk/fak/
fakraad/
Arrangør: Det Humanistiske Fakultet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 422. Lokale: Hornung-
stuen.

Juli

Efteråret

Møde
mandag 27. august 2001  kl. 14:00
Fakultetsrådsmøde
Mere på: www.hum.au.dk/fak/
fakraad/
Arrangør: Det Humanistiske Fakultet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 420. Lokale: Mødesal 1.

Møde
mandag 24. september 2001  kl. 14:00
Fakultetsrådsmøde
Mere på: www.hum.au.dk/fak/
fakraad/
Arrangør: Det Humanistiske Fakultet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 420. Lokale: Mødesal 1.

Møde
mandag 22. oktober 2001  kl. 14:00
Fakultetsrådsmøde
Mere på: www.hum.au.dk/fak/
fakraad/
Arrangør: Det Humanistiske Fakultet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 420. Lokale: Mødesal 1.

Møde
mandag 10. december 2001  kl. 14:00
Fakultetsrådsmøde
Mere på: www.hum.au.dk/fak/
fakraad/
Arrangør: Det Humanistiske Fakultet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 420. Lokale: Mødesal 1.

ÊÊ
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Navne

Ph.d.-graden
Mette Bettina Wigh Jensen, Romansk,
for afhandlingen Si-konstruktioner på
moderne italiensk.

Niels Viggo Hansen, Filosofi,  for
afhandlingen Time, Change and
Development - on some contributions to a
reconstruction of the metaphysics of time.

Nye ph.d.-studerende
Filosofi
Andreas Beck Holm: At tænke politikken
politisk - Marx og filosofiens tradition.
Finansiering: Statens Humanistiske
Forskningsråd. 1.2.2001.

Østasiatisk
Ane Katrine Bislev: The Need for Capital:
Social Capital and Microcredit in Chinese
Villages. Finansiering: Rådet for Ulands-
forskning. 1.2.2001.

Etnografi og Socialantropologi
Lone Grøn: Magt og afmagt i det syg-
domsforebyggende og sundhedsfremmende
arbejde. Finansiering: Sundhedsforvalt-
ningen, Sundhedsfremme- og
Sygesikringsafdelingen, Vejle Amt.
1.3.2001.

Jeanett Bjønness: Prostitution, køn og
identitet. En undersøgelse af prostitution
som praksisfelt og social kategori. Finansie-
ring: Statens Humanistiske Forsknings-
råd. 1.4.2001.

Litteraturhistorie
Rasmus Blok: The role of narration in the
post-print era. Finansiering: Statens
Humanistiske Forskningsråd. 1.4.2001.

Middelalderarkæologi
Gunhild Øeby Nielsen: Runesten - magt
og mentalitet, kontinuitet og brud i tiden
for tros- og kulturskiftet ca. 950-1200 belyst
ud fra runesten og deres fundforhold.
Finansiering: Statens Humanistiske
Forskningsråd. 1.3.2001.

Nordisk
Trine Buhl: Kongesagaerne. Litterære
studier i den episke form i tidlig nordisk
middelalder. Finansiering: Statens
Humanistiske Forskningsråd. 1.2.2001.

Slavisk
Erik Thau-Knudsen: Future expressions
in the main clauses of the Balkan languages.
Origins and developments. Ekstern
finansiering. 1.4.2001.

Fødselarer
60 år. Professor Peter Ulf Møller
(Slavisk). 14. april 2001.

UN
I-L

IV
ET

Professor Peter Ulf Møller blev  60 år 14. april.

Ansættelser
Engelsk
Aidan Day. Professor i britisk litteratur
og kultur. Tiltræder 1.8.2001.

Nordisk
Dan Ringgaard, lektor, 1.3.2001.

Center for Byhistorie (Institut for
Historie og museet Den Gamle By)
Søren Bitsch Christensen, adjunkt,
1.3.2001-31.8.2002.

Center for Europæiske Kulturstudier
med Afdeling for Kønsforskning
Iris Rittenhofer, post.doc., 1.3.2001-
28.2.2003, eksternt finansieret.

Teknisk Afdeling
Jakob Illum, edb-medarbejder, 1.4.2001.

Fratrædelser
Romansk
Olivia Schmitt Jensen, lektor, 31.1.2001.
Vagn Outzen, lektor, 31.8.2001.

