
Kære aftagerpanel på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, 
  
Her kommer en lille julehilsen med lidt nyheder fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab 
(IKH). I dette nyhedsbrev orienterer vi bl.a. om de igangværende diskussioner om ændring af de 
videregående uddannelser i lyset af regeringsgrundlaget. Desuden får I lidt forskellige nyheder fra 
universitetet og instituttet. Endelig får I også opsamlingen fra sidste aftagerpanelmøde (vedhæftet), som I 
endelig må sige til, hvis I har bemærkninger til. 
  
De igangværende politiske diskussioner om universitetsuddannelser 
I den nye SVM-regerings regeringsgrundlag videreføres flere af forslagene fra den tidligere S-regerings 
udspil ”Danmark kan mere III”, som vi orienterede om på aftagerpanelets møde i efteråret. Regeringen vil 
omlægge op imod halvdelen af kandidatuddannelserne til 1-årige kandidatuddannelser. Dette vil formentlig 
især være inden for samfundsvidenskab og humaniora. Argumentet for dette er, at kandidatuddannelserne 
skal være mere erhvervsrettede, og at de studerende hurtigere skal ud på arbejdsmarkedet. 
  
Der er stor modvilje mod dette forslag i hele sektoren af en lang række grunde. En halvering af nogle 
kandidatuddannelser vil skabe et A og et B hold. Der er ikke i dag et bachelorarbejdsmarked, da det koster 
virksomheder næsten lige så meget at ansætte en bachelor som en kandidat, og dette problem vil også 
gælde for nye 1-årige kandidatuddannelser. Både Dansk Industri og Dansk Erhverv er da også modstandere 
af forslaget. Desuden risikerer forslaget ifølge Det Økonomiske Råd at medføre et produktivitetstab på 14 
milliarder eller højere. Endelig vil Danmark med forslaget ikke længere uddanne kandidater på samme 
niveau som resten af EU landene, hvor en kandidatuddannelse ifølge den fælles Bologna-proces er en 
toårig uddannelse oven på en treårig bachelor. 
  
Lokalt på RUC vil en halvering af kandidatuddannelserne formentlig betyde, at mange af de 
arbejdsmarkedsrettede elementer, vi har indført i forbindelse med den kandidatreform, vi netop er ved at 
implementere, vil forsvinde igen. Således vil der formentlig ikke være plads til 30 ECTS praktik i en 1-årig 
kandidatuddannelse. Så forslaget vil virke direkte mod det påståede formål. 
  
Regeringen overvejer desuden en dimensionering af udvalgte videregående uddannelser, så de bedre 
matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Dette gælder ligeledes formentlig især humanistiske 
uddannelser. Det skal til dette bemærkes, at alle kandidatuddannelser med ledighedsproblemer har været 
dimensioneret siden 2014. Da dimensioneringen har været implementeret gradvist fra 2014 til 2018 ved 
optag på bacheloruddannelserne, har man først kunne se effekterne af den allerede indførte 
dimensionering i kandidatproduktionen i 2019 og frem. (I den forbindelse er det værd at bemærke, at 
Reformkommissionen, hvis rapport fra foråret 2022 lå til grund for S-regeringens udspil, bl.a. begrundede 
behovet for at skære i humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser med, at antallet af 
dimittender var steget frem til 2018, dvs. at Reformkommissionen bevidst ignorerede den allerede 
gennemførte dimensionering.) Da uddannelsernes ledighedsgrader måles på 4. til 7. kvartal efter dimission, 
har effekterne af dimensioneringen først kunne vise sig i ledighedstallene fra 2021, og effekterne af den 
fuldt indfasede dimensionering kan først ses fra 2025. Så regeringen foreslår altså yderligere 
dimensionering, før vi kan se effekterne af den allerede indførte dimensionering. Til gengæld kan vi 
allerede nu se, at optaget på humanistiske uddannelser på landsplan er faldet med over en tredjedel siden 
højdepunktet i 2013, og at der på de fleste universiteter er sket meget store fald alene fra 2021 til 2022. 
Det realistiske scenarie er derfor, at der hen imod 2023 vil ske over en halvering af antallet af kandidater 
inden for humaniora – alene i kraft af allerede gennemførte tiltag. 
  
Det er derfor meget spændende, hvad den nye regering vil gøre. Danske Universiteter efterlyser 
inddragelse af sektoren, og Rektor for RUC lægger op til konstruktivt samarbejde. Samtidig har en meget 
stor del af de videnskabelige medarbejdere på instituttet kritiseret regeringens forslag i Altinget. 



