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Nye numre på AU

Dansk-kinesisk
grundforskningscenter
Center for the Theory of Interactive Computation (CTIC) er navnet
på et nyt grundforskningscenter ved Aarhus Universitet. Det får over
de næste tre år 15 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond. Centeret er et samarbejde mellem Tsinghua Universitet i Beijing og Datalogisk Institut, der begge er fyrtårne inden for teoretisk
datalogi, og ledes af professorerne Andrew Chi-Chih yao og Peter
Bro Miltersen. Andrew Chi-Chih yao har modtaget Turing-prisen,
der er datalogiens svar på nobelprisen. AU’s status skyldes i høj
grad det tidligere Grundforskningsfondscenter BRICS, der fra 19942004 løftede forskningen i teoretisk datalogi i Aarhus til nye højder.

I løbet af 2011 udskiftes alle telefonnumre på Aarhus Universitet,
når universitetet overgår til et fælles telefonisystem.
AU-telefonnumre vil i fremtiden begynde med enten 8715 eller
8716, så alle medarbejdere kan ringe lokalt til hinanden. Det fælles
system giver en billigere og mere sikker drift. AU Herning får som de
første nye numre pr. 1. juni.
Se mere på au.dk/telefoni

Vinder vi kapløbet?
Og hvem kæmper vi mod?
Af Bjørg Tulinius
btu@adm.au.dk

Hvad er det for en virkelighed,

de danske universiteter anno 2011
står midt i – og hvilke udfordringer møder universiteterne i fremtiden?
Det er nogle af de spørgsmål,
der gerne skulle være god plads
til at diskutere på det debatmøde,
Aarhus Universitet afholder sammen med Danske Universiteter
i Søauditorierne den 25. maj kl.
14-17.
Debatmødet er det fjerde i rækken af åbne debatmøder på de
danske universiteter, hvor både
studerende og ansatte kan komme
med indspark til diskussionen og
på den måde være med til at præge
debatten.

Vincent F. Hendricks, professor
i formel filosofi ved Københavns
Universitet, er en af oplægsholderne ved debatmødet, og han vil
blandt andet tage fat i det overordnede mantra om, at danske
universiteter skal være blandt
de bedste i verden, såkaldte eliteuniversiteter. Den idé betyder
ifølge Vincent F. Hendricks, at de
danske universiteter i virkeligheden agerer, som om de er internt i
konkurrence med hinanden. Men
nettoudbyttet ville ifølge filosoffen blive større for det enkelte
universitet, hvis universiteterne
samarbejdede, både med hensyn
til forskning og uddannelse.
Vågn op!
Også uddannelsesøkonomen Jamil
Salmi fra Verdensbanken har
tænkt sig at ruske op i den danske

selvforståelse. Han har i sin forskning kigget særligt grundigt på
den danske universitetsverden, og
han mener, det er på tide, de danske forskere, universitetsledelser
og politikere vågner op og ser den
nye globale virkelighed i øjnene.
Flotte visioner om elite og talenter
kræver nemlig masser af konkret
handling her og nu, hvor ikke
mindst de asiatiske universiteter
er trukket ud i overhalingsbanen.
Debatmødet på Aarhus Universitet er det sidste i rækken af de
fire møder, som Danske Universiteter står bag. Men ifølge Knud
Warming fra AU Strategi vil man
nu evaluere de fire debatmøder og
beslutte, om debatmøderne skal
fortsætte enten i samme form eller
på en anden måde.
– Møderne giver alle en mulighed for at komme frem med deres
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DEBATmØDE Åben debat for studerende og ansatte om de danske
universiteters fremtid i en situation med øget konkurrence om både midler
og mennesker.

Vincent F. Hendricks, filosofiprofessor fra Københavns Universitet, er en af talerne
ved det åbne debatmøde om universiteternes fremtid den 25. maj.

mening om nogle emner, som jo
garanteret optager mange. Og her
er i hvert fald muligheden for at
komme i dialog med universitetsledelserne, for ikke mindre end
fire danske universitetsrektorer
indgår i programmet, lyder det fra
Knud Warming.

Det koster i øvrigt ikke noget at
deltage, men tilmelding er nødvendig på:
services.science.au.dk/
forms/?listeID=570
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Højteknologi
i dyrekælderen
Afrikanske lungefisk, vietnamesiske risål, krabber og ørreder
har nu fået optimale forhold med masser af avanceret teknologi, efter at dyrekælderen på Biologisk Institut har gennemgået en omfattende renovering og modernisering, som
den øvrige dyrepark også nyder godt af.
I akvarierummet (foto) sikrer computerstyring, at de forskellige
fisk konstant svømmer i den temperatur og det saltindhold,
de kræver. Investeringen på 10 millioner kroner har ifølge
professor Tobias Wang omdannet dyrekælderen til den
bedste af sin art i Europa og giver zoofysiologerne nye
muligheder for dyreforsøg.
/hho

