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Strategisk rammekontrakt 
2018-2021   

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for Roskilde 
Universitets kerneopgaver.  

Status og varighed 

Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. 

Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis 
f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis
nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrak-
ten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren.

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse 

Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. Sta-
tusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldelse 
med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegørelsen skal endvi-
dere indeholde en beskrivelse for gennemførte understøttende indsatser for målopfyldelse samt 
en ajourført fremadrettet handlingsplan, der synliggør institutionens grundlag for at realisere 
målene.  

For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. Identifice-
res der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en konkret 
indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af nye datakilder 
i rammekontrakten forudsætter enighed. 
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Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske 
mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af de fastsatte indikatorer i 
den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de understøttende indsatser i kontrakt-
perioden.  
 
Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede 
målopfyldelse af rammekontrakten. 
 
Strategiske mål i rammekontrakten 
 
RUC betragter sin projekt- og problemorienterede tilgang til uddannelse som fremtidens uni-
versitetsmodel, fordi den i kraft af sit fokus på de studerendes motivation og drivkraft og nær-
heden til forskningen giver stort fagligt udbytte og eftertragtede personlige og sociale kompe-
tencer. Der er brug for selvstændig problemformulering, kritisk refleksion, samarbejdsevner og 
handlekraft, baseret på stærk faglighed og evne til at arbejde på tværs af fag. Derfor er der i disse 
år internationalt bud efter netop RUC’s uddannelsesmodel.  
 
Det problemorienterede projektarbejde udgør halvdelen af universitetets uddannelsesaktivite-
ter. Projektarbejdsformen er RUC’s særkende, og det er afgørende, at RUC til stadighed udvikler 
projektarbejdsformen. Samtidig er det RUC’s ambition at styrke kvaliteten i RUC’s uddannelser 
og igen at indtage en nationalt førende rolle i udviklingen af universitetspædagogiske best prac-
tice-modeller for vidensgenerering, læring og dannelse, som er skalerbare og anvendelige både 
nationalt og internationalt. 
 
RUC vil uddanne kandidater med de kompetencer, der er brug for i fremtiden – RUC’s kandi-
dater skal løse problemer i virkeligheden: lokalt, regionalt og internationalt.  
 
RUC’s universitetsmodel bygger på et stærkt forskningsmæssigt fundament, som omfatter tre 
forskellige men typisk overlappende forskningsorienteringer: Nysgerrighedsdrevet grundlags-
skabende forskning inden for og på tværs af etablerede fagområder, udfordringsdrevet forsk-
ning med fokus på samfundsmæssige problemområder og løsningsmuligheder og inddragende 
forskning (citizen science) med fokus på involvering af borgere, brugere, patienter, medarbej-
dere m.fl. i forskningsprocessen. RUC vil bedrive forskning på højeste internationale niveau in-
den for hovedområderne samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab og dele af de sund-
hedsvidenskabelige og tekniske hovedområder. En lang række af universitetets forskningsmil-
jøer kombinerer grundlagsskabende og mere udfordringsdrevet forskning, ligesom der er en 
stærk tradition for samfundsengageret forskning som bygger på borger- og brugerinvolvering i 
forskningen. RUC’s forskning bygger på et ideal om dobbelt gennemslag: forskning som både 
har akademisk impact og samfundsmæssig værdi. 
 
RUC vil i forskning og uddannelse bidrage til arbejdet med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling inden 2030 særligt med fokus på målene for miljø, ulighed, demokrati, sundhed og 
kulturel sameksistens. Dette skal ske strategisk med afsæt i grundfortællingen: RUC’s fornem-
meste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløs-
ning, som flytter samfundet fremad. 
 
