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I begyndelsen af 1973 nedsatte undervisningsministeren et udvalg,

hvori Landssammenslutningen af Kursusstuderende blev repræsen

teret, med opgave at fremsætte forslag til en ordning, som i dæk
kende omfang åbner mulighed for vederlagsfri kursusundervisning.

I juni 1973 meddelte undervisningsministeriet, at Folketingets Fi
nansudvalg havde givet tilslutning til at undervisningsafgiften på
private studenterkurser m. v. i undervisningsåret 73/74 betaltes af

undervisningsministeriet (undtaget tilfælde hvor afgiften refundere
des af amtskommuner, kommuner eller sociale myndigheder), samt
udenlandske statsborgere.

For skoleår 1974/75 er der endnu ikke truffet bestemmelse, hvorfor
kursus indtil videre må opretholde betalingsbetingelser jfr. program

og indmeldelsesblanket.

Rektor:

cand. mag. Poul Ib-Nielsen

Rektors kontortid:

Hver undervisningsdag (lørdag undtagen) kl. 1130-1230,
samt mandag og torsdag kl. 1830-2000.

Kontoret:
er åbent daglig kl. 10-14, (lørdag undtagen)
samt om aftenen fra kl. 1730 og i frikvartererne.

Ægir 1826

Inspektion:
cand. mag. Svend Andresen
cand. mag. Svend Agger

Bestyrelse:
Fuldmægtig, cand. jur. Jørgen Harup
Direktør, civiløkonom Ake H. Iversen
Professor, dr. phil. Niels Lukman

samt 4 medlemmer, der udpeges af henholdsvis:

Dansk Seminarieforening
Det pædagogiske Selskab
Foreningen af gamle elever ved Akademisk
Studenterkursus
Gladsaxe kommune

STUDENTEREKSAMEN
STATSANERKENDELSE
Ifølge skrivelse af 12. maj 1948 har undervisningsministeriet
meddelt kursus statsanerkendelse.
Kursus har derved opnået følgende rettigheder:
1) Begrænset eksamenspensum, der svarer til gymnasiernes.
2) Det til eksamen opgivne stof udtages af kursus.
3) Eksamination i egne lokaler.
4) Eksamination ved egne lærere, der deltager i bedømmelsen.
5) Der gives årskarakterer, som medregnes i eksamensresultatet.
6) Til eksamen bortfalder nogle fag efter ministeriets bestem
melse.
7) Visse fag afsluttes et år før eksamen.
Disse rettigheder betyder, at censorforhold, karaktergivning etc.
er som ved gymnasieskolen.

UNDERVISNINGSPLAN
Det statsanerkendte kursus underviser til studentereksamen af den
nysproglige gren, hvor hovedvægten lægges på de moderne sprog,
navnlig engelsk og tysk, og den matematisk-fysiske gren med ma
tematik og naturfagene som hovedfag. Endvidere er fra skoleåret
1973/74 oprettet samfundslinie, både sproglig og matematisk. Under
visningen foregår dels på daghold, dels på aftenhold for de elever,
som er beskæftiget om dagen, og strækker sig normalt over to år,
hvad der er en betingelse for at opnå begrænset pensum. Desuden
er eksamen delt således, at de nysproglige hold afslutter undervis
ningen i geografi og matematik, samfundssproglige i engelsk eller
tysk og matematik, de matematisk-fysiske hold i engelsk eller tysk
og geografi, de samfundsmatematiske i engelsk eller tysk og kemi
efter et års undervisning med eksamen i maj-juni, medens resten af
eksamen afholdes det følgende år i maj-juni måned.

