Grundlag for rektors tale ved uddelingen af den internationale studiemiljøpris
ved årsfesten, den 15. november 2013
(DET TALTE ORD GÆLDER)

Det er mig en glæde at uddele årets internationale studiemiljøpris.

Vinderen vælges på baggrund af indstillinger fra studerende eller ansatte.
Ud over æren får prisvinderen 75.000 kr., sponsoreret af Finansrådet.

I introen til Paul Hammerichs Danmarkskrønike fik tv-seerne, at vide at
”Danmark er et eventyrland” og
at ”Danmark er en brugsforening”.
– Vi fik også andre ting at vide - blandt andet af skuespilleren Buster Larsen.
Udsagn, som jeg ikke vil gengive i Deres Majestæts nærvær.
Men én ting er sikkert: Danmark har forandret sig siden Hammerichs krønike løb
over tv-skærmene.

Blandt de forandringer kan vi glæde os over er, at vi får flere og flere internationale
studerende – ikke mindst dem, der eksempelvis tager en kandidatuddannelse på et
dansk universitet.

At tiltrække og modtage vores internatonale studerende, stiller ikke bare krav til
undervisning og forskning.

Det stiller også krav til, at vores internationale studerende bliver budt velkommen i
det sociale liv på universitet og i Københavns som helhed.
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Og selvom vi på mange måder da er et eventyrland, er det ikke altid lige nemt at
kravle over de sproglige og kulturelle barrierer og komme ind i fællesskabet.
Det kræver at nogen påtager sig opgaven, hvilket årets prismodtager i høj grad har
gjort.

Et godt internationalt studiemiljø er med til at sikre et godt studieforløb og påvirker
helt sikkert hvor mange, der har lyst til at blive i Danmark for at arbejde eller forske
efter endt uddannelse.

En af indstillerne skriver dette om årets prismodtager - og jeg citerer:

”Hvad end man, som i mit tilfælde, er fra Aalborg - eller fra meget mere eksotiske
egne - , så er [prismodtageren] med til at skabe et studiemiljø man ikke finder andre
steder, hverken på sit studium, institut eller fakultet.”

Og indstilleren fortsætter senere:

[prismodtageren] tilvejebringer de perfekte rammer og er et samlingspunkt for
studerende og er et sted, hvor man ser reel interaktion med og inklusion af
internationale studerende.” citat slut.

Vi har ved tildeling af prisen lagt vægt på, at årets prismodtager fremmer
netværksdannelse mellem studerende på tværs af nationaliteter og fag.
Og prismodtageren demonstrerer, at studiemiljøet kan løftes ved hjælp af de
studerendes egne ressourcer.
Prismodtageren skaber en ramme for frivilligt arbejde som danske og internationale
studerende kan mødes i.
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De internationale studerende får derigennem et dybere kendskab til det danske
samfund og samarbejdsformerne her.
Dernæst at prismodtageren i samarbejde med andre fremmer de studerendes
arbejdsmarkedsparathed gennem tilbud om kurser i entrepreneurship og innovation.
Samlet fremmer prismodtageren netværksdannelse, fastholdelse og gensidig
kulturforståelse blandt de studerende.

Det er mig en glæde at uddele årets internationale studiemiljøpris til…
Studenterhuset.

Jeg vil derfor bede direktør for Studenterhuset Jacob Ørum om at træde frem foran
talerstolen for at modtage prisen.

Tillykke.

3

