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Studenterrådets Arbejdsplan for 2016 1 

Dette er Studenterrådets arbejdsplan for 2016. Arbejdsplanen skitserer hvilke fokusområder Stu-2 

denterrådet skal have og hvilke aktiviteter, vi skal lave. 3 

 4 

Politiske prioriteringer  5 

Nedskæringer 6 

Grundet faldende studieaktivitet, årlige grønthøsterbesparelser og uholdbare investeringer har 7 

RUC’s økonomi igennem længere tid været presset. Egenkapitalen er skåret ned, og RUC’s drifts-8 

økonomi hænger ikke sammen. Derfor har universitetet i 2015 været tvunget til at gennemføre to 9 

fyringsrunder. Med regeringens finanslovsforslag, der skærer 10 mia. på uddannelse og forskning 10 

over de næste fire år, vil RUC’s økonomi blive udsat for et hidtil uset pres. RUC’s økonomi vil i 11 

2019 være 109 mio. kroner mindre, end den er i dag, svarende til en ottendedel af RUC’s årlige 12 

budget.  13 

Nedskæringerne vil være det altoverskyggende emne i den uddannelsespolitiske debat i 2016, både 14 

nationalt og på RUC. Studenterrådet skal kaste sig ind i debatten, og forsvare vores uddannelses-15 

kvalitet. Det skal være et bærende princip for Studenterrådets arbejde med nedskæringerne, at 16 

hver en krone der kan findes på aktiviteter, der ikke berører studerendes uddannelseskvalitet, skal 17 

findes der, så kvaliteten af vores uddannelser så vidt muligt holdes fri af nedskæringerne. Vi skal 18 

forsvare studerendes ret til undervisning, vejledning og feedback. Samtidigt skal vi stå sammen 19 

med det administrative og videnskabelige personale i vores kamp om at bevare kvaliteten på vores 20 

uddannelser. 21 

Når RUC skal spare så mange penge, som det er tilfældet, vil mange aktiviteter komme under lup i 22 

et forsøg på at spare penge. På flere universiteter er studentersociale aktiviteter blevet skåret væk 23 

som direkte konsekvens af regeringens nedskæringer. Studenterrådet skal forsvare de sociale akti-24 

viteter på RUC, og aktivt arbejde imod nedskæringer på det studentersociale område.  25 

Fremdriftsreformen 26 

Med ændringen af Fremdriftsreformen i november 2015 bliver det i langt højere grad universite-27 

ternes eget ansvar at sørge for, at de studerende kommer hurtigere igennem.  28 

Studenterrådet skal arbejde for, at også den nye Fremdriftsreform implementeres så lempeligt som 29 

muligt på RUC. Studenterrådet skal arbejde for, at tvangsmeritten tager udgangspunkt i den enkel-30 
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te studerende ønsker og at reglerne bliver ens på tværs af uddannelserne. Et aktivitetskrav til være 31 

skadeligt for studerende, så Studenterrådet vil arbejde for, at det ikke indføres på RUC. Insisterer 32 

ledelsen på at indføre et aktivitetskrav på RUC, vil det være Studenterrådets prioritet, at det bliver 33 

så lavt som muligt. 34 

RUC’s rolle i universitetslandskabet 35 

Universitetslandskabet forandrer sig markant i disse år, med en række nye politiske initiativer, der 36 

ændrer universiteterne. Universitetsloven ændrede grundlæggende, hvordan universiteterne sty-37 

res. Fremdriftsreformen ændrer i den grad studerendes mulighed for at fordybe sig i studierne og 38 

selv planlægge sin uddannelse. Dimensioneringen rammer RUC særligt hårdt og betyder, at vi 39 

fremover skal optage færre studerende. Nu diskuteres emner som bachelorarbejdsmarked og ens-40 

retning af uddannelserne åbent i den offentlige debat, og det vil kendetegne debatten de kommen-41 