OPTAGELSESBETINGELSER
For at optages på toårigt hold med begrænset pensum kræves, at
man enten har bestået almindelig forberedelseseksamen (præliminær
eksamen), realeksamen, pigeskoleeksamen eller en dermed ligestillet
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eksamen med mindst 7 i hovedfagene. Ansøgere, der ikke har opnået
dette, skal evt. til en optagelsesprøve. De pågældende vil få sær
skilt besked.
Endvidere kan optages elever med udvidet teknisk forberedelses
eksamen, såfremt denne - foruden de almindelige fag - er bestået
med engelsk og tysk, disse elever skal endvidere bestå en prøve på
kursus i disse 2 fag.
Desuden kan elever optages, der har været oprykket i 2. g.
For at blive optaget skal man være fyldt 17 år 31. jan. i det år,
man søger optagelse.
På afgangshold kan med ministeriets tilladelse optages elever,
der har bestået forprøven til studentereksamen, samt er oprykket i
3. gymnasieklasse, eller oprykket på afgangshold på andet studen
terkursus.

EKSAMENSBESTEMMELSER
Til at bestå studentereksamen kræves, at den pågældende såvel
i årskarakter som i eksamenskarakter har opnået mindst 5,5 i gen
nemsnit, samt at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnit
tet af de øvrige karakterer er mindst 13. Denne sidste bestemmelse
- „13-reglen“ - gælder såvel års- som eksamenskarakterer.
Rækken af eksamenskarakterer suppleres med årskaraktererne i
de fag, som er faldet bort ved studentereksamen.
Det egentlige eksamensresultat fremkommer ved, at man udregner
gennemsnittet af de to gennemsnitstal for årskarakterer og eksa
menskarakterer.
Ang. karakterskala se side 8.

Den nysproglige gren:
omfatter fagene: dansk, mundtlig og skriftlig, engelsk, mundtlig og
skriftlig, tysk, mundtlig og skriftlig, latin, fransk, historie, oldtids
kundskab, matematik, geografi og biologi.
Den nysproglige gren giver adgang til universiteterne og er en
udmærket forberedelse til videre studier af f. eks. jura, statsviden
skab, sociologi og de humanistiske fag.
Den matemalisk-fysiske gren:
omfatter fagene: dansk, mundtlig og skriftlig, fysik, mundtlig og
skriftlig, matematik, mundtlig og skriftlig, kemi, geografi, biologi,
fransk, historie, oldtidskundskab og engelsk (eller tysk).
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Den matematisk-fysiske gren giver adgang til universiteterne.
Den er en naturlig vej til studier ved Danmarks tekniske Højskole,
ingeniørakademierne, tandlægehøjskolerne, Danmarks farmaceutiske
Højskole, Kunstakademiet, officersskolerne, Landbohøjskolen og de
matematisk-naturvidenskabelige fakulteter.

Den samjundsjaglige linie:
omfatter som fælles fag: Dansk, fransk, oldtidskundskab, historie,
samfundsfag, geografi, biologi.
Den sproglige gren har endvidere engelsk, tysk, latin, biologi og
matematik, den matematiske linie har endvidere engelsk eller tysk,
kemi, fysik og matematik.
Den samfundsfaglige linie giver adgang til universiteterne med
henblik på samfundsfag, jura, sociologi, psykologi, historie og stats
videnskab (dette studium især for samfundsmatematisk gren). Endv.
kortere uddannelser som socialrådgivere, ikke-sproglige uddannelser
på Handelshøjskolen m. v.

BEGRÆNSET PENSUM
For at gå op til studentereksamen med begrænset pensum skal man

1. have bestået kursus oprykningsprøve efter 1. skoleår.
2. have bestået studentereksamen på sine årskarakterer.
3. have fulgt undervisningen regelmæssigt, da dette er en for
udsætning for at bevare retten til begrænset pensum, der for
tabes efter 25 dages forsømmelse ifølge undervisningsministe
riets cirkulære af 20. juli 1967.
4. være fyldt 19 år den 31. januar i det år, hvor man indstilles
til eksamen.