Universiteterne har i denne forbindelse brug for hjælp udefra, da vores kritik af regeringens forslag ellers 
meget let kan fremstå som pleje af egne interesser. Derfor er vi meget glade for, at Esben Geist, Claus Niller 
og René La Cour fra vores aftagerpanel af egen kraft har taget initiativ til et indlæg på tværs af 
aftagerpaneler fra alle landets universiteter, der jo netop repræsenterer aftagerne for de kandidater, vi 
uddanner. Vi håber meget, at dette indlæg bliver til noget – og er taknemlige for jeres opbakning. 
  
Positiv institutionsakkreditering til Roskilde Universitet 
Der er dog også gode nyheder. Som vi orienterede om på aftagerpanelmødet i efteråret, så indstillede 
akkrediteringspanelet Roskilde Universitet til positiv institutionsakkreditering. Akkrediteringsrådet har nu 
på baggrund af panelets indstilling tildelt Roskilde Universitet en positiv institutionsakkreditering. Dette er 
vi utroligt glade for. Det betyder for det første, at Roskilde Universitet har fået et kvalitetsstempel i form af 
den uafhængige akkrediteringsinstitutions ord for, at vi har et velfungerende kvalitetssikringssystem og en 
stærk kvalitetskultur, så vi kan sikre kvaliteten af vores uddannelser. Det er både en anerkendelse af det 
store arbejde, som medarbejdere på universitetet gør, og et signal udadtil om, at Roskilde Universitet er 
fuldt på niveau med andre universiteter.  
  
En institutionsakkreditering gælder i seks år, så vi kan påregne at skulle igennem en re-akkreditering i 2028. 
Kriterierne for ”Akkreditering 2.0” er dog anderledes. Hvor den første runde handlede om at sikre, at 
institutionerne havde et fungerende kvalitetssikringssystem, så handler anden runde om, hvorvidt vi får 
den værdi ud af systemet, som vi selv ønsker. Det vil sige, at vi i de kommende år kan have nogle meget 
interessante og vigtige drøftelser af, hvad vi selv forstår ved kvalitet i uddannelse. Det ser vi frem til. 
  
Regionalisering 
Som vi også tidligere har orienteret om, arbejder Roskilde Universitet med et etablere yderligere 
samarbejder i Region Sjælland – både for at udmønte universitetets strategi om at være regionens 
universitet, og for at udnytte disse til at understøtte arbejdet med uddannelsernes 
arbejdsmarkedsrelevans. Universitetet har dels indgået strategiske samarbejdsaftaler med en række 
kommuner i regionen og dels med en række virksomheder i området, senest med MAN Energy Solutions, 
der er ved at etablere sig lige ved siden af Universitetet. På uddannelsessiden er vi nu i gang med at 
omsætte disse aftaler til konkrete samarbejder. Således skal prodekan Sune Lægaard til møder med både 
Næstved og Lejre kommuner i januar, og flere af de virksomheder, som universitetet har indgået aftaler 
med, indgår som mulige partnere for praktik- og projektsamarbejder for kandidatuddannelserne. Vi glæder 
os til at udvikle disse samarbejder, som vi uden tvivl vil drøfte nærmere med aftagerpanelet på kommende 
møder. 
  
Efterårets møde i aftagerpanelet 
Som tidligere annonceret afholdes næste møde i aftagerpanelet tirsdag den 18. april, klokken 17-19. Vi 
glæder os til at se jer til den tid! 
  
Nyheder 
Afslutningsvist får I nogle nyheder om den forskning, der bedrives på instituttet: 
  
På IKH har vi en lang række forskere, der arbejder med digitalisering og kunstig intelligens, f.eks. i forhold til 
medier. Læs her om lektor Jannie Møller Hartleys præsentation af sin forskning inden for dette felt på en 
netop gennemført konference, der blev afholdt på IKH: https://ruc.dk/nyheder/kunstig-intelligens-stormer-
ind-paa-medierne 
  
På IKH er der også et stærkt forskningsmiljø i form af Center for Nyhedsforskning, der bl.a. bidrog med en 
løbende dækning af valgkampen. Læs her om deres analyser af forskellige temaer i valgkampen: 
https://ruc.dk/nyheder/valgkamp-og-mediedaekning-minimalt-fokus-paa-flygtninge-og-indvandrere 



https://ruc.dk/nyheder/valgkamp-og-mediedaekning-tillid-trovaerdighed-og-magtfuldkommenhed-fylder-
mere-i 
https://ruc.dk/nyheder/lav-grad-af-russisk-somepropaganda-i-dansk-valgkamp 
  
Endelig er vi utroligt stolte af, at Lektor Eva Mayerhöffer har modtaget forskningsstøtte under det 
prestigiøse Inge Lehmann program fra Danmarks Frie Forskningsfond. Læs mere om programmet her: 
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/28-forskere-modtager-78-mio-kroner-under-inge-lehmann-
programmet?publisherId=13559107&releaseId=13664259 
  
  
  
  
Med venlig hilsen 
Sune Lægaard 
Prodekan for uddannelse 
Institut for kommunikation og humanistisk videnskab 
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