Mere om nyansatte
Vi har desværre ikke kunnet nå at få præsentationer
med af alle nyansatte i dette nummer.
Ansættelser under et års varighed, se referater og
meddelelseslister fra fakultetsårdet på
www.hum.au.dk/fak/fakraad/home.htm
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Jubilarer og
fødselarer
kun på
opfordring
Fremover vil oplysninger om
jubilarer og fødselarer kun blive
bragt i HUMavisen på opfor-
dring.

Jubilæer
Institutterne bedes orientere
avisen om 25- og 40-års jubilæer,
ligesom vi gerne bringer medde-
lelser om receptioner.

Under alle omstændigheder bør
instituttet konsultere Personale-
kontoret med henblik på udreg-
ning af den nøjagtige jubilæums-
dato.

Runde fødselsdage
Avisens bringer også gerne
meddelelser om runde fødsels-
dage (– vi spørger dog altid
fødselaren først). Også her er der
plads til meddelelser om recep-
tion o.l.

Billeder
Billeder af fødselaren eller
jubilaren er velkomne. Vi har ofte
ét i arkivet eller vi kan tage
billedet fra den personlige
hjemmeside. Men nyere billeder
er også velkomne.

Oplysningerne skal sendes per e-
post til humavis@hum.au.dk.
Billeder kan sendes via intern
post til HUMavisen.

Nye ansatte i Teknisk Afdeling og fakultetssekretariatet
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Fotografelev Andrei Eriksen
1. januar 2001 er fotografelev Andrei
Eriksen begyndt på sit første praktikår
her i Teknisk Afdeling/Foto-
laboratoriet.

Andrei kommer oprindeligt fra Skt.
Petersborg, hvorfra han har uddannet
sig til radiotekniker.

I de fire år hvor Andrei har været i
Danmark har han blandt andet været
på sprogskole, deltaget i medieprojektet
Zoom, været i jobtræning som fotograf
på Psykiatrisk Hospitals Museum i
Risskov og hos Jacob & Weilang
Reklamefoto.

Uddannelsen til fotograf tager 4 år og
6 måneder, vekslende mellem praktik
og et skoleophold på Medieskolen i
Viborg.

Andrei har gennemført første og
anden skoleperiode og bliver her i
første omgang frem til 1. januar 2002.

Uddannelseskonsulent
Annemette Nørgaard Høgsbro
Pr. 1. marts 2001 har fakultetet ansat Annemette
Nørgaard Høgsbro som uddannelseskonsulent på
IT-området. Hun er organisatorisk tilknyttet
Teknisk Afdeling, edb-sektionen. Den nye
uddannelseskonsulent skal udvikle, koordinere
og varetage undervisning af fakultetets ansatte
med særligt henblik på udbredelsen af FirstClass
på fakultetet.

Annemette Høgsbro kommer fra en stilling som
IT- og informationsmedarbejder ved Det Teologi-
ske Fakultet, Aarhus Universitet. Hun er uddan-
net akademiingeniør med speciale i telekommuni-
kation og har tidligere været ved blandt andet
Statsbiblioteket og Tele Danmark. Sin sparsomme
fritid fylder Annemette Høgsbro med teologi-
studier på Jysk Åbent Universitet.

Fuldmægtig Grith Thagaard Loft
Grith Thagaard Loft tiltrådte 22. marts som
fuldmægtig i en ny stilling ved Det Humani-
stiske Fakultet, hvor hun skal udvikle efter-
og videreuddannelse, herunder de fire nye
masteruddannelser (se omtale andetsteds i
avisen).

Grith Thagaard Loft er cand.phil. i klassisk
arkæologi og har tidligere været studievejle-
der på Klassisk Arkæologi, ligesom hun har
siddet i fagets studienævn. Han har også
repræsenteret de studerende i Fakultetsrådet
over to valgperioder.

Stillingen er berammet til foreløbigt et år og
finansieres af en ekstraordinær bevilling fra
Undervisningsministeriet til den såkaldte
Kompetenceenhed ved Aarhus Universitet,
som skal styrke rammerne for efter- og
videreuddannelse.

Andrei Erichsen i stor ramme

Annemtte Høgsbro

Grith Loft
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HUMavisen
for fem år
siden
Klip fra nr. 13,
maj 1996

Sparekniven dolker
planlægning
Ministeriet har med tilbagevir-
kende kraft taget 2,5 mio. kr. fra
fakultetet, der var sat af til SU til
ph.d.-studerende, og forlanger
nu at få en femtedel af overskud-
det på budgettet for 1996.

