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Kære aftagerpanel for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab,
Nu nærmer sommerferien sig, så det er tid til nyhedsbrevet til aftagerpanelet for Institut for Kommunikation og
Humanistisk Videnskab (IKH), som vi har lovet at udsende imellem møderne. Vi fortæller lidt om, hvad der er
foregået på instituttet siden sidst, og hvad der vil være fokus på i den nærmeste tid fremover. Desuden får I lidt at
vide om temaet for vores næste møde i august. Referatet fra sidste møde i marts kan ses her.
Næste møde i aftagerpanelet finder sted den 22. august kl. 17‐19.

KVALITETSSIKRING AF IKHS UDDANNELSER

Som bekendt er der stor fokus på kvalitetssikring af uddannelser. Det er en af universitetets fornemste opgaver at
sørge for, at de uddannelser, vi tilbyder til de studerende, har en høj kvalitet. Arbejdet med dette foregår i
studienævnene, der både udvikler uddannelser og evaluerer på dem.
Der er dog efter politisk ønske også et større kvalitetssystem, der skal kontrollere kvaliteten af studienævnenes
arbejde. På dette niveau er vi for tiden på vej fra det gamle system, hvor uddannelser med mellemrum blev udtaget
til turnusakkreditering af akkrediteringsinstitutionen, til det nye system, hvor uddannelsesinstitutioner selv skal
have et kvalitetssystem. RUC skal i 2018 igennem den såkaldte institutionsakkreditering, hvor
akkrediteringsinstitutionen vurderer, om vores kvalitetssystem er godt nok til, at vi selv kan overtage opgaven med
sikring af uddannelsernes kvalitet og dermed slippe for de hidtidige turnusakkrediteringer af uddannelser.
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Det betyder, at vi for tiden i praksis er underlagt begge disse systemer. På den ene side skal vore uddannelser stadig
turnusakkrediteres af akkrediteringsinstitutionen. I efteråret 2016 blev Communication Studies akkrediteret (dette
var et tema på første aftagerpanelmøde) og i efteråret 2017 skal Performance Design turnusakkrediteres. På den
anden side har RUC implementeret en såkaldt intern uddannelsesevaluering som del af det kvalitetssystem, der skal
institutionsakkrediteres næste år. Her i foråret har vi derfor holdt interne uddannelsesevalueringer af den
humanistiske bacheloruddannelse og den internationale humanistiske bacheloruddannelse, samt Performance
Design (lige før sommerferien).
Aftagerpanelet har en vigtig rolle i forbindelse med de dele af kvalitetssikringen, der angår uddannelsernes
arbejdsmarkedsrelevans. Derfor deltager der aftagerrepræsentanter i interne uddannelsesevalueringer af
kandidatuddannelser (Lise Korsgaard fra Statens Museum for Kunst, der sidder i aftagerpanelet deltager således i
uddannelsesevalueringen af Performance Design). Efterårets turnusakkreditering af Performance Design vil være
tema for næste aftagerpanelmøde i august (se lidt mere nedenfor).
Det skal i denne forbindelse nævnes, at Købehans Universitet og Aarhus Universitet netop har fået afgørelsen fra
Akkrediteringsrådet om deres institutionsakkrediteringer. Både AU og KU fik kun en betinget positiv akkreditering,
dvs. at deres kvalitetssystem ikke var fuldt tilstrækkelig, og de derfor skal op til en ny vurdering ved en senere
lejlighed. Se mere her. Aalborg Universitet har tidligere fået en tilsvarende betinget positiv akkreditering. Vi ser
derfor med spænding frem til, hvordan det vil gå RUC, når vi ansøger om institutionsakkreditering i 2018.
IKHS UDDANNELSER GIVER ARBEJDSMARKEDSKOMPETENCER IFØLGE DE STUDERENDE

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget en stor undersøgelse blandt studerende på videregående
uddannelser i Danmark af, i hvilken udstrækning de vurderer, at deres uddannelser giver dem
arbejdsmarkedskompetencer. Dette er en meget interessant undersøgelse i forhold til IKH, da humanistiske
studerende fra RUC i højere grad end mange andre universitetsstuderende vurderer, at deres uddannelser giver
dem en række arbejdsmarkedskompetencer. ”RUC humaniora” (hvoraf IKHs fag udgør en stor del) scorer bedre på
en række af undersøgelsens parametre både sammenlignet på tværs af hovedområder og sammenlignet med
humaniora på andre universiteter. Hele rapporten kan findes her. De relevante sider er 14‐19.
RUCs rektor Hanne Leth Andersen har udtalt sig til magisterbladet om undersøgelsen her.
IKH ANSÆTTER NYE FOLK