de år.  42 

Ensretning af uddannelserne ligger både højt på politikernes ønskeseddel, og har i mange år været 43 

et centralt emne for andre interessenter på uddannelsesområdet. RUC’s særlige uddannelsesmodel 44 

og pædagogiske metoder har i mange år været under angreb i den offentlige debat. De angreb vil 45 

fortsætte. Derfor skal Studenterrådet have særligt fokus på, hvad RUC’s rolle er i det danske ud-46 

dannelsessystem – hvad det er vi kan som universitet, som de andre universiteter ikke kan, og på 47 

hvorfor det er vigtigt at der i Danmark er alternative uddannelsesmodeller, samt på, hvordan 48 

RUC’s uddannelsesmodel og pædagogiske metoder, med studenterstyret projektarbejde, tværfag-49 

lighed og kombinationsuddannelser i centrum, forbedres og bliver endnu skarpere.  50 

Studenterrådet skal bl.a. arbejde med RUC’s rolle idet danske universitetslandskab gennem vores 51 

indvalgte i RUC’s styrende organer, og igennem dette arbejde styrke RUC’s profil i den offentlige 52 

debat. Vi skal desuden selv deltage i den offentlige debat om universitetslandskabet.  53 

Valgparolerne skal gennemføres 54 

Til universitetsvalget i oktober 2015 fremlagde vi otte mærkesager, som vi gik til valg på. Studen-55 

terrådet opnåede syv af otte pladser i RUC’s styrende organer, og fik dermed opbakning fra de stu-56 

derende på RUC til at arbejde med de emner, vi lagde frem. I 2015 vandt vi valget, og i 2016 skal vi 57 

forandre RUC. De ting, vi er gået til valg på, skal blive til virkelighed. Derfor skal vi i 2016 arbejde 58 

målrettet mod at føre hver af vores paroler ud i livet. Vores indvalgte i RUC’s styrende organer skal 59 

arbejde for, at vores mærkesager gennemføres, og vi skal inkludere de studerende på RUC i udvik-60 

lingen og konkretiseringen af mærkesagerne, bl.a. ved at afholde Studenterrådets temadage om 61 

mærkesagerne.  62 

63 
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Faglige prioriteringer  64 

Faglig organisering på institutterne  65 

2016 byder på en helt ny institutstruktur på RUC. De tidligere seks institutter bliver til fire nye, der 66 

hver har en bachelorretning tilknyttet. Det er en unik mulighed for os som studerende til at organi-67 

sere os bedre end vi gør i dag. Derfor skal Studenterrådet i 2016 have fokus på at organisere stude-68 

rende lokalt på deres fag og institutter. Det første skridt er at etablere en fælles faglig identitet 69 

blandt de studerende på fagene. De studerende på fagene skal selv definere, hvordan den faglige 70 

identitet etableres på deres fag og hvilken metode der er den rette for dem.  71 

Gennem øget faglig identitet blandt de studerende vil flere studerende engagere sig i det faglige 72 

miljø på deres fag og institut, engagere sig i det politiske arbejde på universitetet og øge fokusset på 73 

fagkritikken. Hvis vi studerende opnår en fælles faglig identitet på vores fag kan vi bl.a. stille os 74 

kritiske over for indholdet og formen af vores undervisning.  75 

Målrettet kursusstrategi 76 

Studenterrådets kursusudbud har i de senere år udviklet sig utroligt meget, og det er en god udvik-77 

ling, som vi fortsat skal holde ved. Dog er det vigtigt at vi hele tiden har for øje at målrette vores 78 

kurser til de målgrupper, som vi udbyder til, således der bliver et klart og logisk overblik over, hvad 79 

vi udbyder, hvorfra vi udbyder det og til hvem vi gør det. Vi arbejder lige nu med flere former for 80 

kurser, både gennem Fagligt Netværk, lederuddannelse, opkvalificeringskurser og andre kurser, 81 

som må opstå af behov for vores medstuderende. For at det både er nemt at arbejde med internt, 82 

