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Punkt Referat 
1. Velkomst  

Velkommen og nyt fra universitet ved viceinstitutleder Bodil 
Damgaard 

 
1.1 Status på institutionsakkreditering (selvevalueringsrapport) 

 
Roskilde Universitet har udarbejdet en selvevalueringsrapport til 
institutionsakkrediteringen 2018 som ligger på universitets kvalitetsportal. 
Rapporten indeholder blandt andet en beskrivelse af kvalitetssikringen af 
uddannelsernes videngrundlag, kvalitetssikring af uddannelsernes niveau 
og indhold og kvalitetssikring af uddannelsernes relevans herunder en 
beskrivelse af dialogen med aftagerpaneler. 

 
1.2 Forvaltning forventes at skifte navn til Politik og Forvaltning 

 
Et-fags kandidatuddannelsen i Forvaltning forventes at skifte navn til 
Politik og Forvaltning. Der var en enkelt kommentar fra en aftager, som 
mente, at navneskiftet er positivt, og kan gøre uddannelsen nemmere at 
”sælge” til de studerende, da det lyder mindre tørt end Forvaltning. 



 

 

 1.3 Meritordningen lukkes 
 

Ansøgere, som tidligere er blevet optaget på den Samfundsvidenskabelige 
Bacheloruddannelse igennem den særlige meritordning, skal fremover søge 
på samme måde og til samme frister som andre ansøgere til den 
Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse. Ansøgerne kan søge i både 
kvote 1 og kvote 2. Ansøgerne vil ligesom hidtil blive tildelt merit på 
baggrund af en meritnøgle. Denne meritnøgle er pt. ved at blive revideret af 
studienævnet, og den reviderede meritnøgle forventes at blive offentliggjort 
i januar 2019. 

 
1.4 Studieordningsrevision 2019 

 
Der er foretaget revision af instituttets studieordningerne som træder i kraft 
d. 1 september 2019. Den primære ændring er, at der er blevet indført et 
fælles eksamenskatalog på tværs af RUC med generiske og 
legalitetstjekkede prøveformer, som nu er blevet overført til 
studieordningerne. 

2. Præsentation 
af tal og 
analyse 

 
Præsentation af tal og analyse ved uddannelseskoordinator Regitze 
Ladefoged 

 
Bachelor- og kandidatoptag 

 
Tabel 1 i bilag A-B viser optaget på instituttets bachelor- og 
kandidatuddannelser i perioden 2015-2018. Det fremgår af tabellen, at 
Economics and Business Administration har det største optag i 2018 blandt 
kandidatuddannelserne. 

 
Det fremgår af tabellen, at optaget på den samfundsvidenskabelige 
bacheloruddannelse og på Virksomhedsstudier er faldet to år i træk. Det 
skal medføre en forklaring i studielederrapporterne, hvis optaget er faldet 
de seneste 2 år i træk, og det vil indgå i de handleplaner, som er vedlagt til 
dette aftagerpanelmøde. 

 
Adgangsgrundlag 

 
Figur 1 i bilag A-B viser optagne på den samfundsvidenskabelige 
bacheloruddannelse fordelt på adgangsgrundlag og uddannelsesinstitution i 
2017. Figuren viser, at mange RUC studerende kommer med et andet 
adgangsgrundlag end de optagne på eksempelvis statskundskab på KU, 
SDU og Aarhus. Ca. 1/3 af de optagne på den samfundsvidenskabelige 
bacheloruddannelse, og over halvdelen af de optagne på den internationale 
samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, har et andet adgangsgrundlag 
end STX. I stedet har de en HF, en del har en HTX, og nogle har en IB på 
den internationale bacheloruddannelse. Det kan både have betydning i 
forhold til rekruttering, first year experience og de studerendes 
forudsætninger for at klare sig på uddannelsen. 



 

 

  
Overgang fra bachelor til kandidat 

 
Figur 2 viser, at en stor del af de studerende på den 
samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ikke har valgt at påbegynde 
en kandidatuddannelse på RUC. Figuren viser, at Erhvervsøkonomi (HA) 
har det største antal afsluttede bachelorer i perioden 2015-2018. Heraf har 
størstedelen ikke valgt at påbegynde en kandidatuddannelse på RUC. 