Roskilde Universitet vil i kontraktperioden 2018-2021 arbejde med følgende strategiske mål for 
kerneopgaverne: 
 

1. Styrke forskningskvalitet inden for eksisterende styrkeområder og inden for større ud-
dannelsesbærende forskningsmiljøer  



Roskilde Universitet strategisk rammekontrakt 2018-2021 
 

 4 

2. Roskilde Universitet skal være en attraktiv forskningsinstitution, der fokuserer på ta-
lentudvikling  

3. Høj uddannelseskvalitet gennem styrkelse af det problemorienterede projektarbejde 
som forskningsbaseret og pædagogisk læringsmodel 

4. Øget læringsudbytte for alle studerende  
5. Kandidater fra Roskilde Universitet skal hurtigere i job efter endt uddannelse  
6. Styrket regionalt samarbejde og værdiskabelse 
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Strategisk mål 1 
Styrke forskningskvalitet inden for eksisterende styrkeområder og inden for 
større uddannelsesbærende forskningsmiljøer     
 
Roskilde Universitet vil nå målet om at styrke forskningskvaliteten ved at evaluere, bench-
marke og understøtte excellente forskningsmiljøer, ved at identificere, evaluere og videre-
udvikle de bredere forskningsmiljøer, som bærer universitetets største uddannelser, og 
ved at evaluere og udvikle universitetets forskningsmæssige samspil med eksterne interes-
senter. 

Motivation og ambition for målet 
Det er målet at styrke forskningskvaliteten. RUC skal udføre excellent, relevant og invol-
verende forskning på højeste internationale niveau. Vi skal være internationalt førende på 
udvalgte forskningsområder og nationalt førende på andre. RUC skal bidrage med stærk 
udfordringsdrevet og tværvidenskabelig forskning, som skaber værdi for samfundet. RUC 
skal involvere aktører fra det omgivende samfund i forskningsprocessen, hvor det er mu-
ligt.  
 
Det er ambitionen, at kvaliteten af RUC’s forskning skal styrkes yderligere ved at arbejde 
målrettet dels med de felter, hvor RUC allerede må antages at have meget stærk forskning, 
men hvor forskningen kan profileres endnu bedre nationalt og internationalt, dels med de 
forskningsfelter, hvor RUC har store uddannelsesbærende og/eller udfordrings- og samar-
bejdsdrevne forskningsmiljøer, hvor der er behov for yderligere udvikling og fokusering.  
 
I begge tilfælde skal en kombination af målrettede forskningsevalueringer, ekstern feed-
back og styrket fokus på øget hjemtag af konkurrenceudsatte forskningsmidler understøtte 
kvalitetsarbejdet og kvalitetskulturen i miljøerne og skærpelsen af RUC’s samlede forsk-
ningsprofil.   
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse 

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø-
relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 
 
Måling af forskningshøjde 

- Universitetets samlede BFI point pr. VIP-årsværk (Baseline 2016: 1,75 BFI point 
pr. VIP årsværk; RUC’s beregning af Den Bibliometriske Forskningsindikator) 

- BFI point pr. VIP-årsværk fordelt på hovedområder (Baseline 2016: Humaniora: 
3,13 BFI pr. årsværk; Naturvidenskab & Teknik: 3,06 BFI pr. årsværk; Samfunds-
fag: 4,79 BFI pr. årsværk; Sundhedsvidenskab: 1,05 BFI pr. årsværk; Kilde: 
RUC’s beregning af Den Bibliometriske Forskningsindikator) 

- Universitetets samlede antal artikler indekseret i Scopus pr. VIP-årsværk (Base-
line 2016: 1,06 Scopus artikler pr. årsværk; Kilde: Antal Scopus artikler baserer 
sig på de artikler, der har modtaget BFI point i 2016, og i Pure har fået tildelt et 
Scopus ID)  

 
Interessenters (fx virksomheder, NGO’er, offentlige institutioner) vurdering af RUC’s 
forskning inden for samfundsudfordringer (fx bæredygtighed, vækst, ulighed, globalise-
ring, konsekvenser af ny teknologi) 
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- Eksterne samarbejdspartneres (aktører der leverer ressourcer til RUC’s forsk-
nings- og udviklingsprojekter) vurdering af samarbejde i forbindelse med forsk-
ningsprojekter. For hvert afsluttet projekt bedes samarbejdspartnerne vurdere 
samarbejde og oplevet impact (Baseline etableres i 2018 på en skala fra ”helt 
enig” til ”helt uenig” og angives som andelen, der har svaret ”enig” og ”helt enig” 
og opgøres som et gennemsnit af følgende spørgsmål: ”I hvilken grad er du sam-
let set tilfreds med samarbejdet med Roskilde Universitet?” og ”I hvilken grad 
vurderer du, at samarbejdet med RUC har skabt værdi for din organisation?”; 
RUC’s årlige opsamling på de løbende vurderinger). 
 