og for at det på RUC er nemt at vide hvad det er vi udbyder, og hvorfor er det vigtigt skal vi i 2016 83 

arbejde med at gøre det klart for alle, hvad indholdet er i vores kurser, hvorfor vi udbyder dem og 84 

til hvem vi gør det. Således kan vi tiltrække flere studerende, sørge for indholdet er relevant og det 85 

bliver nemmere at arbejde med i Studenterrådet, når der er en klar plan for hvem og hvad vi udby-86 

der, således en god og klar strategi kan laves og opfyldes.  87 

Organisering og understøttelse af studenterrepræsentanter 88 

De studerende der er valgt til at repræsentere deres medstuderende på RUC har en vigtigt rolle i at 89 

forme og udvikle vores universitet. Fra fagudvalget i husene, over studienævn på fagene og institut-90 

råd på institutterne til Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen er det vigtigt at vi som studeren-91 

de arbejder sammen, erfaringsudveksler og informationsdeler om, hvordan vores universitet ud-92 

vikler sig.  93 

Derfor skal Studenterrådet fortsætte arbejdet med Studenterrepræsentanternes Netværk særligt 94 

med fokus på erfaringsudveksling og opkvalificering, så studenterrepræsentanter på tværs af RUC 95 

bliver i stand til bedre at påvirke deres hus, fag og universitet. Vi skal have særligt fokus på organi-96 

sering af fagudvalgene og igennem fagrådene inkluderet dem i Studenterrådets og fagrådets arbej-97 
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de. Med den nye institutstruktur bliver det særligt vigtigt at styrke samarbejdet mellem og opkvali-98 

ficeringen af studenterrepræsentanterne i institutrådene. For at gøre dette skal Studenterrådet 99 

konsolidere og udvikle Institutrådsnetværket.  100 

 101 

Sociale prioriteringer  102 

Det sociale aspekt af et godt universitet er en vigtig del af Studenterrådets arbejde og i 2016 skal vi 103 

blive ved med at arbejde med og udvikle de tiltag, som vi allerede har sat i søen og bidrage med nye 104 

tiltag, som man kan deltage i på RUC. Vi tror på, at vi studerende bedst selv ved, hvad der giver et 105 

godt socialt miljø på universitetet, og derfor skal disse tiltag blive ved med at være studenterdrev-106 

ne, så vi fortsat kan sørge for at det er os studerende, som er med til at udforme vores universitet.  107 

Socialt miljø på institutterne 108 

Med den nye institutreform giver det gode nye muligheder for at arbejde mere proaktivt med at få 109 

skabt et godt socialt miljø ude på institutterne. Det er vigtigt, at når man ryger væk fra sit sikre mil-110 

jø på bacheloren, så har man også mulighed for at deltage i og udforme et miljø på det eller de in-111 

stitutter, som man er tilknyttet. Dette er vigtigt da det sociale og faglige har en stor sammenhæng 112 

på RUC. Konkret skal man tænke i nye tiltag, f.eks. studenterstyret studiestart på alle kandidatfag 113 

og institutter. Studenterrådet skal sørge for at facilitere en proces hvorigennem det er muligt for de 114 

studerende på de forskellige institutter at udnytte de muligheder, som der allerede eksisterer og vi 115 

skal være med til at støtte op om de tiltag, der må komme.  116 

Sociale aktiviteter hvor alkohol ikke er i fokus 117 

Studenterrådet har de sidste år haft et ønske om at ramme bredere med vores sociale arrangemen-118 

ter og tiltag. Studenterrådet vil derfor arbejde for at lave flere sociale tiltag, der ikke indebærer al-119 

kohol eller hvor denne ikke er i fokus. Derfor vil der i år blive arbejdet på at afholde arrangementer 120 

som loppemarkeder, fodboldturneringer, filmaftener og skakturnering, hvor det er aktiviteten som 121 

er det bærende. Studenterrådet har længe afholdt arrangementer som kapsejlads og sommerfest, 122 

hvor der også har været aktiviteter og mulighed for at deltage uden at drikke alkohol. Derfor vil vi 123 

arbejde på at skabe nye tiltag som ikke lægger op til alkohol, sådan at vi kan få skabt et socialt miljø 124 

og en kultur på campus om at vi studerende kan mødes uden der er alkohol indblandet.  125 

