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Tema: KUAK-fællesskabet 2.0 – et frirum 

Kære medlemmer  

Med 2.0 menes der, at KUAK-fælleskabet og dets visuelle identitet bliver opdateret.  

På online-fronten er vi klar til persondataforordningen og med mere gennemsigtighed 

omkring hvad vi laver af aktiviteter på vores hjemmeside kuak.dk. På offline-fronten arbejder 

vi på at styrke KUAK-fælleskabet med KU alumne netværk, samarbejde og mere synlighed 

for kommende Kina-studier alumner.  

KUAK mener, at det styrkende netværk mellem KU Kina-studier studerende, alumner og 

afdelingens ansatte er vigtigt for foreningen da det er bindeledet mellem arbejdsmarkedet 

og KU. KUAK-alumnerne kan bidrage med deres indsigt på arbejdsmarkedet til KU, og 

omvendt kan de studerende og ansatte bidrage med den nyeste faglige viden om Kina til 

alumnerne.  

Dialog, inspiration og vidensformidling er tre nøgleord vi kan bruge til at styrke netværket 

KUAK’erne imellem. KUAK er en medlemsdrevet forening. I praksis betyder det at 

foreningens aktiviteter afhænger af KUAK bestyrelsen, men også i høj grad af dig som 

medlem. KUAK er et frirum, hvor du kan formidle og udfordre din Kina-viden og 

kompetencer. Det gælder både for dig som professionelt arbejder med Kina eller dig som er 

hardcore Kina-nørd. Det er også et socialt frirum, hvor du bare kan være med og mingle 

uformelt med de andre medlemmer.  

Tidligere bestyrelsesmedlemmer og KUAK-medlemmer har igennem årene bidraget med 

viden fra deres respektive studiefelter samt erfaringer fra arbejdsmarkedet. Elisabeth Chung 

har stået for gode Hack & Crack case-aftener. Nina Ingvartsen har holdt CV-workshop i 

samarbejde med professor Jørgen Delman. Nis Grünberg, Mai Corlin og Ingrid Lindbo Fihl ved 

alt om livet som Ph.d.-studerende og forskerverdenen, Stine Olsen og Jimmy Faustin 

Andersen har holdt oplæg om deres arbejde i henholdsvis Søfartsstyrelsen og Innovation 

House China-Denmark.  

Vi i bestyrelsen opfordrer derfor dig til at tage kontakt til KUAK-bestyrelsen, hvis du har et 

godt projekt, som du vil dele med resten af KUAK-fællesskabet. Vi hjælper dig gerne med 

eventkoordinering og formidling.  

Med det vil jeg og resten af bestyrelsen ønske dig en god påske.  

祝好 / De bedste hilsner   

Formand Xi og KUAK-bestyrelsen  

  

KUAK Nyhedsbrev   
Københavns Universitets Alumneforening for Kinastudier 

 

  
 
Læs mere om plakaten og KUAKS nye 
visuelle identitet på side 2.  
 

 

 

 

 

 

 

Følg Os  
 
KUAK på kubulus.dk 

Officiel medlemsregistrering sker ved 

oprettelse af online profil på kubulus.dk hos 

Københavns Universitets Alumneforening, 

hvorigennem du angiver at tilhøre vores 

lokale alumneforening; KUs Alumneforening 

for Kinastudier. 

 
 

LinkedIn 

 

Facebook 

KUs Alumneforening for Kinastudier – 

KUAK Kina-relaterede nyheder og debatter. 

Der er også jævnligt jobopslag og åbne 

invitationer til eksterne foredrag. 

KUAKtiviteter KUAKs åbne aktiviteter og 

invitationer til foredrag  

 
Kontakt: admin@kuak.dk 

哇!～蛙～～ 

呱呱～～～ 

KUAK! 
                  

Marts 2018 

https://www.linkedin.com/in/elisabethchung/
https://www.linkedin.com/in/ninaingvartsen/
https://www.linkedin.com/in/jorgendelman/
https://www.linkedin.com/in/nisgrunberg/
https://www.linkedin.com/in/mai-corlin-b35bb043/
https://www.linkedin.com/in/ingridfihl/
https://www.linkedin.com/in/stineolsen-copenhagen/
https://www.linkedin.com/in/jimmy-faustin-andersen-a949b117/
https://www.linkedin.com/in/jimmy-faustin-andersen-a949b117/
https://www.kubulus.dk/websteder/kuak/
https://www.kubulus.dk/websteder/kuak/
https://www.linkedin.com/company/18269168/
https://www.facebook.com/groups/kuakalumne/
https://www.facebook.com/groups/kuakalumne/
https://www.facebook.com/kuaktiviteter/
mailto:admin@kuak.dk
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Foreningsaktiviteter  
 
🐸 KUAK 2.0 - GDPR  
Gentilmeld dig som KUAK-alumne!  
 
GDPR (General Data Protection Regulation) eller på dansk, Persondataforordningen træder i 
kraft i maj 2018, hvilket også omfatter KUAK. Det betyder KUAK har slettet alle jeres 
medlemsoplysninger, da foreningen ikke har kapacitet til at løfte behandlingen af disse. KU-
alumne netværk vil fremadrettet varetage data vedr. KUAK-medlemskabet og distribution af 
KUAK-nyhedsbreve.  
Tilmeld dig her: Link 
 

🐸🐸 KU Alumne netværk x KUAK 
KUAK er i gang med at knytte tættere bånd til KUs alumne netværk. KUAK repræsentant 
Denise Chen og Xi He har senest deltaget i GDPR event arrangeret af KUs alumne netværk. 
Ved det sidste bestyrelsesmøde i marts 2018, har vi også haft glæde af oplæg med senior 
adviser Lisbeth Ihlemann fra KUs alumne netværk.  
 