Hjemtag af konkurrenceudsatte midler 
- Hjemtag fra hhv. offentlige fonde, private fonde, samt EU-programmer, pr. forsk-

ningsårsværk (Baseline 2017: Hjemtag i alt 129 mio., kr./268.000 kr. pr. års-
værk; RUC’s egne data). 

- Hjemtag fra Horizon 2020 (og dennes afløser) og Innovationsfonden (Baseline 
2017: Hjemtag i alt 17,5 mio. kr./pr. årsværk 36.500 kr.; RUC’s egne data). 

 
 

Strategisk mål 2  
Roskilde Universitet skal være en attraktiv forskningsinstitution, der fokuse-
rer på talentudvikling 
 
Roskilde Universitet vil nå målet ved at arbejde målrettet med forskningsledelse og ta-
lentudvikling, udvikle forskningsorganiseringen og styrke forskningssupporten.  

Motivation og ambition for målet 
Det er målet, at RUC skal være en attraktiv ramme for forskerkarrierer og for ambitiøse 
forskningsmiljøer. At skabe attraktive rammer for forskerkarrierer handler dels om talent-
pleje og talentudvikling men også om evnen til at lede og organisere forskningsprojekter, 
–grupper og –miljøer med et tydeligt fokus på forskningsledelse, forskningsintegritet, -
frihed og -ansvar, arbejdsmiljø og arbejdsbetingelser.  
 
RUC har ikke i tilstrækkelig grad haft fokus på tiltrækning, udvikling og fastholdelse af 
fremtidens forskningstalenter, på forskningens organisering og på incitamenter og støtte-
funktioner i forskningen. Hvis RUC fremover skal forblive og udvikles som en attraktiv 
forskningsinstitution, skal der være tydeligere fokus på disse faktorer – til gavn for både 
nuværende og kommende forskere. 
 
Det er ambitionen, at RUC i perioden styrker talentarbejdet bl.a. som udtrykt i søgningen 
til universitetet og sammensætningen af forskere, herunder øge andelen af adjunkter, in-
ternationale forskere og kvindelige professorer. Det er endvidere ambitionen at styrke 
RUC’s position som attraktiv forskningsinstitution som udtrykt i VIP-medarbejdernes 
vurdering af RUC’s forskningsorganisering og –support. 
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse  
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Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø-
relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 
 
Styrket talentpleje 

- Andel af opslåede stillinger med minimum 3 kvalificerede ansøgere (Baseline: ka-
lenderår 2016 + 2017: lektor stillinger 35 pct., professor og PMSO stillinger 50 
pct.; Kilde: Forskerrekrutteringsstatikken fra RUC HR). 

- Andel af adjunktstillinger i forhold til det samlede antal VIP stillinger på mini-
mum adjunkt/postdoc niveau og andel af kvinder i professorstillinger (Baseline 
2017: Adjunktstillinger: 8 pct. og kvindelige professorer: 16 pct.; Kilde: Universi-
teternes indberetning af data til Uddannelses- og Forskningsministeriets forsker-
rekrutteringsstatistik fra RUC HR).  

- Andel af internationale forskere i forhold til det samlede antal forskere på mini-
mum adjunkt/postdoc niveau (Baseline 2017: 10 pct.; Kilde: Opgørelse på må-
nedlige tal fra marts 2017 fra RUC HR).  

