Aftagerpanelmøde ved Institut for Mennesker og Teknologi torsdag
d. 12. november 16-18
Tema: Kvalificering af IMT’s kommende udbud af kandidatuddannelser
RUC’s ledelse indstillede d. 22. oktober i alt 30 kandidatuddannelser til Bestyrelsens godkendelse d. 19.
november. I alt 10 uddannelser vil i fremtiden blive udbudt fra IMT. Uddannelsesudbuddet bygger på
instituttets forskningsmæssige styrkeområder og er en sammensætning af både nyudviklede uddannelser
og en videreudvikling af kendte uddannelser.
Det overordnede formål med en reform af kandidatuddannelserne på RUC er:


at sikre et uddannelsesudbud, der er attraktivt og gennemskueligt for de nuværende og kommende
studerende,



at RUC's kandidater er attraktive og har en genkendelig profil for aftagerne, så overgang til
arbejdsmarkedet sker hurtigt,



at RUC’s uddannelser er kendetegnet ved at være rettet mod centrale samfundsmæssige
udfordringer og bygger på stærk forskning.

Ved mødet vil vi bede aftagerne om at bidrage til kvalificering af uddannelserne. Vi vil fokusere på
navngivning, fagligt indhold og kompetencer, samt attraktion og genkendelighed. I vil blive præsenteret for
korte beskrivelser af de enkelte uddannelser, samt reformens formål og milepæle.
I har, sammen med denne invitation, også modtaget en samlet fil med en kort beskrivelse af hver af de 10
uddannelser. De er til jeres orientering og giver jer mulighed for at danne jer et indtryk af, hvad det er for
uddannelser, der vil udgøre fremtidens uddannelsesudbud.
Mødet foregår i TEAMS. Her vil vi både møde i fælles rum og i mindre grupper.

Oversigt over mødets indhold:
16:00-16:10

Velkomst og siden sidst

Anders Siig Andersen

16:10-16:30

Præsentation af formål med reform af
kandidatuddannelserne på RUC og uddannelsernes
profil
Introduktion til gruppearbejde
Kvalificering af uddannelsernes profil ved navngivning,
fagligt indhold og genkendelighed
- Retningslinjer og rammer
PAUSE
Aftagernes feedback til uddannelserne
- Arbejde i breakout rooms

Camilla Schmidt

16:30-16:40

16:40-16:50
16:50-17:30

17:30-17:50
17:50-18:00

Studielederne fremlægger hovedpointer vedrørende
navn, kompetenceprofil og nøgleord
Afrunding og aftagernes rolle i den videre
udviklingsproces.
Kommende møder:
- Onsdag den 10. marts 2021 kl. 16.00 – 18.00
- Torsdag den 3. juni 2021 kl. 16.00 – 18.00
- Torsdag den 18. november 2021 kl. 16.00 –
18.00

Camilla Schmidt

Studieledere

Grupper til arbejde i breakout rooms:
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Computer Science samt Bæredygtig digitalisering, design og transformation
Helle Ørsted
Mads Rosendahl
Henriette Moos
Jan Pries-Heje
Jens Kjærum
Henrik Bulskov
Nina Boulus-Rødje
Hans H. K. Sønderstrup-Andersen
Byplanlægning
TekSam
Nordic Urban Planning Studies
Vilfred Hviid
Katrine Hartmann-Petersen
Farid Fellah
Thomas Theis Nielsen
Per Bennetsen
Lasse Martin Kofoed
Henrik Rasmussen
Jørgen Ole Bærenholdt
Bente Kjærgaard
Socialpsykologi (og læring)
Arbejdslivsstudier
Lars Paludan Müller
Maja Røn Larsen
Thomas Hermann
Tomas Ellegaard
Camilla Thorgaard
Sidsel Lond Grosen
Tina K. J. Thorman
Kevin Mogensen
Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier
Sociale Interventionsstudier
Social Entrepreneurship and Management
Mikkel Holmbäck
Jo Krøjer
Jacob Hviid Larsen
Luise Li Langergaard
Dorte Jeppesen
Erling Jelsøe
Torben Hollmann
Karen Christensen
Katia Dupret

