Tale ved uddelingen af den internationale studiemiljøpris ved
årsfesten, 16. november 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen

Det talte ord gælder

Det er mig en glæde at uddele prisen til årets internationale studiemiljø.

Vinderen vælges på baggrund af indstillinger fra studerende eller ansatte.
Ud over æren får prisvinderen 100.000 kr., sponsoreret af Finansrådet. Jeg vil
gerne starte med en advarsel til prismodtageren og alle andre personer og
fagmiljøer her på KU, som er åbne og imødekommende over for udenlandske
studerende og forskere.

Mark Twain har nemlig engang sagt: ”At rejse til fremmede steder kan være
fatalt”.

”Fatalt for fordomme og for snæversynethed”.

Jeg går ud fra, at det både gælder rejser ud i verden – og mentale rejser her
på KU. Således vil jeg med Twain hævde, at vi på KU og i Danmark i høj grad
har brug for at blive sendt ud på en mental og kulturel rejse sammen med
højtuddannede internationale studerende. Ja, jeg vil faktisk sige: et universitet
uden internationale studerende ville være fatalt og dødalvorligt for
vidensamfundets levedygtighed - og for Danmark.

Derfor er det mig en stor glæde at uddele årets pris til et universitetsmenneske, som i den grad er levende engageret i de internationale
studerende.
•

Han har været ansat på KU siden 2001 efter 7 års arbejde i
internationale organisationer.
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•

Han er professor i international sundhed og har i en årrække fungeret
som underviser, fagleder, vejleder og studieleder på flere forskellige
uddannelser.

•

Han har været hovedkraft i at opbygge et internationalt fagområde inden
for Global Health på tværs af fakulteterne, der har resulteret i dannelsen
af Copenhagen School of Global Health.

•

Han har været med til at skabe to engelsksprogede masteruddannelser:
Master of International Health og Master of Disaster Management.
De to uddannelser har indtil videre tiltrukket over 500 internationale
studerende fra mere end 40 lande. Derudover har han etableret den nye
kandidatuddannelse i Global Sundhed og adskillige e-learning-initiativer
inden for global health.

•

Fagområdet har vakt stor interesse fra danske og internationale
studerende og er nu udbygget med praktik- og udvekslingsaftaler med
internationale organisationer, private organisationer og universiteter.

•

Han er danske repræsentant i FN’s komité om miljøsundhed
og KU’s anker- og idémand på Danske Universiteters store DANIDAprojekt om kapacitetsopbygning på universiteter i udviklingslande.

Det er mig en ære at uddele årets internationale studiemiljøpris til:

Flemming Konradsen - professor og leder af Copenhagen School of Global
Health.
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