–En unødvendig idiotisk
forhindring for fornuftig plan-
lægning og et markant tillids-
brud, siger dekan André Wang
Hansen om Undervisningsmini-
steriets nye snit med sparekni-
ven.

Universitetet er truet –
indefra
Kravet om originalitet kvæler
den spirende forskning.
Universiteternes forskning er
truet om af brugermentalitet, et
ødelæggende krav om at være
original og illusionen om den fri
forskning. Siger forsknings-
professor Lars-Henrik Schmidt
der 1. maj kvittede jobbet som
leder af Center for Kultur-
forskning.

Humanistiske bachelorer
uddannes til offentlig
forsørgelse
(Af Michael Mahrt, Ulla
Fredsgaard og Kari Schougaard
(Humrådet))
Undervisningssektoren lever
med BA-graden ikke op til
produktansvar. Folk uddannes til
arbejdsløshed.

Der var drøje hug til universite-
tet på et mini-seminar om den
humanistiske bachelor afholdt af
Humrådet den 7. maj.

Niels Juelsgade vs.
Niels Juels Gade
Mellemrummet vinder i
smuk symbiose mellem
kommunalt vejvæsen og
Sprognævnet
Lad det være sagt med det samme:
undskyldningerne for at skrive ”Niels
Juelsgade” bliver færre og færre.
På universitetets centrale hjemmeside,
der rummer en række sider med
henvisninger til institutadresser m.m.
står det p.t. 36-20 til stavemåden
Juelsgade. Og det er helt galt, viser
Bagsidens gennemgribende research.

For det første har kommunen nu pillet
det sidste gamle gadeskilt ned hvor der
stod ”Niels Juelsgade”. Hele vejen er nu
harmoniseret med nye gadeskilte jf. den
kommunale designmanual og alle med
påskriften ”Niels Juels Gade”.

Sådan optræder navnet da også på
kommunens officielle kort og ligeså i
den nye ejendomsvurdering. Det er
næppe tilfældigt, eftersom der er et
større adresseprojekt i gang om at koble
data (og herunder stavemåder) for
adresser mellem person-, bolig- og
virksomhedsregistre i Danmark.

For det andet mener Dansk Sprog-
nævn også at Niels Juels Gade skal
staves i tre ord.

I en netop udkommet pjece, Vejledning
i retskrivning af vejnavne, hedder det at i
„vejnavne der består af mere end ét ord,
skrives der som hovedregel stort
begyndelsesbogstav i første ord og i de
mere betydningsfulde ord: [fx] Niels
Olsens Vej, Odins Plads, Svanholm
Vænge …”

”Vejnavne skrives i ét ord når andet-
leddet i vejnavnet står i ubestemt form
…, fx Jagtvej, Kirkestræde … Som en
undtagelse fra denne regel særskrives
alle ordene dog i vejnavne hvor første
led består af flere ord eller flere (forkor-
tede) personnavne. Hvert enkelt led
skrives med stort begyndelsesbogstav,
fx Borgmester Christiansens Gade, …
Dronning Margrethes Vej, H.C. Ander-
sens Boulevard…”

Og et opkald til Sprognævnets
Oplysning bekræfter at Juelsgade bør
pilles af gammelt brevpapir.

Tommelfingerreglen er at hvis person-
navnet (inklusive eventuel titel, såsom
borgmester eller dronning) i et gadenavn
består af ét og kun ét ord , skrives det
sammen med endelsen –gade eller –vej.

I alle andre tilfælde skrives hvert ord
for sig og med stort begyndelsesbog-
stav.

Kort sagt: Niels Juels Gade vinder på
teknisk knock-out.
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Vinderen

Gammelt og
nyt
gadeskilt fra
Herluf
Trolles
Gade, som
det
retteligen
skal staves.

Willemoesgade. Navnet består kun af ét
ord – og så er det korrekt at skrive hele
gadenavnet i ét ord.

Jens Chr. Skous Vej
bliver sjældent
stavet forkert, måske
fordi kommunen jo i
forvejen har en Skovvej?

Læs mere:
Vejledning i retskrivning af vejnavne
www.adresseprojekt.dk/files/
DS_Retskriv_Vejnavne.htm
Designmanual for By- og parkinventar
Se www.aarhus.dk
Ejendomsvurdering
http://vurdering.kmd.dk/
Adresseprojektet
www.adresseprojekt.dk

Læg godt mærke til
stavemåden: hr. Rud
hed Otte, ikke Otto.