 
VIP-ansattes vurdering af forskningsorganisering og forskningssupport  

- Survey vedrørende organisering, forskningsledelse, forskningssupport, forsk-
ningsintegritet og forskningsfrihed. Survey’en skal bidrage som input i det vi-
dere arbejde med at styrke forskningsorganisering og -support (Koncept for sur-
vey og baseline på en skala fra ”helt enig” til ”helt uenig” for følgende 4 spørgs-
mål etableres i 2018: ”Oplever du, at din forskningsgruppe fungerer godt?”, ”I 
hvilken grad er du tilfreds med RUC’s forskningssupport?”, ”I hvilken grad ople-
ver du, at RUC har fokus på forskningsintegritet?” og ”I hvilken grad oplever du, 
at RUC har fokus på forskningsfrihed?”; Kilde: RUC’s opsamling på survey’en. 
Survey gentages i 2020).  
 
 

Strategisk mål 3  
Høj uddannelseskvalitet gennem styrkelse af det problemorienterede pro-
jektarbejde som forskningsbaseret og pædagogisk læringsmodel  
Roskilde Universitet vil nå målet ved at udvikle og opdatere forskningsbaseret viden om 
universitetets pædagogiske læringsmodel. Derfor etableres et forskningscenter for PPL 
(problemorienteret projektlæring), der løbende skal bidrage til kvalitetsudvikling af 
praksis i uddannelserne. 

Motivation og ambition for målet 
Det er et strategisk mål at styrke det problemorienterede projektarbejdes metodiske, teo-
retiske og pædagogiske grundlag. Det problemorienterede projektarbejde udgør 50 pct. af 
RUC’s uddannelsesaktiviteter og er både et særkende for universitetet og for uddannelses-
pædagogiske udviklingstendenser nationalt og internationalt. Det er afgørende, at RUC til 
stadighed udvikler projektarbejdsformen – og udfører et vedvarende metodisk og teore-
tisk udviklingsarbejde i forhold til læring, progression, problemorientering og tværfaglig-
hed; i forhold til sammenhængen mellem kurser og projekter; i forhold til forskningen og 
i forhold til det omgivende samfund, der i stigende grad efterspørger tværfaglige kompe-
tencer og innovationskraft på universiteterne. Det er ambitionen at styrke kvaliteten i 
RUC’s uddannelser og at indtage en førende rolle i udviklingen af universitetspædagogiske 
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best-practice-modeller for vidensgenerering, læring og dannelse, som er skalerbare og an-
vendelige både nationalt og internationalt. 
 
Projektarbejdet skal være baseret på forskningspraksis og vidensgenerering samt på de 
studerendes og vejledernes kompetence til at samarbejde om læringsforløb, hvor de stu-
derendes engagement, motivation og autonomi understøttes. Alle studerende skal under 
vejledning tilegne sig metodiske kompetencer, faglig viden og solid praksiserfaring med 
problemdefinering, metode, analyse, refleksion og formidling. Dette kræver, at både vej-
ledere og studerende er fortrolige med det problemorienterede projektarbejde som forsk-
ningsbaseret og pædagogisk læringsmodel. 
 
RUC har gode erfaringer med at udvikle en teoretisk velfunderet indføring i projektar-
bejdsformen fra den humanistiske bacheloruddannelse. Her har man med digitale læ-
ringsværktøjer indført de studerende i arbejdet med forskningsbasering, deltagerstyret læ-
ring og understøttet sammenhængen mellem kurser og projektarbejde. I dag handler kur-
ser i projektteknik om samarbejde, mens metodekurser handler om almene akademiske 
metoder. De studerendes viden og erfaring med problemorientering og det eksemplariske 
princip sker primært i selve projektforløbet med risiko for, at de studerende først efterføl-
gende bliver bevidste om erhvervede kompetencer. Derfor skal projektvejledningen styr-
kes i koblingen mellem projektarbejdets forskningsbasering og pædagogik. 
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø-
relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 
 
De studerendes vurdering af det problemorienterede projektarbejde som læringsform  

- De studerendes vurdering af projektvejledning på RUC (Baseline etableres i 
2019. Pt eksisterer interne studenterevalueringer af projektvejledning. Koncept 
for sammenlignelig vurdering på tværs af de fire institutter udarbejdes i efter-
året 2018; Kilde: RUC’s årlige opsamling på studielederrapporter). 