Opmærksomheden henledes derfor på, at kursus forbeholder sig
ret til efter forudgående advarsel at bortvise elever, der udebliver
fra eller forlader undervisningen uden gyldig grund.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE m v.
Studieegnede elever kan ansøge om at komme i betragtning ved
uddeling af legater og rentefri studielån fra Statens Uddannelses
støtte.
Kursus elever har, når de er fyldt 18 år, adgang til statsgaran
terede lån i banker og sparekasser.
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UNDERVISNINGSHONORAR
Honoraret er i alt kr. 1700,- årlig. Ved indmeldelse til det nye
skoleår betales straks, efter at kursus har tilsendt girohefte, kr. 500,-,
som ikke tilbagebetales ved afmelding.
Resthonoraret betales i 8 rater å
sidste rate 1. april. Raterne skal
dage i måneden. For elever, som
for 2. skoleår kr. 500,- senest 5.

kr. 150,-, første rate 1. september,
indbetales inden for de første 5
oprykkes til afgangshold, betales
aug., resthonorar som 1. skoleår.

Restancer kan medføre bortvisning.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 2 måneders varsel til den
første i en måned, således at der betales for den måned, hvori ud
meldelsen sker, og de to følgende.

BOGLÅN
indgår i kursusafgiften.

Udleveringen begynder mandag den 29. juli.
Ved udlevering skal hele giroheftet medbringes med kvittering
for indbetaling af kr. 500,-. Ved eventuelt ophør skal lånte bøger om
gående tilbageleveres. Bortkomne eller beskadigede bøger skal er
stattes med bøgernes fulde værdi.
Bogudlånet holder åbent i tiden 29. juli - 9. aug., mandag-fredag
kl. 900-1400 og fra 1730-1900.

Angående åbningstider den øvrige del af skoleåret, se opslag på
kursus.

Leder af bogafdelingen er: V. Siersholt.

UNDERVISNINGSTID OG FERIER
Undervisningstiden er på daghold overvejende mellem kl. 8 og 15
på aftenhold mellem 1745 og 2245. Normalt er lørdag fri, dog afhol
des der visse øvelser i skriftlige arbejder på afgangshold.

Hvad ferier angår, følger kursus i det store og hele statsskolernes
feriebestemmelser.
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KARAKTERSKALAEN
Den af undervisningsministeriet ved bekendtgørelse af 4. febr. 63
fastsatte karakterskala gælder for alle elever.
Enhver bedømmelse af eleverne skal udtrykkes ved en af følgende
karakterer:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta
tion.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende
præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå real- eller studentereksamen kræves, at summen af
samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at
summen af de to laveste karakterer og gennemsnittet af de øvrige
karakterer er mindst 13 („13 reglen“).
Ovennævnte krav skal være opfyldt både for års- og eksamens
karakterer, idet man til studentereksamen supplerer de karakterer,
der er givet ved mundtlig eksamen med årskaraktererne i de fag,
der er gået ud til denne eksamen.
Angående dispensation, der medfører bortfald af „13 reglen“, for
en gruppe handicappede elever, må disse henvende sig til rektor
for en samtale inden 1. marts.

VIDNESBYRD
To gange årlig gives der vidnesbyrd for afgangshold, hvor lærerne
i hvert enkelt fag meddeler elevens standpunkt, medens der normalt
ikke gives karakterer på begynderhold. Desuden kan forældre til
enhver tid få oplysning om elevens forhold på kursus i det hele
taget, ligesom vidnesbyrd tilsendes, dersom det ønskes.
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ORDENSREGLER
1) Forsømmelser på grund af sygdom eller andre tvingende om
stændigheder må meddeles kursus’ kontor snarest muligt.
2) Cykler skal anbringes i stativerne i gården.
3) Parkering af biler og motorcykler i gården kan kun finde sted
mod betaling af pladsleje, som aftales med ejendommens kontor.
4) De af skolens ledelse til enhver tid opslåede ordensregulativer
skal respekteres.