Selv om RUC har skulle spare, er det lykkedes IKH at finde penge i budgettet til at foretage en række nye ansættelser.
Der er 13 nye videnskabelige medarbejdere (1 professor i kommunikation, 1 professor i kultur‐ og sprogmødestudier,
1 professor med særlige opgaver i historie, 1 professor med særlige opgaver i kommunikation, 1 professor med
særlige opgaver i Performance Design, 1 studielektor i journalistik, 3 adjunkter i journalistik, 2 adjunkter i
kommunikation, 1 adjunkt i historie og 1 adjunkt i Performance Design), hvoraf flere allerede er ansat med start efter
sommerferien. Disse ansættelser er vigtige for at instituttets uddannelser kan opretholde en tilstrækkelig
forskningsdækning af undervisningen og vejledningen.
Desuden har IKH slået 2‐3 ph.d. stillinger op. Disse stillinger er slået op med et krav om, at ansøgernes
forskningsprojekter skal være tværfaglige og spænde over mindst to af instituttets fag. Vi har fået rigtigt mange
ansøgere til disse stillinger, som vil blive vurderet hen over sommeren.
Instituttet har desuden fået ny sekretariatsleder og er ved at ansætte en ny medarbejder i institutsekretariatet.
FORSKNING PÅ IKH

I kan læse en række historier om den aktuelle forskning på IKH på instituttets hjemmeside her. Her er der bl.a. en
historie om forskningsbevillinger fra Det Frie Forskningsråd til RUC, hvoraf den største gik til et projekt på IKH. Ud
over det nævnte projekt var der også andre forskere fra IKH, der i kraft af deltagelse i projekter på andre
universiteter fik store bevillinger i forårets bevillingsrunde. Dette betyder, at IKH fik en forholdsmæssig meget stor
andel af forskningsrådets bevillinger i år. Det er vi selvfølgelig meget stolte af!
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IKHS FORSKNINGSSTRATEGI OFFENTLIGGJORT

Som nævnt i sidste nyhedsbrev, har alle institutterne på RUC skulle formulere en forskningsstrategi. IKHs
forskningsstrategi er nu offentliggjort på instituttet hjemmeside – den kan ses her.
Strategien bærer præg af, at instituttets forskning spænder over en bred vifte af emnefelter. Vores fokus har derfor
ikke været på at udpege særlige satsningsområder, men at højne den videnskabelige kvalitet generelt. Der er nu også
udarbejdet handlingsplaner til implementering af strategien.
IKH VEL IGENNEM FLYTNING

IKHs fag er nu endelig flyttet sammen i bygning 40 til 43 (samt bygning 44 til 46 der fremover huser den humanistiske
bacheloruddannelse). Se kort over RUC her.
Flytteprocessen skyldes som tidligere nævnt, at RUC sidste år besluttede at udmønte en stor del af den besparelse,
der var en følge af regeringens finanslov, ved at opsige en del bygninger for derved at få mindre udgifter til husleje.
IKH er det første institut for RUC, der er flyttet. Resten af RUCs institutter samt fællesadministration vil være i gang
med flytninger de næste to år, da flere af bygningerne også skal sættes i stand. Så vi er glade for, at IKH fik flytningen
overstået hurtigt.
NÆSTE MØDE I AFTAGERPANELET

Som tidligere annonceret finder næste møde i aftagerpanelet sted den 22. august kl. 17‐19.
Som nævnt ovenfor vil den kommende turnusakkreditering af Performance Design være et vigtigt tema på mødet,
hvor vi vil bede aftagerpanelet komme med jeres vurdering af og forslag til, hvordan Performance Design kan sikre
uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans. I denne drøftelse vil vi inddrage resultaterne fra den interne
uddannelsesevaluering af Performance Design.
Vi sender den endelige dagsorden for mødet ud senest en uge forinden.
I mellemtiden håber vi, at I alle får en god sommer!
Venlig hilsen Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
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