- ”Projektarbejdet er fagligt udviklende” (Baseline 2015: 35 % af respondenterne 
svarede ”helt enig”; RUC’s egen studiemiljøvurdering – gennemføres igen i 2018 
og 2021).  

  
Det Problemorienterede Projektarbejde (PPL) som forskningsbaseret uddannelse 

- Antal samarbejder mellem undervisere og studerende ift. projektsamarbejde og 
formidling. (Etablering af koncept og baseline efteråret 2018; Kilde: RUC’s årlige 
opsamling på studielederrapporter). 
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Strategisk mål 4  
Øget læringsudbytte for alle studerende 
 
Roskilde Universitet vil øge de studerendes læringsudbytte ved at øge studieintensiteten 
gennem fuldtidsstudiedeklarering af alle uddannelsesaktiviteter og forbedre studiemil-
jøet.  

Motivation og ambition for målet 
Kvalitet i undervisning og vejledning opstår på baggrund af mange elementer, der tilsam-
men danner grundlag for de studerendes læringsudbytte og studieintensitet. RUC’s kvali-
tetsudviklingsarbejde, reformer og forsøg har vist, at et højt læringsudbytte hænger sam-
men med, at de pædagogiske, faglige og administrative praksisser er forbundne og sætter 
en tydelig ramme om læringsaktiviteterne, hvad enten det gælder undervisningsplanlæg-
ning, valg af undervisningsformer, læringsrum eller eksamensformer. RUC vil i kontrakt-
perioden arbejde med fuldtidsdeklareringer af projektarbejdet og minimumsnormer for 
undervisnings- og vejledningstimer på RUC samt et system for monitorering og opfølg-
ning.  
 
Studieordningerne skal mere tydeligt for alle være en ramme for det faglige niveau og pro-
gression, og et udgangspunkt for den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og vejled-
ning. RUC vil i højere grad sikre, at de studerende opnår en høj studieintensitet via tydelig 
faglig og strategisk sammenhæng mellem forskellige undervisnings- og eksamensformer. 
Der skal være varierede undervisningsformer, faglige tilgange til projektvejledning, feed-
back og opgavegenrer. Kompetenceorienterede eksamensformer skal understøtte under-
visningsformer og højt fagligt læringsudbytte. 
 
Et godt fagligt og socialt studiemiljø er en væsentlig forudsætning for et højt læringsud-
bytte og høj studieintensitet og hænger blandt andet sammen med tydelige rammer og 
forventninger til de studerendes arbejdsindsats. Det er derfor vores ambition, at RUC i 
kontraktperioden forbedrer rammerne for studiemiljøet gennem ovenstående arbejde og 
dermed styrker de studerendes trivsel og forudsætninger for et højt læringsudbytte og en-
gagement. 
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø-
relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 
 
De studerendes vurdering af det faglige og sociale studiemiljø 

- ”Mine undervisere er nemme at komme i kontakt med” (gns. 3,6, 2016; Spørge-
skemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM). 

- ”Det sociale miljø øger min motivation for at studere” (gns. 3,5, 2016; Spørgeske-
maundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM). 

  
Studieintensitet  

- Måling af de studerendes vurdering af tidsforbrug på undervisning og forbere-
delse (Baseline foreligger i 2018; Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Ud-
dannelseszoom, UFM). 
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- Antal planlagte undervisnings- og vejledningstimer pr. ECTS (Baseline etableres 
efterår 2018; RUC indberetning til UFM’s timetalsregister).   

- Institutionens gennemsnitlige projekt-studieintensitet på bachelorsemester 2 og 
5 på baggrund af de studerendes vurdering (intern spørgeskemaundersøgelse og 
baseline etableres i efteråret 2018; RUC’s årlige opsamling på survey udsendt til 
de studerende). 