KURSUSÅRET 1974—75
Indmeldelsesblanketter fås på kursus' kontor.
Undervisningen begynder mandag d. 12. august 1974.
Daghold:
1) Studenterbegynderhold møder kl. 9.
2)
—
afgangshold
• 10.
Aftenhold:
1) Studenterbegynderhold møder kl. 19.
2)
—
afgangshold
- 20.
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AKADEMISK STUDENTERKURSUS er oprettet i 1948 af en
kreds af lærere, som i mange år havde undervist på Akade
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misk Kursus, for at fortsætte den virksomhed, som Københavns
største studenterkursus havde drevet siden 1924. I 1962 besluttede
man at lade kursus overgå til selvejende institution.
Bestræbelserne for at oprette et nyt kursus, da Akademisk Kursus
standsede, mødte velvillig forståelse i undervisningsministeriet, som
den 12. maj 1948 meddelte det nye kursus statsanerkendelse med
alle de dertil hørende rettigheder såvel til studenter- som til real
eksamen.

Det nye kursus havde i sine første år mange lokaleproblemer,
undervisningen foregik forskellige steder i byen, men i 1956 fik
man tilstrækkelig store lokaler i Kronprinsessegade 54. Undervis
ningen blev samlet på ét sted, og man kunne optage det stadig
voksende antal elever. Behovet for højere undervisning steg imid
lertid voldsomt, og tilgangen til kursus blev så stor, at rammerne
var ved at sprænges. I 60’erne steg elevantallet således til mellem
1200 og 1500. Dette store elevtal og de krav, den nuværende gymnasieordning stillede til undervisningsfaciliteter, gjorde det nødven
digt at søge større lokaler, og i foråret 1967 flyttede kursus til
den nye, moderne ejendom i Titangade 9. Her har man fra grun
den nyindrettet lokaler i overensstemmelse med de krav, den nu
værende gymnasieordning stiller.

KANTINEN
Kursus har en stor, moderne kantine for eleverne. Der åbnes
% time før undervisningstidens begyndelse, så man kan få morgen
mad; iøvrigt kan der købes smørrebrød, pølser, mælk, kaffe, the,
læskedrikke, øl, wienerbrød, is, chokolade og tobaksvarer.
Åbningstiderne er:

Mandag - fredag kl. 730- 1300, samt 1700- 2115.
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OPLYSNINGER OM ELEVORGANISATIONEN
Elevrådet på ASK har i de forløbne år arbejdet aktivt på at for
bedre forholdene på ASK samt været behjælpelig med løsning af
de enkelte elevers problemer.
På lokalt plan har eleverne deltaget i de uddannelsessøgendes ak
tioner mod studieafgiften forrige år samt i aktionerne i år mod re
geringen Venstres nedskæringsplaner på uddannelsesområdet.
Men denne aktivitet realiseres kun, når eleverne underrettes om,
hvilke aktiviteter der sker blandt de uddannelsessøgende i dag, så
ledes at de kan tage stilling til, hvad elevorganisationen og dermed
eleverne selv skal foretage sig i den pågældende situation.
Formidlingen af informationer er derfor én af de vigtigste år
sager til, at eleverne har en elevorganisation.
Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse, som ved elev
rådsmøderne fremlægger de synspunkter og forslag, den enkelte
klasse er nået frem til under en „klassetime“. Repræsentanten ind
kaldes derefter af sekretariatet, som elevrådsmødet blandt andet har
nedsat først på året, til et møde. Her bliver punkterne på dagsordenen
diskuteret. De kan dreje sig om kantineforhold, ordbøger, termins
prøver, repetitionsuge, initiativer fra LAK o.s.v. Derefter tager de
forskellige udvalg, som eleverne er indvalgt i, sig af opgaverne, og
repræsentanterne går til klasserne for at aflægge referat, således at
alle elever på kursus er informeret om, hvor langt man er nået, og
således kan diskutere sagernes videre forløb.
ASK’s elevråd er tilsluttet Landssammenslutningen Af Kursusstu
derende (LAK). Elevorganisationen er medansvarlig i de aktivi
teter, der foregår i LAK ved at deltage i LAK’s kongres 1 gang år
ligt samt at repræsentere kurset ved bestyrelses-komitémøder, som
afholdes 3 gange årligt. Her vedtages landssammenslutningens frem
tidige aktiviteter af kurserne landet over, og derfor er det over
ordentlig vigtigt, at vores elevorganisation fungerer effektivt, således
at alle er klar over, hvilke mål de kursusstuderende har sat sig for
at gennemføre.
Derfor opfordrer elevrådet dig til at deltage aktivt i diskussioner
ne og aktiviteterne, som vil ske i tiden fremover, samt at støtte LAK
og dermed din egen elevorganisation ved at sende 20,00 kr. til LAK
allerede nu, når du modtager denne introduktionsfolder.

