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Kære aftagerpanel for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab,
Vi håber, at I har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år! Nu hvor juleferien er overstået, er her en nytårshilsen fra Institut for Kommunikation
og Humanistisk videnskab (IKH). Vi orienterer om nogle af de vigtigste ting, der er sket siden sidste aftagerpanelmøde i oktober, og hvad der skal ske frem
imod næste møde i foråret.
Referatet fra sidste møde i oktober kan ses her.
FÆLLES MØDE FOR ALLE RUC’S AFTAGERPANELER

Den 18. december skulle I alle meget gerne have modtaget en besked fra RUC’s rektor Hanne Leth Andersen, som inviterede jer til et fælles
aftagerpanelarrangement på RUC den 11. marts 2019 kl. 16 til 19 om fremtidens kompetencebehov – herunder fremtidens universitetsuddannelser.
Ideen med arrangementet er, at de fire aftagerpaneler for RUC’s fire institutter på mange punkter både kan give relevant input til hele universitetet og
ikke kun ét institut, og at I som medlemmer kunne have udbytte af at kunne mødes på tværs. På mødet vil der både være oplæg om dagens tema fra
repræsentanter for Dansk Erhverv og DEA, og der vil være en workshop hvor I kan bidrage, samt rig mulighed for at mødes på tværs af de fire
aftagerpaneler. Vi håber, at I vil finde dette interessant, selv om rammen er anderledes end de almindelige møder inden for institutrammen. I bedes
som nævnt i invitationen tilmelde jer via dette link senest den 5. marts 2019: https://podio.com/webforms/22046451/1543858
Vi overvejer desuden at holde et almindeligt aftagerpanelmøde udelukkende for IKH inden sommerferien. Men vi ønsker ikke at lægge det for tæt på det
fælles arrangement den 11. marts. Desuden var der på sidste møde forskellige forslag til, at vi kunne holde mødet i et alternativt format, som vi vil
arbejde videre med. I skal nok høre nærmere om dette – og I er selvfølgelig meget velkomne til at henvende jer med ideer til både indhold og format for
vores møder.
NYT MEDLEM

Siden sidst har vi rekrutteret endnu et medlem af aftagerpanelet, nemlig Esben Geist, som er kommunikationschef på Institut for Menneskerettigheder
https://menneskeret.dk/medarbejdere/esben‐geist Vi er meget glade for at have dig med Esben! Vi planlægger som nævnt på sidste møde at rekruttere
yderligere nye medlemmer i løbet af foråret.
INSTITUTIONSAKKREDITERING STATUS

Som vi tidligere har orienteret jer om, er RUC i gang med at gennemgå en institutionsakkreditering, hvor et panel nedsat af Akkrediteringsinstitutionen
vurderer, om universitetet har et tilstrækkeligt system til at sikre kvaliteten af dets uddannelser. Siden sidst er første møde med akkrediteringspanelet
fundet sted. Mødet gik efter alt at dømme rigtigt godt. Vi syntes selv, at vi kunne svare godt på alt, vi blev spurgt om, og panelet udtrykte selv, at det
havde været spændende, og at møderne med alt fra studerende, over undervisere og studieledere til universitetets ledelse havde været præget af meget
engagerede studerende og medarbejdere, og en ærlig tone om, hvordan RUC arbejder med uddannelseskvalitet. På baggrund af mødet meldte
akkrediteringspanelet som planlagt en række audit trails ud sidst i november. Der er tale om fire temaer, hvor RUC skal levere uddybende dokumentation
for, hvordan det kvalitetssystem, som vi selv har beskrevet i vores selvevalueringsrapport, fungerer i praksis. De fire audit trails handler om 1)
afrapportering‐ og monitorering, 2) forskningsbasering, 3) interne uddannelsesevalueringer, og 4) sikring af uddannelsernes arbejdsmarkedsrelevans. Der
er udtaget forskellige uddannelser på tværs af universitetet, som vi skal levere dokumentation i forhold til for de forskellige audit trails. Fra IKH er den
humanistiske bacheloruddannelse udtaget i forhold til audit trail 1 og kombinationskandidatuddannelserne i kommunikation er udtaget i forhold til audit
trail 1 og 4. Vi har frist til at indsende dokumentationen til Akkrediteringsinstitutionen sidst i januar. På baggrund af den indsendte dokumentation
vender panelet tilbage til april. Til den tid vil de igen mødes med studerende og undervisere fra de udtagne uddannelser, samt med ledelsen. Desuden vil
de ved denne lejlighed formentlig ønske at mødes med medlemmer af aftagerpanelerne. Vi vil derfor ved en senere lejlighed kontakte jer for at høre, om
nogen af jer vil være interesserede i og har mulighed for at kunne mødes med panelet.
HUMBACH CAMP

