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Kære aftagerpanel for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab,
Tak for et godt møde i aftagerpanelet den 29. oktober. Referatet fra mødet er vedhæftet. Her er et nyhedsbrev, da vi har et par ting, vi gerne vil orientere jer om.
Medlemmer, referatet fra sidste møde i oktober samt tidligere referater og nyhedsbreve kan ses her.
NY INSTITUTLEDER

Hanne Løngreen stoppede ved udgangen af november som institutleder på IKH, da hendes kontrakt udløb. Til afløsning for Hanne har vi ansat Julie Sommerlund, der kommer fra en stilling som prodekan for
forskning og impact på Københavns Universitets humanistiske fakultet. Vi er rigtig glade for at få en profil som Jule Sommerlund som ny institutleder. Julie har dels en faglig profil, der passer perfekt til IKH. Hun er
cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet, har en ph.d. i kommunikation fra CBS, og var før sin tid på KU lektor på Danmarks Designskole og leder af Center for Beklædning og
Tekstil. Dels har Julie arbejdet meget med kontakter til og samarbejde med erhvervslivet. Med støtte fra Industriens Fond og i partnerskab med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion leder hun f.eks.
forskningsprojektet HumanImpact, der er det første danske forsøg på systematisk at tilføre danske virksomheder specialiseret humanistisk viden om deres kunder. Julie startede som institutleder på IKH 1.
december. Læse mere her: https://ruc.dk/nyheder/julie-sommerlund-ny-institutleder-paa-ruc og interview med Julie i RUC paper her: https://rucpaper.dk/2019/11/21/ny-institutleder-trives-bedst-med-abne-dore/
AFGØRELSE I AKKREDITERINGSRÅDET

Som vi løbende har orienteret jer om, har RUC gennemgået en institutionsakkrediteringsproces, hvor akkrediteringsinstitutionen har skulle undersøge, om RUC har et kvalitetssikringssystem, der sikrer kvaliteten af
vores egne uddannelser. Repræsentanter for aftagerpanelet deltog i møderne med akkrediteringspanelet tilbage i maj. Akkrediteringspanelet anbefalede i sin rapport, at RUC indstilles til betinget positiv
akkreditering. Det vil sige, at universitetet har et etableret kvalitetssikringssystem, der i det store hele er velfungerende, men at der er mindre mangler, som universitetet skal rette op på. Panelet mente især, at der
var problemer omkring opfølgningen på identificerede problemer og igangsatte tiltag for at adressere problemerne. Akkrediteringsrådet har nu truffet sin afgørelse, der fastholder panelets indstilling om en
betinget positiv akkreditering.
Læs nærmere om rådets afgørelse her: https://akkrediteringsraadet.dk/nyheder/2019/roskilde-universitet-far-betinget-positiv-vurdering-af-deres-kvalitetssikring/
En betinget positiv akkreditering er ingen skam; både Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet fik også betinget positive akkrediteringer. Det vigtigste er, at akkrediteringspanelet i sin
rapport udtrykte stor anerkendelse af RUCs måde at organisere kvalitetsarbejdet på, og havde mange rosende ord at sige om vores kvalitetssystem. Den betingede positive akkreditering betyder, at RUC nu har tre
år til at rette op på de mangler, som panelet havde identificeret, hvorefter vi ved et nyt panelbesøg skal dokumentere, at dette er sket. Så det er en meget mere afgrænset opgave, hvor vi i forvejen ved, præcist
hvad vi skal ændre.
NYT MEDLEM AF AFTAGERPANELET

Vi rekrutterer løbende nye medlemmer af aftagerpanelet for dels at sikre, at panelet så vidt muligt dækker vores uddannelsers behov for aftagerkontakt, dels at der er så mange medlemmer, at der kan være et
rimeligt fremmøde. Vi har nu fået endnu et nyt medlem af panelet, nemlig Per Lindegaard Hjort, der er formand for Forbundet Kommunikation og Sprog. Vi er glade for at have fået Per som medlem af
aftagerpanelet og glæder os til det fremtidige samarbejde.
DEN FAGINTEGREREDE KANDIDATUDDANNELSE I KOMMUNIKATION SKIFTER NAVN

En lille god nyhed er, at vores fagintegrerede kandidatuddannelse i kommunikation har fået tilladelse af Styrelsen til at skrifte navn, så den fremover vil hedder Strategisk Kommunikation og Digitale Medier.
Baggrunden for ansøgningen om titelskift er, at vi gerne vil have tydelige titler på uddannelserne, der afspejler forskellene mellem de forskellige uddannelser – i dette tilfælde forskellen til vores egne
kombinationskandidatuddannelser med kommunikation. Dette er også en af de anbefalinger, som aftagerpanelet gentagne gange er kommet med. Så vi er glade for at det er lykkedes i dette konkrete tilfælde.
MØDER I AFTAGERPANELET I 2020

På dagsordenen for sidste møde den 29/10 var der et punkt om ønsker til møder i 2020. Vi nåede desværre ikke punktet, da der var gode samtaler i gang om hovedtemaet for mødet. Vi har derfor nu fastlagt
tidspunkter for møder i 2020 der ligger i forlængelse af vores hidtidige mødekadence. Møderne bliver tirsdag den 17. marts og tirsdag d. 27. oktober, begge dage klokken 17 til 19. Som tidligere drøftet i
aftagerpanelet overvejer cvi, om vi skal lægge nogle af møderne andre steder end på RUC. Hvis nogen af medlemmerne af aftagerpanelet er interesseret i at lægge hus til et møde, så må I meget gerne henvende
jer. Ligeledes er I som altid meget velkomne til at sende forslag og ønsker til møderne, herunder format og temaer.
NYT OM FORSKNING PÅ IKH

Lektor Jannie Møller Hartley har modtaget seks millioner kroner fra VELUX FONDEN til projekt om, hvordan data transformerer journalistikken og offentligheder, som I kan læse om her: https://ruc.dk/nyheder/nymillionbevilling-forsker-undersoeger-store-datamaengders-betydning-journalistikken
Professor Lasse Horne Kjældgaard leder et stort forskningsprojekt om Georg Brandes, som I kan læse om her: https://ruc.dk/nyheder/brandes-hovedvaerk-hovedstroemninger-gav-efterdoenninger-verden-over
Professor Jesper Ryberg har netop udgivet bogen ’Neurointerventions, Crime, and Punishment’ ved Oxford University Press, som I kan læse om her: https://ruc.dk/nyheder/ny-bog-er-brug-af-neurointerventionertil-forebygge-kriminalitet-etisk-forsvarligt
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