På den første skoledag vil der være repræsentanter til stede, for
at modtage eleverne.
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LANDSSAMMENSLUTNINGEN AF
KURSUSSTUDERENDE (LAK)
LAK er en Sammenslutning af Kursusstuderende ved landets:
HF-kurser
studenterkurser
realkurser
f orberedelseskurser

Elevrådet på ASK er tilsluttet LAK og betaler 20,00 kr. årligt
for liver elev på kursus.

LAK arbejder for de uddannelsessøgendes interesser, for at for
bedre og demokratisere det danske uddannelsessystem.
LAK repræsenterer kursisternes interesser over for myndigheder
ne - det er derfor vigtigt, at vi fortsat tager aktiv del i dette arbejde.
Denne repræsentation omfatter bl. a. Rådet for Uddannelsessøgende,
Kollegierådet, Det sociale Kollegiebyggeselskab, de regionale ind
stillingsudvalg til kollegieværelserne og det Rådgivende Udvalg for
de Gymnasiale Uddannelser.
Samarbejdet med de øvrige uddannelsesorganisationer (studeren
de, lærlinge m. fl.) foregår gennem De Uddannelsessøgendes Sam
arbejdsudvalg.

Gennem LAK
og udenlandske
medlemskort til
som er tilsluttet

kan man opnå meget store rabatter på indenlandske
rejser med DIS, samt at man ved fremvisning af
LAK også kan opnå rabat i forskellige forretninger,
ordningen.

FORENINGEN AF GAMLE ELEVER
VED AKADEMISK STUDENTERKURSUS
Foreningen af gamle
har siden arbejdet på
mellem tidligere elever
til gavn for de gående

elever ved A. S. K. oprettedes i 1962 og
at vedligeholde og udbygge sammenholdet
på Akademisk Studenterkursus og at virke
elever på A. S. K.

Dette forhold er gennem årene søgt opnået ved regelmæssige
arrangementer for baade tidligere og gående elever på kursus. For
eningen afholder således sædvanligvis årets translokation og stu
denterfest, hvor de nye studenter fejres på festlig vis.
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Man har også gennem årene arbejdet på at få en repræsentant
fra foreningen optaget i kursus’ bestyrelse, og dette ser nu ud til
at lykkes i nærmeste fremtid. Foreningen håber på denne måde
at kunne tjene de gående elevers interesse på bedste måde. Man
har således planer om, hvis eventuelle byggeplaner skulle opstå i
kursus’ bestyrelse, at medvirke til oprettelse af et mindre kollegi
um og nye klublokaler til foreningen i forbindelse hermed.
Foreningen har i øjeblikket til huse i lejede lokaler (Nørre
gade 14), hvor der drives en klub med både lødige arrangementer
og almindelige klubaftener. Man holder for tiden åbent mandag,
torsdag og fredag fra kl. 21. Til disse aftener mødes både tidligere
og gående elever samt lærere fra kursus, og dette er blandt andet
med til at skabe det udefinerlige begreb „Anden fra A. S. K.“.

