Rektors tale ved Studenterrådets RUS-arrangement, 17. august 2012.
Det talte ord gælder
Kære alle!
Varmt velkommen på Købehavns Universitet! Denne sommer har ikke været
præget af høje temperaturer – men til gengæld må vi konstatere, at
det er ret hot at studere: I år har 7.358 fået et optagelsesbrev fra KU ind ad
postkassen. Det højeste antal nogensinde. Og en hel del er mødt op i dag kan
jeg se! I har truffet et valg om at studere – og skal det tilføjes: vi skal nok
have plads til Jer, selvom nogle har været bekymrede for, om kvaliteten nu
kan følge med de mange nye studerende.
I har alle siddet med den lange ønskeseddel over studier på landets højere
uddannelsesinstitutioner. Og truffet et valg om hvad I vil studere.
Ned ad væggen/balkonen hænger en anden ønskeseddel, som jeg har taget
med i dag. Den er blevet til på initiativ af Studenterrådet, som også er værter
her i dag, og indeholder ønsker fra studerende til deres uddannelse på KU. Før
sommerferien var ønskesedlen på besøg på KU’s seks fakulteter, hvor alle
havde mulighed for at skrive ønsker på. Det kom der mindst 10-15 meter
ønsker ud af! Da den har cirkuleret, er der tale om en slags kædebrev – som
så er endt hos mig. Kædebreve slutter normalt med, at man bliver stillet
alverdens ulykker i udsigt, hvis man ikke sender videre. Det var der dog intet
af her, men jeg har alligevel sendt den videre til KU seks dekaner, fordi vi altid
har brug for studerendes ideer og ønsker!
Kvalitet i uddannelsen er nemlig et helt centralt – og er faktisk øverst på
dagsorden. Der er mange ønsker på sedlen. Og meget af det tangerer –
heldigvis – det vi arbejder med nu og i de kommende år: Der er ønsker om, at
man som studerende kommer tættere på forskningen. Og om fleksibilitet eksempelvis flere sommerkurser. Og der er ønsker om bedre mulighed for at
blive bedre til sprog – f.eks. at kunne begår sig på tysk selvom man egentlig
læser biologi. Jeg er også stødt på et ønske om en Britney Spears koncert. Det
gemmer vi nok til alt det andet er gennemført…
Men mon ikke Universitetsradioen kan starte med at spille et par af hendes
numre som en start? Jeg vil dog henstille til at numre fra Spears-albummet
Black-out ikke spilles under eksamensperioderne!
Universitetsradioen er i øvrigt et eksempel på noget af det man kan lave som
et afbræk fra lektioner, læsning og øvelsestimer. At studere på universitet er
krævende. Og netop derfor er det også vigtigt ikke, at I isolerer Jer. Ens
ønskestudium skal ikke ende i et isoleret studieliv. Derfor vil jeg opfordre Jer til
at engagere Jer i det sociale liv på universitetet – i foreningerne,
læsegrupperne, og selvfølgelig også i fredagsbaren.

I har selvfølgelig et ansvar selv – ligesom KU’s undervisere og jeg selv har et
ansvar for at give Jer en god uddannelse med i bagagen. Men I har også et
ansvar for hinanden. Hiv derfor dem, der er udenfor ind. Sige hej og god
morgen, når I møder hinanden før lektionerne starter. Invitér nogen med i
kantinen eller på cafe om eftermiddagen. Mit ønske til Jer er også, at I vil
engagere Jer i undervisningen og i det faglige i det hele taget: Fortsæt den
gode danske tradition for samspil og dialog – herunder den kritiske – mellem
studerende og undervisere! Jeg tror på, at både det dybe faglige engagement,
engagementet i undervisningen og deltagelsen i det social studieliv, vil gøre
Jeres studietid til en givende og uforglemmelig oplevelse.
Jeres kundskaber – faglige, samarbejdsmæssige og sociale – vil samtidig være
et solidt springbræt til livet på den anden side af eksamensbeviset. Det på
trods af, at vi alle sammen ved, at Europa ikke er i befinder sig i en økonomisk
ønskesituation, hvor det er svært for mange at finde ønskejobbet til
ønskestudiet. Men samtidigt er det veldokumenteret at højere uddannelse
bidrager med værdi til samfundet. Og der er ikke tvivl om, at
internationaliseringen vil øge efterspørgslen på videnskompetencer. Så
uanset set konjunkturer, som er svære at forudse, er en god uddannelse er
rigtig fornuftig strategi. Men omvendt skal I ikke bare lukke øjnene og ønske.
Vær i stedet nysgerrige og hold øjnene åbne – og tænk grundigt over jeres
valg af fag og fokus undervejs i Jeres studium. – Vores undervisere,
studievejledere og mentorer skal nok hjælpe Jer med det!
Tak til Studenterrådet for arbejdet med dette store arrangement – jeg ønsker
Jer alle en god og udbytterig aften – og på gensyn til immatrikulation i
festsalen d. 31. august.

