Tale ved uddelingen af årets Harald ved årsfesten, 16. november 2012.
Af Rektor Ralf Hemmingsen
Jeg vil gerne indlede denne prisuddeling med et citat:
”Den værst tænkelige start for en nyansat er hvis de studerende ikke kan lide
én. Får man først ry for at være en dårlig underviser, kommer man måske
aldrig over det fordi de studerende år efter år bringer rygtet videre og advarer
andre om at tage ens fag. De gør det i den bedste mening,
men det har den konsekvens, at kommer man bare en lille smule galt af sted
som underviser, vil det måske hænge over en i 20-30 år, fordi de studerende
så søger væk fra ens fag.”

Ordene er sagt af en tidligere modtager af undervisningsprisen ”Årets Harald”
Og den udtrykker mindst en af grundene til, at netop denne pris er så vigtig.
Og hvorfor vi nu for 25. gang uddeler den her ved universitetets årsfest.

Prisen er opkaldt efter den fremragende underviser og forsker Harald Bohr.
Den gives hvert år til en af universitetets undervisere, der har ydet ”særlig god
og inspirerende undervisning”. Prismodtageren vælges på baggrund af
indstillinger fra ansatte og studerende.

Modtageren får – udover æren – 25.000 kr. og en ugle i porcelæn.
Uglen er modelleret i 1912 af billedhuggeren Peter Herold. Den er skænket af
Royal Copenhagen og er i år dekoreret af Allan Otte.
Selvom den har nået sølvbryllupsalderen, er Haraldprisen langt fra
gammeldags. Ud over at ugler i øjeblikket er højeste mode, så er god
undervisning nemlig oppe i tiden.

Ikke mindst her på KU, hvor vi i disse år arbejder intensivt med at forbedre
kvaliteten af vores uddannelser. Årets prismodtager er en fornem eksponent
for den tendens. Af indstillingen fremgår det, at årets underviser ikke blot er
en fremragende kommunikator. Hun er også kendetegnet ved at være lyttende
og mere end almindeligt inddragende og kreativ i sin undervisning, når hun
bruger alt fra malerier til opfindsomme grafer til at illustrere sine pointer.
Hun møder de studerende, der hvor de er: Hendes forhold til den enkelte
studerende er præget af oprigtig interesse for den studerende, og for, hvor de
vil hen og hvordan, alt imens hun fastholder en høj akademisk faglighed…
Og hun gør det, må man forstå, under vilkår der ikke altid er lette: Hånden på
hjertet, så er kirkehistorie ikke nødvendigvis det fag, der drager flest
studerende, men […] hendes smittende entusiasme gør, at de studerende
fatter interesse for dybden i dette fag, og pludselig finder glæde i gamle
latinske, tyske og franske tekster […] …derfor ønsker vi, at hun får denne pris
som et synligt tegn på vores dybeste anerkendelse og respekt…
Modtageren af Årets Harald er:
Professor Mette Birkedal Bruun
Afdeling for kirkehistorie
Det Teologiske Fakultet.
Tillykke med prisen!