3. Summeøvelse  
 

Aftagernes kommentarer til pkt. 1-2: 
 

- Efterspørger flere analyser om, hvorfor de studerende ikke 
påbegynder en kandidat på RUC. Aftagerne efterspørger mere 
information om, hvem der fravælger at påbegynde en 
kandidatuddannelse på RUC (jf. figur 2 i bilag A-B), og hvor de 
vælger at tage hen i stedet. Er det de dygtige studerende, der 
fravælger en kandidat på RUC? Hvorfor fravælger de RUC? 

- Studielederen på EØ og Virksomhedsstudier informerer om, at 
en stor del af de optagne på Erhvervsøkonomi kommer ind med 
en intention om at søge videre på en kandidatuddannelse på CBS 
efter endt bachelor på RUC. 

 
- Anbefaling om et nyt optagelsessystem: Aftagerpanelets 

formand, Mads Eriksen, fremhæver en undersøgelsen fra 
Danmarks Evalueringsinstitut som viser, at Roskilde Universitet 
optager de studerende med det laveste karaktergennemsnit 
sammenlignet med andre danske universiteter. Det kan være 
problematisk, da undersøgelser viser, at der er en sammenhæng 
mellem et lavt karaktergennemsnit fra gymnasiet og 
sandsynligheden for frafald. Man skal ikke optage alle, hvis man 
uddanner til arbejdsløshed, eller får et højt frafald, fordi de 
studerende ikke var motiverede eller manglede forudsætningerne 
for at gennemføre en universitetsuddannelse. Det anbefales, at 
lave samme model som læreruddannelsen, hvor man enten skal 
have et eksamensgennemsnit på 7 fra gymnasiet eller skal 
deltage i en optagelsessamtale. På læreruddannelsen har man 
reduceret frafaldet betydeligt ved at indføre optagelsessamtaler 
og karakterkrav. 

- En aftager påpeger, at det ikke nødvendigvis er godt at fokusere 
for meget på karakterer, og påpeger også, at det kan være 
positivt, at de studerende kommer med forskellige 
adgangsgrundlag (jf. figur 1 i bilag A-B). 



 

 

4. Beskæftigelse 
og 
employability 

 
Beskæftigelse og employability på ISE 

 
Figur 1 i bilag C viser ledigheden blandt nyuddannede 
samfundsvidenskabelige kandidater i perioden 2010-2015 på tværs af de 
danske universiteter. Figuren viser, at Roskilde Universitet har den største 
procentvise ledighed blandt samfundsvidenskabelige dimittender. Figur 2 i 
bilag C viser ledigheden fordelt på instituttets uddannelser i perioden 2010- 
2015. For de uddannelser der har en særlig høj ledighed, er der udarbejdet 
handleplaner for at mindske ledigheden (handleplanerne er vedlagt 
dagsordenen til dette møde). 

 
Figur 5 i bilag C viser samfundsvidenskabelige bachelorers aktivitet efter 
fuldførelse fordelt på de danske universiteter. Langt størstedelen af 
bachelorerne fortsætter i uddannelse, mens en lille del enten er i 
beskæftigelse, i udlandet, ledige eller uden for arbejdsmarkedet. 

5. Oplæg om 
RUC’s 
employability 
tiltag 

 
Studie- og karrierevejledningen præsenterer nogle af de centrale 
employability tiltag på Roskilde Universitet. 

 
Aktiviteter: 

 
- Virksomhedsopsøgende indsats 
- Udslusningsaktiviteter for dimittender 
- Styrket markedsføring over for aftagere 
- Understøttelse af studerendes samarbejde med virksomheder 
- Styrkelse af de studerendes karrierebevidsthed 

Særlige fokuspunkter: 

- Mere og bedre studerenter-kontakt til eksterne. 
- Forbedring af RUC-brand blandt eksterne 
- Kompetenceafklaring af studerende 

 
Invitation til RUC’s fælles aftagerpanelmøde d. 14 marts 
2019 

 
Der afholdes et fælles aftagerpanelarrangement for alle aftagerpaneler på 
Roskilde Universitet i foråret 2019. Arrangementet forventes at finde sted 
d. 14 marts 2019 kl. 16-19. 