- Institutionens gennemsnitlige kursus-studieintensitet på bachelorsemester 2 og 
5 på baggrund af de studerendes vurdering (intern spørgeskemaundersøgelse og 
baseline etableres i efteråret 2018; RUC’s årlige opsamling på survey udsendt til 
de studerende). 

 
De studerendes læringsudbytte  

- Censorernes refleksioner over kandidaternes faglige kompetencer ved bachelor- 
og specialeeksamination (Baseline og koncept med konkrete spørgsmål etableres 
i 2019 på bagrund af udmeldt ramme for systematisk gennemgang af censorind-
beretningerne i studienævnene; Kilde: RUC’s opsamling på censorindberetnin-
gerne i institutternes uddannelsesrapporter). 
 
 

Strategisk mål 5  
Kandidater fra Roskilde Universitet skal hurtigere i job efter endt uddannelse 
 
Roskilde Universitet vil nå målet ved at understøtte en hurtigere og bedre overgang til ar-
bejdsmarkedet, øge kandidaternes bevidsthed om faglige kompetencer, projektstyrings- 
og problemløsningskompetencer samt ved at øge de studerendes samarbejde med om-
verden.  

Motivation og ambition for målet 
Det er RUC’s mål at sikre, at universitetets dimittender i højere grad er klædt på til at 
komme i job efter endt uddannelse, så kandidater fra RUC kommer hurtigere i beskæfti-
gelse. På baggrund af aftagerundersøgelser og de studerendes egne oplevelser og erfarin-
ger ved vi, at der er behov for en styrket indsats for at gøre studerende mere bevidste om 
såvel deres faglige viden som deres kompetencer i forhold til fremtidens arbejdsmarkeds-
behov. Indsatserne skal styrkes, herunder iværksættes en særlig målrettet indsats i forhold 
til dimensionerede fag. RUC har sikret de strukturelle rammer herfor gennem en kandi-
datreform og en tilpasning af uddannelsesudbuddet. Kandidatreformen i 2015 indebar en 
ny og forenklet studienævnsstruktur og et fastlagt udbud af 209 tværfaglige kombinati-
onsuddannelser i stedet for det helt frie fagkombinationsvalg. Reformen afstedkom blandt 
andet af et behov for klarere kompetenceprofiler, og uddannelseskvalitet og relevans var 
centrale komponenter i den gennemgribende reform. I 2017 reducerede RUC uddannel-
ses- og fagviften yderligere som følge af økonomiske besparelser og langsigtede strategiske 
overvejelser om uddannelsesudbuddet. RUC har et opdateret uddannelsesudbud og et hel-
hedsorienteret analysesystem for monitorering, og vores fokus vil i kontraktperioden være 
på understøttende aktiviteter og rammer for den individuelle studerendes overgang til ar-
bejdsmarkedet. Vi ved, at visse indsatser er effektfulde i forhold til at nedbringe dimittend-
ledigheden. Det gælder primært projektorienteret praktikforløb, projektsamarbejde mel-
lem virksomheder, institutioner, organisationer og studerende, samt relevante studiejob.  
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Det er ambitionen som minimum at fastholde dimittendledigheden på de hovedområder, 
hvor den er på niveau med sammenlignelige hovedområder og at reducere dimittendle-
digheden der, hvor den er højere end det nationale gennemsnit for det sammenlignelige 
hovedområde. Derudover er det ambitionen at øge andelen af studerende med høj kom-
petencebevidsthed og at øge andelen af studerende, der enten ved projektorienterede 
praktikforløb eller projektsamarbejde indgår samarbejde med omverdenen.  
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø-
relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 
 
Dimittendledighed  

- Dimittendledighed på hovedområderne (Baseline: 4.-7. kvartal 2014, Humani-
ora 20,6 pct., Naturvidenskab 13,4 pct., Samfundsvidenskab 18,8 pct., Sund-
hedsvidenskab 8,3 pct.; UFM’s nøgletal for ledighed).  

