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Til RUC NYT
Svar til Ilja Wechselmann
Ilja Wechselmann spørger om nogle for ham uforståelige udtryk i artiklen om Center for
Kognitionsforskning. Nu var artiklen ikke en indføring i kognitionsforskning, men en
kort præsentation af Center for Kognitionsforskning. Under præsentationen nævntes i
stikordsform nogle af de forskningsområder, vi har med at gøre. Hvis Ilja Wechselmann
forstod resten af artiklen, er den lykkedes efter hensigten. HJHK smuttede i redaktionen.
Det er Handelshøjskolen i København (HHK). Netværkets målsætning skulle have været:
"Netværket har en bred grundvidenskabelig målsætning, nemlig den at udforske hele
"kæden" fra tale til ræsonneren via naturligt sprog." EUROTRA er EFs
forskningsprogram i maskinoversættelse.
Vi regner med at udgive en introduktion til kognitionsforskning i løbet af efteråret. Der
kan man læse om de emner i sammenhæng, der uden en passende sammenhæng er
uforståelige for uindviede, også selv om jeg forsøgte at sige noget om dem her.
Spørgsmålet om en epistemologisk forklaring eller en videnskabsteoretisk diskussion af
hensigterne med centeret, eller om de politiske og videnskabelige begrundelser for
centerets aktiviteter blev forholdsvist udførligt besvaret i artiklen, jfr. følgende udpluk:
- Udføre tværvidenskabelig forskning;
- samarbejde på RUC;
- udføre forskning af teknologisk interesse;
- skabe en større, koordineret forskningsenhed;
- deltage i internationale forskningsprojekter;
- hente viden hjem;
- tiltrække unge forskere, som finder det sjovere at arbejde sammen med andre i et
udadvendt miljø;
- gavne forsker- og kandidatuddannelsen på RUC;
- udføre interdisciplinær forskning og uddannelse inden for det
kognitionsvidenskabelige grundlag for design og indførelse af
informationsteknologi;
- demonstrere forskningsresultater;
- afholde workshops, konferencer og forskerkurser;
- udgive nyhedsbrev og elektronisk postservice;
- opbygge samarbejde mellem RUC og Risø;
- opnå balance mellem grundforskning og mere anvendt forskning;
- tage del i en dansk forskeruddannelse i kognitionsforskning.
Invitationen i slutningen af artiklen gentages her:
Folkene på RUC Nyt skal nok ikke være de eneste på RUC, der ikke har hørt om
Centeret. Hvis nogen får lyst til at snakke med os af en eller anden grund, er de meget
velkomne i Hus 3.1.5.
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