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Kære aftagerpanel på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab,
Vi håber, at I til trods for nye restriktioner nyder juletiden. I dette nyhedsbrev orienterer vi bl.a. om Roskilde
Universitets indmelding i forhold til regeringens regionaliseringsudspil. Desuden får I datoerne for
aftagerpanelmøderne i 2022 samt lidt forskellige nyheder fra universitetet og instituttet. Endelig får I også referatet
fra sidste aftagerpanelmøde (vedhæftet), som I endelig må sige til, hvis I har bemærkninger til.
Regionalisering
Som nævnt på sidste aftagerpanelmøde har RUC været i gang med at formulere et forslag til, hvordan vi kan leve op
til forventningerne i den politiske aftale om lukning eller udflytning af studiepladser på videregående uddannelser
fra de største byer inden 2030. Aftalen betyder for RUC’s vedkommende, at 3‐5 procent af studiepladserne enten
skal flyttes ud eller skæres bort. Hvert universitet skal inden starten af januar indsende et forslag til, hvordan det vil
leve op til aftalens krav. Disse indspil skal samles i en såkaldt sektorplan i ministeriet, som aftalepartierne skal
forholde sig til i løbet af foråret. Som I sikkert har hørt, så har Københavns Universitet og CBS allerede meldt ud, at
de hovedsagelig vil skære uddannelsespladser, og at de i høj grad vil gøre dette inden for humanistiske områder.
Universitetets bestyrelse har nu godkendt RUCs indspil til sektorplanen. RUC ønsker så vidt muligt at udflytte frem
for at skære uddannelsespladser bort. Men RUC ønsker at gøre dette på en fleksibel måde, der i høj grad bygger på
de samarbejder, universitetet allerede har med aktører i region Sjælland. Det kan I læse mere om her:
https://ruc.dk/nyheder/roskilde‐universitet‐vil‐styrke‐regional‐profil‐og‐bevare‐uddannelser
Som sagt skal universiteternes indspil efterfølgende indgå i en politisk proces. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt
ikke vide, om ministeriet accepterer institutionernes forslag.
Kampagner om de nye kandidatuddannelser
Der er ansøgningsfrist til RUCs nye kandidatuddannelser den 1. marts. Inden da holder vi Åbent Hus for alle
interesserede. Det sker den 9. februar – læs mere her: https://ruc.dk/%C3%A5benthus‐online
For at gøre opmærksom på de nye uddannelser er universitetet i gang med at udarbejde forskelligt
kampagnemateriale. Noget af dette kører allerede nu på de sociale medier – jeg vedhæfter to eksempler. Der er
også ved at blive færdigproduceret film om de forskellige nye uddannelser, der vil blive lagt på siderne om de nye
uddannelser her https://ruc.dk/kandidat/uddannelser når de er færdige.
Næste års møder i aftagerpanelet
Her kommer tidspunkter for de to møder i aftagerpanelet i 2022:
 tirsdag den 26. april, klokken 17‐19
 tirsdag den 25. oktober, klokken 17‐19
Da vi stadig er i gang med at implementere kandidatreformen, som har været på dagsordenen for de sidste tre
møder i aftagerpanelet, forventer vi på nuværende tidspunkt, at den også kommer til at fylde på de næste møder. Vi
håber på, at vi på de næste møder vil kunne præsentere mere konkrete bud på, hvordan vi udformer specifikke
aktiviteter i de nye kandidatuddannelser – også for at præsentere hvad vi har gjort i lyset af de råd og de forslag, der
er kommet fra panelet.
Nyheder
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I forbindelse med de netop afsluttede finanslovsforhandlinger var der for en gangs skyld godt nyt for Roskilde
Universitet. Det har nemlig i mange år været sådan, at de nye universiteter får betydeligt færre såkaldte basismidler
end de gamle universiteter (dvs. Københavns Universitet og Aarhus Universitet). Selv om vi skal leve op til de samme
krav i forhold til både undervisning og forskning, så får vi altså færre penge til at gøre det for. I de seneste år har der
været anerkendelse af dette fra Folketinget, der har hævet basismidlerne til nogle af de nye universiteter, bl.a.
Aalborg Universitet og CBS. Men hidtil har Roskilde Universitet ikke fået hævet vores basismidler. Årets finanslov gør
for første gang noget ved dette urimelige misforhold, da Roskilde Universitet sammen med Aalborg Universitet og
Syddansk Universitet får hævet vores faste basisbevilling. Vi får godt nok kun en meget lille stigning sammenlignet
med de andre – men det er i hvert fald en begyndelse. I kan læse mere om aftalen her:
https://ufm.dk/lovstof/politiske‐aftaler/aftale‐om‐basismidler‐til‐forskning
Fra vores egen verden har forskerne på instituttet været meget aktive i forbindelse med kommunalvalget i
november. Det kan I bl.a. læse nogle gode eksempler på her:
https://ruc.dk/nyheder/instagram‐og‐politiken‐har‐forskellige‐politiske‐stjerner‐i‐valgkampen og
https://ruc.dk/nyheder/rucforskere‐maaler‐kommunalvalgdaekning‐i‐borgmesterbarometer
Endelig fik RUC sidste år en særlig bevilling til at indgå i seks såkaldte erhvervsklynger i region Sjælland. I
erhvervsklyngerne skal forskernes viden komme virksomheder i alle størrelser til gavn. Instituttet indgår i klyngen
DigitalLead. Læs mere her: https://ruc.dk/nyheder/roskilde‐universitet‐bliver‐en‐aktiv‐spiller‐i‐seks‐erhvervsklynger
Vi håber, at I vil få en god jul og et godt nytår, til trods for den stigende smitte og de nye restriktioner. Vi ser frem til
et fortsat godt samarbejde med jer i 2022.
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