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Samfundsforhold på RUC og er den første samlede fremstilling af RUC's historie. Den udkom i anledning af
RUC's 25 års jubilæum og beskriver RUC's korte og til tider kaotiske, men aldrig kedelige, historie. Else
Hansen behandler tiden lige fra den turbulente start i 70'erne, hvor stridigheder om RUC-uddannelsernes
indhold og opbygning førte til, at universitetet blev sat under administration - over erhvervslivets kåring af
RUC i 80'erne som landets bedste uddannelsesinstitution - til hvordan universitetet i 90'erne fortsat prøver at

tilpasse sig det omgivende samfund.  Med udgangspunkt i RUC's motto og sejl - "I stilheden døden, i
strømmen næres livet" - gives et bud på universitetets udvikling. Har korallens udvikling givet fundament til
noget nyt, eller er væksten standset, fordi den for effektivt har skærmet sig selv mod bølgeslaget? Bogen er
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