- Dimittendledighed på hovedområderne (Baseline etableres efteråret 2018 på 
baggrund af korrigerede tal, hvor uddannelser uden for RUC’s uddannelsesud-
bud ikke indgår; RUC’s egen årlige opgørelse). 

 
De studerendes kompetencebevidsthed 

- ”Jeg er i stand til at beskrive min faglige viden i et CV eller en ansøgning” (58,2 
pct. meget enig eller enig, 2016; RUC Karrierelæringssurvey – gentages i 2019).  

 
Øget samarbejde mellem studerende og omverdenen 

- Andelen af kandidatstuderende der gennemfører ECTS-belagte projektoriente-
rede praktikforløb (23 pct.; 2017; STADS).  

- Andelen af studerende der indgår eksternt projektsamarbejde med enten virk-
somheder, institutioner eller organisationer. (Etablering af baseline efteråret 
2018; PURE). 

 
 

Strategisk mål 6 
Styrket regionalt samarbejde og værdiskabelse  
 
Roskilde Universitet vil nå målet ved at styrke samarbejdet med virksomheder, organisa-
tioner og institutioner og ved at etablere strategiske partnerskaber i Region Sjælland og i 
Greater Copenhagen-området. 

Motivation og ambition for målet 
Det er målet at styrke Roskilde Universitets rolle som et internationalt universitet med 
regional forankring.  Det indebærer på den ene side forskning på højeste internationale 
niveau og på et stærkt internationalt element i vores uddannelser (begge dele understøttet 
af RUC’s engagement i Critical Edge Alliance og andre internationale partnerskaber), og 
på den anden side en særlig ambition om at have en stærk relation til det omgivende sam-
fund og især til den regionale kontekst, som RUC er del af. 
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Flere analyser peger på, at den gensidige afhængighed mellem universiteter og det omgi-
vende samfund er blevet stadig større, og at universiteter er med til skabe værdi både i 
nærområdet og for samfundet i det hele taget. Der eksisterer dog fortsat barrierer, der står 
i vejen for et endnu mere udbredt samspil mellem universiteter og det omgivende sam-
fund. En udfordring er at finde modeller for samspil, der både er tilpasset RUC’s øvrige 
kerneopgaver og universitetets særlige profil samt at udvikle mere langsigtede og strategi-
ske samarbejder.  
 
Et særligt fokus er at finde modeller for samspil med regionale uddannelsesinstitutioner.  
RUC, Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland har som fælles mål at 
løfte uddannelsesniveauet i Region Sjælland til gavn for hele regionens udvikling og vækst. 
Dette vil ske gennem strategisk samarbejde om udvalgte indsatser. Samlet skal der ske en 
målretning, intensivering og institutionalisering af det eksterne forsknings- og uddannel-
sessamarbejde og af det bredere vidensamarbejde, som skaber værdi for det omgivende 
samfund og for RUC. 
 
RUC har mange gode erfaringer med samarbejdsprojekter med det omgivende samfund i 
øvrigt. Vi ønsker at styrke samarbejdet med offentlige institutioner, virksomheder og or-
ganisationer ved i højere grad at løfte det til et strategisk niveau på en måde, hvor der 
arbejdes systematisk med indsatserne, der skal indlejres og synliggøres i organisationen, 
så der sikres ejerskab til samarbejdet. Det gælder især i forhold til aktører i Region Sjæl-
land og i Greater Copenhagen. 
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø-
relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 
 
Løfte uddannelsesniveauet i Region Sjælland 

- Opgørelse over andelen af studerende, RUC optager fra regionen (Baseline 2017: 
25,9 pct. af RUC’s ansøgere kom fra en ungdomsuddannelsesinstitution i Region 
Sjælland; STADS). 
 

Etablering og intensivering af strategiske partnerskaber med aktører i Region Sjælland 
og Greater Copenhagen 

- Fælles fundraising til forskning, udvikling og uddannelse (bevillingstilsagn fra 
danske og europæiske finansieringskilder med regionale, kommunale og private 
partnere; baseline etableres i 2018; RUC’s økonomisystem Navision Stat).  
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