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Høj

Kære aftagerpanel på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab,
Vi håber, at I nyder, at sommervejret endelig er kommet, og at genåbningen af samfundet er ved
at bringe normaliteten tilbage til jeres respektive virksomheder og organisationer. I dette
nyhedsbrev orienterer vi om de seneste udviklinger i forhold til Roskilde Universitets
kandidatreform. Desuden skriver vi lidt om næste aftagerpanelmøde og præsenterer lidt
forskellige nyheder fra instituttet. Endelig får I også referatet fra sidste aftagerpanelmøde
(vedhæftet), som I endelig må sige til, hvis I har bemærkninger til.
Kandidatreform
Som nævnt på sidste aftagerpanelmøde afventede vi på daværende tidspunkt godkendelse fra
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen af RUC’s kandidatreform. Efter lidt længere ventetid end
forventet, har vi nu modtaget styrelsens godkendelse, herunder godkendelse af udbuddet af nye
uddannelser og uddannelsesnavne og –titler.
Dette er vi selvfølgelig for det første rigtigt glade for. For det andet betyder det, at vi nu kan
begynde at kommunikere eksternt om kandidatreformen. I første omgang er der nu en nyhed på
RUC’s hjemmeside om kandidatreformen, som I kan se RUC lancerer 30 nye
kandidatuddannelser | Roskilde Universitet.
Næste skridt i kommunikationen om kandidatreformen starter 2. juli, hvor fristen for at søge ind
på de eksisterende (”gamle”) uddannelser er overskredet. Til den tid tages beskrivelserne af de
gamle uddannelser ned fra den del af universitetets hjemmeside, der først og fremmest handler
om rekruttering af nye studerende, og i stedet lægges der foreløbige beskrivelser af de nye
uddannelser op. I første omgang bliver beskrivelserne af de nye uddannelser meget kortfattede.
Dette skyldes dels, at studieordningerne for de nye uddannelser først bliver godkendt af
studienævnene på deres møder sidst i juni, så der vil ikke have været tid til at udarbejde mere
detaljeret annonceringsmateriale til starten af juli. Desuden er der formentlig ikke så mange
potentielle studerende, der kigger på universitetets hjemmeside efter uddannelser midt i
sommerferien.
Kommunikationen af de nye uddannelser vil løbende blive udbygget. Der vil bl.a. komme film
med dimittender fra tilsvarende gamle uddannelser, der beskriver, hvad de arbejder med.
Kommunikationsindsatsen vil blive udbygget hele vejen frem imod den almindelige
ansøgningsfrist 1. mart 2022, hvor bachelorer, der vi starte på en kandidatuddannelse til
efteråret 2022 skal søge. Vi vil løbende orientere jer om kommunikationskampagnen, som vi
også vil præsentere eksempler på til efteråret møde i aftagerpanelet.
Det skal i denne forbindelse nævnes, at det endnu ikke står klart, hvad regeringens udspil
’Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund’, der blev offentliggjort den 27. maj,
betyder for RUC og den igangværende kandidatreform. Udspillet taler eksplicit om at begrænse
optag på universitetsuddannelser i ”de fire største byer”, men siger hverken om det betyder, at
RUC er med eller ej. Desværre har vi efterfølgende fået at vide, at udspillet om geografisk

dimensionering på op til 10 % også gælder for vores campus, ligesom forslaget om en
takstforhøjelse på 5 % for alle uddannelser. Men det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad
det nærmere indebærer, da universiteterne slet ikke har været konsulteret eller inddraget i
forhold til regeringens udspil, der heller ikke lader til at have taget højde for de igangværende
tiltag, universiteterne allerede har sat i værk, herunder RUC’s kandidatreform.
Næste møde i aftagerpanelet
Som tidligere aftalt, holder vi næste møde i aftagerpanelet tirsdag den 12. oktober fra klokken
17 til 19.
Vi regner med, at dette møde i sagens natur også vil stå i lyset af kandidatreformen. Men fokus
vil på dette tidspunkt i højere grad være på det mere specifikke indhold af de enkelte nye
uddannelser. Vi regner således med at præsentere eksempler på nogle af de konkrete
aktiviteter, der skal indgå i de nye uddannelser for jer. Vi vil her først og fremmest fokusere på de
aktiviteter, der har et særligt arbejdsmarkedsrettet fokus, f.eks. praktikforløb, kurser med
virksomhedsbesøg, projektarbejder i samarbejde med eksterne partnere eller lignende. Det har
netop være et af de mange mål med kandidatreformen at styrke uddannelsernes
arbejdsmarkedsrettethed yderligere. Så vi vil i sagens natur være meget interesseret i at drøfte
vores konkrete ideer til, hvordan vi kan gøre det, med jer.
Desuden vil vi på mødet som sagt orientere jer om kommunikationskampagnen i forbindelse
med kandidatreformen.
Da vi nu nærmer os opstart af nye kandidatuddannelser, forventer vi også, at aftagerpanelet skal
suppleres med yderligere aftagerrepræsentanter. Vi skal sikre os, at panelet i endnu højere grad
omfatter repræsentanter fra den slags virksomheder og organisationer, som uddannelserne skal
uddanne de studerende til at få jobs i. Vi håber derfor, at vi allerede ved næste møde kan byde
velkommen til nye medlemmer.
Nyheder
I skal ikke snydes for nogle andre nyheder, der har med andet end uddannelse at gøre, da det
går forrygende for IKH på forskningsfronten:
Professor Sine Nørholm Just fra IKH har modtaget den største bevilling, vi nogen sinde har fået,
nemlig hele 100 millioner kroner til et kombineret forsknings – og oplysningsprojekt fra VILLUM
FONDEN og VELUX FONDEN. Projektet handler om, hvordan vi som samfund og mennesker kan
leve med kunstig intelligens og algoritmer på en god måde. Vi er ekstremt stolte af Sine, der
landede dette projekt i skarp konkurrence med forskningsmiljøer fra hele landet. Læs mere her:
https://ruc.dk/nyheder/100-mio-kr-til-nyt-forskningsprojekt-om-data-og-demokrati-medrucprofessor-i-spidsen
Professor Rikke Andreassen fra IKH har modtaget bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til
forskningsprojektet ’New Histories of Same-Sex Relationships, 1880–2020 (NewSexHis)’. Læs
mere her: https://ruc.dk/nyheder/ruc-modtager-24-mio-kr-fra-dff-til-nye-forskningsprojekter
Professor Mark Blach-Ørsten fra IKH har stået for den danske del af undersøgelsen Media for
Democracy Monitor 2021, der viser, at journalistikken har det godt i Danmark, når man
sammenligner dens vilkår med en række andre lande. Læs mere her:

https://ruc.dk/nyheder/undersoegelse-journalistikken-har-gode-vilkaar-i-danmark
Der er kommet en ny rapport om unges erfaringer med sugardating, der præsenterer de
foreløbige resultater fra Christian Groes forskningsprojekt ’Sugardating blandt marginaliserede
unge’, som har modtaget en bevilling under VELUX FONDENs HUMpraxis-program. Læs mere
her: https://ruc.dk/nyheder/forskningsprojekt-ny-viden-om-unge-sugardateres-motiveroplevelser-og-dilemmaer
Vi håber, at I får en god sommer.
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