Den humanistiske bacheloruddannelse har som del af arbejdet med at styrke de studerendes refleksion over og evne til at formulere egne kompetencer
udviklet en refleksions‐ og innovationscamp: ”HumBach Camp”.
Campens formål er at skabe en stærkere relation mellem studerende og virksomheder, hvilket giver de studerende mulighed for at sætte deres egne
kompetencer i spil i en anden sammenhæng, end de er vant til. HumBach Camp er et problemudforskende forløb, hvor studerende sammen med
aftagere dykker ned i problemstillinger, som aftagerne formulerer. Det kan fx være et igangværende projekt, en organisatorisk forandring/udfordring,
eller en problematik i kerneforretningen, som aftagerne ønsker at få belyst. Tanken er, at aftagere i dialogen med de studerende vil få nye perspektiver
på problemstillingen ud fra de studerendes forskellige fagligheder, og at dette samtidig giver de studerende en anledning til at få klarhed over og sætte
ord på deres egne kompetencer.
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Vi synes også, I skal have invitationen, så I kan få mulighed for at møde de studerende i praksis. Samtidig vil vi gerne have flere virksomheder,
institutioner og organisationer med på Camp'en, så spred endelig tilbuddet til andre, som I mener kunne være interesserede.
Vedhæftet invitation sendt til interesserede samt program for dagen.
Vi håber at se nogen af jer. Samtidig ved vi, at flere af jer allerede har samarbejde med RUC på flere fronter så måske føler I, at vi 'hiver' lidt i jer. Men
aftagerpanelet har ved flere tidligere lejligheder udtrykt ønske om at møde og tale med studerende – dette er en glimrende mulighed for det, som
samtidig indgår i de studerendes afklaring af og træning i at formulere egne kompetencer!
POLITISK AFTALE OM MERE FLEKSIBLE UDDANNELSER

Regeringen og Folketingets partier indgik den 6. december en ny aftale, som skal give universitetsstuderende mere fleksible uddannelser og flere
muligheder for at tilrettelægge deres uddannelse. Se nærmere her: https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/fleksible‐uddannelser‐til‐fremtiden
Aftalen lægger blandt andet op til, at universiteterne skal kunne oprette flere erhvervskandidatuddannelser, dvs. almindelige kandidatuddannelser, som
studerende tager på halv tid imens de samtidig er i arbejde. Aftalen åbner desuden for en helt ny type 1‐årige uddannelser på kandidatniveau, som et
mere arbejdsmarkedsrettet alternativ til de almindelige toårige kandidatuddannelser.
Den politiske aftaler er endnu ikke udmøntet i en konkret bekendtgørelse, så vi ved endnu ikke ret meget om, hvad betingelserne bliver for disse nye
typer uddannelser. Men RUC skal udvikle en strategi for dette, imens vi afventer de konkrete muligheder. Og aftagerpanelerne vil i sagens natur være
centrale i forhold til vores afklaring af, hvilke typer nye uddannelser, der kunne være relevante for os at satse på. Dette vil formentlig indgå som et tema
på det allerede nævnte fælles aftagerarrangement den 11/3.
NYT OM FORSKNING PÅ IKH

2018 var et udsædvanligt godt år hvad angår forskningsbevillinger på IKH. Ikke alene fik vi 12,7 millioner i bevillinger i efterårets uddelinger. Vi markerede
os ved den lejlighed også enormt stærkt. F.eks. uddelte Velux fonden på landsplan kun midler til fire projekter inden for deres HUM‐Praxis program, hvor
forskere fra humaniora skal indgå i tæt samarbejde med praktikere – og hele to af disse bevillinger gik til IKH! Vi er altså førende i Danmark hvad angår
denne slag praksisorienteret forskning. Se nærmere om de to projekter her:
https://ruc.dk/nyheder/hvilke‐motiver‐har‐unge‐til‐sugardating og her: https://ruc.dk/nyheder/patienter‐og‐parorende‐fortaeller‐om‐danse‐med‐
parkinson
Noget lignende gør sig gældende for hele RUC. Dansk Magisterforening uddeler hvert år to forskningspriser – en for naturvidenskab og en for humaniora.
I år gik begge priser til forskere fra RUC, nemlig fysiker Kristine Niss, professor MSO på Institut for Naturvidenskab og Miljø, og forskningsleder Lasse
Horne Kjældgaard, professor på IKH. Så RUC huser altså nogle af de førende forskere i landet – og IKH nogle af de førende humanistiske forskere. Det er
vi meget stolte af! Læse mere her: https://ruc.dk/nyheder/litteraturprofessor‐fra‐ruc‐vinder‐dms‐forskningspris‐sit‐banebrydende‐forskningsarbejde

Endelig var 2018 jo året, hvor kommunikationsuddannelsen på RUC fyldte 40 år. Hvis I endnu ikke har set den, så er
det værd at se jubilæumsfilmen med nogle af de prominente folk, der er udklækket herfra:
https://ruc.dk/nyheder/jubilaeum‐kommunikation‐pa‐ruc‐forst‐og‐storst‐i‐40‐ar
Mange nytårshilsener fra Institut for kommunikation og humanistisk videnskab!
Sune Lægaard
Viceinstitutleder
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