Fra KUs øverste ledelse er der i højere grad fokus på KUs LAFer (Lokale Alumne Foreninger), 
hvilket KUAK er en del af. Udvalgte punkter fra KU Alumnenetværk PowerPoint om LAF-
aktiviteter: 

• Ny rekruttering: dimissionsindsats  
▪ Pilot projekt: Lykønskningshilsen fra KU underskrevet af rektor – et fysisk brev 

med opfordring til at melde sig ind i KU’s Alumneforening.   

▪ Rekruttering til LAF vil også indgå i indsatsen.   

 

• Erhvervsparathed – employability   
▪ Alumner som ressource: de mange alumner skal spille en aktiv rolle ude i 

fagmiljøerne ift. at dimittenderne kommer hurtigere i arbejde.   
 
KUAKs mål er at gentage studiestartsarrangement ”Livet efter studiet”, om de forskellige 
karriereveje efter Kinastudier, i samarbejde med Asienstudier tutorteam.  
 

🐸🐸🐸 UCPH Innovation Hubs legatuddeling x KUAK-events: Case aftener 
KUAK har fået bevilliget 2400kr til afholdelse af 2 case aftener i kalenderåret 2018.  
Den 1. case aften bliver den 17.4. Nærmere info om case aften følger. KUAK legatansøgnings 
team var: Thomas Rasmussen, Erik Wernberg-Tougaard og Louise Amalie Morell 
Vestergaard. 
 

🐸🐸🐸🐸 KUAKs visuelle identitet – 其他人看不懂 
På hjemmesiden kuak.dk er Simone Bayer i gang med at udarbejde en tekst ”Om KUAK” på 
kinesisk og engelsk. 
Tidligere formand for KUAK  Nina Ingvartsen er i gang med at skrive historien bag skabelsen 
af KUAK-logoet. Beskrivelsen vil blive postet på vores hjemmeside. 
KUAK skal være mere synlige for kommende KUAK-medlemmer – Plakaten (Illustrationen på 
side 1) hænges på efter påskeferien på KU ToRS fællestavle på 3.sal.  
Den grafiske indsats for KUAK plakat og logo har Mikkel Kildetoft stået for.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration til venstre.: KUAK-logo 2014-2017. 
Illustration til højre.: Foreningens nye logo re-designet med højere opløsning. 
Skrifttypen er ændret til Adobe Caslon Pro og de kinesiske tegn er ændret til kalligrafi skrift. 

 
Kommende arrangementer  

Hold dig opdateret på vores sociale medier 

platforme. 

 

Den 17.4.  

KUAK case aften  

Nærmere info følger. 

  

Den 20.4.  

KUAK netværksmøde med Alumniforening 

for Kinesisk og Kina-studier ved Universitet 

i Oslo.  

Er du KUAKer og befinder du dig i Oslo?  

Join os! 

For info skriv til admin@kuak.dk. 

  

Den 26.4. 

Ph.d. Nis giver vejledning.  

Er du kørt sur i din opgave? Har du brug for 

inspiration og/eller vejledning? Kom og ta’ 

en uforpligtende snak med Nis og kom 

videre med dit studieliv ;) 

Tid: klokken 16.15 – xx 

Sted: KUA, lokale: xx  

  

Bogbørs  

Nærmere info følger. 

 

Studiestart arrangement ”Livet efter 

studiet” 
Nærmere info følger. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg os 

KUAK på kubulus.dk 

Officiel medlemsregistrering sker ved 

oprettelse af online profil på 

kubulus.dk hos Københavns Universitets 

Alumneforening, hvorigennem du angiver 

at tilhøre vores lokale alumneforening; KUs 

Alumneforening for Kinastudier. 

 
 

LinkedIn 

 

Facebook 

KUs Alumneforening for Kinastudier – 

KUAK Kina-relaterede nyheder og debatter. 

Der er også jævnligt jobopslag og åbne 

invitationer til eksterne foredrag. 

KUAKtiviteter KUAKs åbne aktiviteter og 

invitationer til foredrag  

 

Kontakt: admin@kuak.dk 

https://www.kubulus.dk/websteder/KUAK/Sider/default.aspx
https://www.kubulus.dk/websteder/KUAK/Sider/default.aspx
https://www.linkedin.com/in/denise-chen-455a36a9/
https://www.linkedin.com/in/axixihe/
https://www.linkedin.com/in/lisbethihlemann/
http://ie.ku.dk/for-studerende/ucphinnovationhub/
https://www.linkedin.com/in/thomas-rasmussen-8ab42962/
https://www.linkedin.com/in/erik-wernberg-tougaard-894588112/
https://www.linkedin.com/in/louise-amalie-morell-vestergaard-8598a9128/
https://www.linkedin.com/in/louise-amalie-morell-vestergaard-8598a9128/
https://www.linkedin.com/in/simone-bayer/
https://www.linkedin.com/in/ninaingvartsen/
http://www.kuak.dk/
https://www.linkedin.com/in/mikkel-kildetoft-056b31110/
mailto:admin@kuak.dk
https://www.kubulus.dk/websteder/kuak/
https://www.kubulus.dk/websteder/kuak/
https://www.linkedin.com/company/18269168/
https://www.facebook.com/groups/kuakalumne/
https://www.facebook.com/groups/kuakalumne/
https://www.facebook.com/kuaktiviteter/
mailto:admin@kuak.dk
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