 

 

6. Input fra 
aftagerpanel 
ift. 
employability 

 
Input fra aftagerpanel ift. employability herunder 

Erhvervskandidaten i Forvaltning og bachelorarbejdsmarkedet: 
 

Erhvervskandidatuddannelsen i Forvaltning 
 

Aftagerpanelet orienteres om, at der er optaget 7 studerende på 
Erhvervskandidatuddannelsen i Forvaltning pr. 1 september 2018. 

 
Kommentarer fra aftagerpanelet: 

 
- Mads Eriksen: italesætter uddannelsen over for medlemmerne i 

Dansk Erhverv. Det er positivt med en Erhvervskandidat, og der 
skal gøres mere for at rekruttere studerende til uddannelsen, men 
ordningen er udfordret i forhold til, om det giver mening for de 
studerende at bruge 4 år på en uddannelse, som man kunne bruge 2 
år på. 

 
Bachelorarbejdsmarkedet mm. 

 
Kommentarer fra aftagerpanelet: 

 
- Bachelorarbejdsmarkedet: Mads Eriksen påpeger, at 

professionshøjskoler og erhvervsakademier uddanner til 
bachelorarbejdsmarkedet – ikke universiteterne. DI og Dansk 
Erhverv efterspørger ikke den foreslåede 1-årige akademiske 
overbygningsuddannelse. Praktikken og nærheden til virksomheder 
er indlejret hos professionsbachelorerne og fungerer ikke ligeså 
godt på universiteterne. 

- Anbefaling om flere case competitions: aftagerpanelet anbefaler, 
at der laves flere case competitions for de studerende. 

- Studierelevant arbejde: en aftager påpeger, at der er foretaget en 
undersøgelse på antropologi på KU, hvor der var en høj 
arbejdsløshed på trods af, at de studerende havde et højt 
karaktergennemsnit. Det viste sig, at studierelevant arbejde var det 
vigtigste ift. at opnå beskæftigelse. 

- En aftager påpeger, at studierelevant arbejde forbedrer de 
studerendes evne til at gå til jobsamtale, og erhvervserfaring er 
afgørende, når man skal ansætte en kandidat. 

- Henrik Kolind efterspørger muligheden for, at de studerende kan 
starte egen virksomhed – hvorfor indgår dette ikke som en 
integreret del af den måde, man tænker uddannelser på? 

- En aftager påpeger, at det er centralt at overveje, hvordan RUC’s 
employability tiltag og initiativerne i karrierevejledningen bliver en 
mere integreret del af uddannelserne ift. undervisningsforløb, 
eksaminer mm. De studerende bør løbende reflektere over, hvad de 
har lært og tænke karriere under hele deres uddannelsesforløb. 
Bodil informerer om, at de studerende skal udarbejde en 
studieforløbsbeskrivelse, hvor de reflekterer over deres opnåede 
kompetencer igennem uddannelsen. 



 

7. Tema for 
næste møde 

 

 
Forslag til tema for næste aftagerpanelmøde 

Som udgangspunkt vil det fælles aftagerpanelmøde d. 14 marts på tværs 
af RUC erstatte det ordinære aftagerpanelmøde i foråret, men hvis der er 
behov for det, kan der også afholdes et ordinært aftagerpanelmøde i maj 
2019. 

 
Aftagerpanelet efterspørger fremadrettet at få information om profilen 
for de kandidater som ikke kommer i beskæftigelse, profilen på de 
kandidater der kommer i beskæftigelse (hvilken funktion varetager de, 
og hvad er deres primære arbejdsopgaver?) og et tema om små og 
mellemstore virksomheder på et kommende aftagerpanelmøde. 

 


