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Kære aftagerpanel på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab,
Her kommer en lille sommerhilsen med lidt nyheder fra Institut for Kommunikation og Humanistisk
Videnskab (IKH). I dette nyhedsbrev orienterer vi bl.a. om ny dekan for IKH. Desuden får I 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.
Ny dekan for humaniora
Som vi orienterede om på sidste aftagerpanelmøde, så stoppede Julie Sommerlund per 1. april som dekan,
da hun var blevet headhuntet til stillingen som rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX).
Siden 1. april har professor i journalistik Ida Willig derfor været konstitueret dekan. Stillingen som dekan
har været slået op. Den 23. juni kunne rektor annoncere, at Ida Willig bliver den nye dekan for humaniora.
Ida har allerede siden 2016 haft en central stilling på instituttet som leder af instituttets phd skole. Læs
mere om den nye dekan her: https://ruc.dk/nyheder/ida-willig-bliver-dekan-humaniora-paa-ruc
Optag på de nye kandidatuddannelser
Som I ved, har vi de sidste 2 år arbejdet på at udvikle nye kandidatuddannelser. Der var ansøgningsfrist til
de nye kandidatuddannelser den 1. marts (med mulighed for yderligere ansøgninger i en anden runde her i
juni). Vi har selvfølgelig været spændte på, hvor mange ansøgere, der ville være til de nye uddannelser. Vi
kender på nuværende tidspunkt endnu ikke det præcise antal nye studerende, da der stadig er nogle
ansøgere under behandling, og nogle der endnu ikke har svaret, om de vil tage imod den plads, de har fået.
Men ud fra dem, der på nuværende tidspunkt har sagt ja til en tilbudt plads, tyder det på, at journalistik og
de to nye kommunikationsuddannelser meget fint rammer det antal studerende, vi ifølge
dimensioneringen må optage. For de små humanistiske uddannelser Dansk, Filosofi og Historie, samt
Kulturmødestudier, er der lidt færre optagne, end vi kunne have håbet, men nok til at have nok studerende
til et fungerende studiemiljø.
Samtidig er vores humanistiske bacheloruddannelser, til trods for et markant fald både i den samlede
søgning til videregående uddannelser efter rekordårene under corona og et stort fald i søgningen til det
humanistiske hovedområde på landsplan, stadig de bacheloruddannelser på RUC med størst søgning. Vi er
selvfølgelig også påvirket af den generelt faldende søgning, men der er stadig flere ansøgninger, end der er
pladser på uddannelserne.
Udspil om nyt optagelsessystem
I denne forbindelse er det værd at nævne, at uddannelses- og forskningsministeren den 21. juni lancerede
regeringens forslag til et nyt optagelsessystem for alle videregående uddannelser. Det vil bl.a. omfatte et
loft for, hvor høje karakterer, der kan kræves for at give adgang til en uddannelse, og større brug af kvote 2,
hvor karakterer ikke er afgørende for adgang til uddannelser. RUC optager i forvejen 25% af de studerende
på bacheloruddannelserne igennem kvote 2, så denne del af udspillet vil ikke gøre en forskel for os. Men
det bliver interessant at se, hvordan forhandlingerne om optagelsessystemet udvikler sig. Læs mere
her: https://ufm.dk/publikationer/2022/flere-veje-nye-muligheder-et-nyt-og-forbedret-optagelsessystemtil-de-videregaende-uddannelser
RUC 50 års jubilæum

Roskilde Universitet har i år 50 års jubilæum. Det markeres officielt ved årsfesten den 16. september, som
alle medlemmer af aftagerpanelet gerne skulle have modtaget en invitation til allerede. I forbindelse med
jubilæet kan man læse mere om RUCs 50 år her: https://ruc.dk/nyheder/ruc-50-aar-paa-tvaers
Efterårets møde i aftagerpanelet
Som tidligere annonceret afholdes næste møde i aftagerpanelet tirsdag den 25. oktober, klokken 17-19. Vi
glæder os til at se jer til den tid!
Nyheder
Professor Thomas Søbirk Petersen fra IKH har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til at
undersøge de etiske spørgsmål ved en række kriminalpræventive tiltag i boligområder. Læs nærmere
her: https://ruc.dk/nyheder/nyt-projekt-er-det-etisk-acceptabelt-naegte-bestemte-borgere-adgang-tilvisse-boligomraader
Forskere fra IKH bidrager med den danske del af den årlige Reuters Digital News Report, der bl.a.
undersøger tilliden til nyhedsmedierne. Læs mere her: https://ruc.dk/nyheder/fortsat-hoej-tillid-til-danskenyhedsmedier
Lektor Christian Groes fra IKH har nu præsenteret resultaterne fra sit store danske forsknings- og
praksisprojekt 'Sugardating blandt marginaliserede unge'. Læs mere her: https://ruc.dk/nyheder/nyforskning-byttedating-blandt-unge-handler-om-penge-bekraeftelse-og-graenser
Den 28. og 29. april var IKH vært for den store internationale konference Media and Publics. Læs mere
her: https://ruc.dk/nyheder/roskilde-universitet-samler-100-internationale-forskere-til-stor-konferenceom-medier-og
Lektor Hanne Jørndrup fra IKH står bag ny rapport, der kortlægger brugen af kilder med anden etnisk
baggrund i danske aviser og nyhedsudsendelser. Læ s mere her: https://ruc.dk/nyheder/ny-rapportminoriteter-er-stadig-underrepraesenteret-i-medierne
Vi ønsker jer alle en god sommer!
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