Det er foreningens håb, at endnu flere vil melde sig ind i for
eningen og således støtte det gode formål. Vi indbyder alle inter
esserede til vore kommende arrangementer og klubaltener og øn
sker yderligere fremgang for A. S. K. og foreningen.

Foreningen af gamle elever ved A.S.K.

EKSKURSIONER
I skoleårets løb er der foretaget en række byvandringer og eks
kursioner bl. a. til Skåne, Nordsjælland, Stevns og Odsherred.

AKADEMISK STUDENTERKURSUS
Studentereksamen maj-juni 1973
354 elever bestod eksamen

heraf 164 matematikere og 190 nysproglige
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KURSUS’ LÆRERE 1973-1974
adjunkt, cand. mag. Svend Agger
stud. mag. Hanne Leni Andersen
adjunkt, cand. mag. Svend Andresen
stud, scient. Hans Jørgen Beck
adjunkt, cand. mag. Poul Bendtsen
adjunkt, mag. art. Adam Brandt
adjunkt, cand. mag. Helmut Børnsen
stud. mag. G. Gleicher Christensen
lektor, cand. mag. Vagn Hylling Christensen
adjunkt, cand. mag. Bente Dewul/f
adjunkt, cand. mag. Erik Due
adjunkt, mag. scient. Hans Ebak
adjunkt, cand. phil. Carl Collin Eriksen
adjunkt, cand. phil. Peter Ferdinand
stud. mag. Anne Friis
adjunkt, mag. art. Per Seeberg Friis
adjunkt, cand. polyt. Helge Brun Hansen
adjunkt, cand. phil. Henrik Jul Hansen
stud. mag. Jes Lundt Hansen
studielektor, cand. mag. Jørgen Hatting
adjunkt, cand. mag. Birthe Helms
gymnasieoverlærer Jørgen Heramb
adjunkt, cand. filol. Gerda Hjelme
lektor, cand. mag. Else Hvass
adjunkt, cand. mag. Flemming Ib-Nielsen
rektor, cand. mag. Poul Ib-Nielsen
lektor, cand. mag. Anna Luplau Janssen
stud. mag. Erik Jensen
stud. med. Eric IFalther Jensen
adjunkt, cand. phil. Hans Peter Jensen
lektor, statsaut. translatør E. Jørgen Jensen
lektor, cand. mag. Knud Karlsen
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adjunkt, cand. mag. Bodil Knudsen
lektor, cand. mag. Karsten Kobbernagel
adjunkt, cand. phil. Ragna Krasilnikoff
adjunkt, mag. art. Peter Søby Kristensen
adjunkt, cand. mag. Peter Kuhlmann
stud. mag. Peter Kyng
lektor, cand. mag. Arne Lyndgaard
pastor, cand, theol. Peter Michaelsen
adjunkt, cand. mag. Margrethe Maus
professor dr. phil. Detlev Müller
adjunkt, cand, scient. Bente Møller
stud. mag. Axel Møllerhøj
adjunkt, cand. phil. Erik Peter Nielsen
lektor, cand. mag. Henning Næsted
cand, scient. Gunnar Pedersen
adjunkt, cand. mag. Ole Visti Petersen
adjunkt, cand. mag. Thomas Rockwell
stud. mag. Henrik Rue
adjunkt, mag. art. Bjarne Sandstrøm
stud. mag. Henning Schultz
lektor, cand, polyt. Tage Schultz
mag. scient. Lisbeth Seedorf
lektor, cand, polyt. P. C. Smedskjær
cand, scient. Jacob Stougaard
adjunkt, cand. mag. Anette Strand
studielektor, cand. mag. Hanne Grethe Søe
adjunkt, cand. mag. K, Freisieben Sørensen
adjunkt, cand. mag. Ingelise Theisen
lektor, cand. mag. Bodil Vestesen
lektor, cand. mag. Arne Voss
cand. phil. Jens Walter
adjunkt, cand. mag. Bente Werner
adjunkt, cand, scient. Svend Wollesen
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