Den bedste studiestart 126 

Studiestarten er et af de største elementer i den studerendes tid på RUC og det er derfor vigtigt at 127 

man hele tider sørger for at forme en studiestart, som passer til de nye studerende, som starter på 128 

RUC, om det er på bacheloren eller på kandidatfag. For at skabe en god studiestart er det vigtigt at 129 

Studenterrådet sørger for at skabe rammerne for at det er muligt for alle på RUC at være med til at 130 
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udforme denne studiestart, her i blandt gennem rusvejledningen, gennem rusudvalgsmøder og 131 

som rusvejleder. Det er vigtigt at man sørger for at skabe en god dialog på alle kontaktflader og 132 

sørger for at det bliver en åben proces for alle involverede. Dette skal Studenterrådet fortsat arbej-133 

de med i 2016 for at sikre at alle nye studerende får en studiestart, som både favner det faglige og 134 

sociale aspekt af RUC-livet og sørger for at man får information omkring hvad der er af muligheder 135 

på RUC, hvor man kan søge flere oplysninger og hvad RUC er for et universitet og hvordan det er at 136 

være studerende på RUC.  137 

 138 

Organisatoriske prioriteringer 139 

Samarbejde med fagrådene 140 

Fagrådene på hovedområderne spiller en afgørende rolle i at organisere studerende og generere 141 

aktivitet på campus. Derfor skal Studenterrådet i 2016 arbejde aktivt for at understøtte fagrådene 142 

og forbedre kontakten mellem Studenterrådet og fagrådene. Ved tidligere lejligheder har vi set, 143 

hvor stærke vi er, når Studenterrådet og fagrådene står sammen og arbejder for et fælles mål. Det 144 

har vi bl.a. set ved forårskampagnen i 2015 og universitetsvalget. Det arbejde skal vi fortsætte med. 145 

Derfor skal vi i 2016 lave minimum én politisk kampagne sammen med fagrådene. Her er det vig-146 

tigt, at fagrådene er meddefinerende i forhold til det politiske indhold og kampagnens form. Der-147 

udover skal Studenterrådet i samarbejde med fagrådene facilitere faglige debatarrangementer, 148 

f.eks. forskerfrokoster, på alle fire hovedområder minimum en gang i semesteret. Fagrådene skal 149 

også inkluderes i Studenterrådets daglige arbejde. Samarbejdet mellem Fagrådene og Studenterrå-150 

det bør ikke kun foregår under kampagner, men skal være et løbende samarbejde gennem hele året 151 

med det mål at opbygge en kultur af gensidigt, kontinuerligt samarbejde. 152 

Velkomstindsats for nye aktive 153 

Studenterrådet er en organisation, som udvikler sig hele tiden og det er bl.a. igennem mange af de 154 

aktive, som bliver en del af organisationen i større eller mindre grad. Det er derfor vigtigt at vi hele 155 

tiden bliver bedre til at tage godt imod disse aktive og sørger for at de får en god velkomst ind i or-156 

ganisationen. Lige nu står vi i en situation hvor vi har kontakt til rigtig mange studerende, og rigtig 157 

mange udtrykker at de gerne vil være med, men det sværere for dem er ofte at finde ud af hvordan 158 

og hvad man egentlig kan lave. Derfor skal fokusset næste år være på at få skabt en god grobund for 159 

at det er nemt at finde ud af disse ting. Det er derfor vigtigt at vi i Studenterrådet finder ud af på 160 

alle platforme af vores organisation, hvordan man kan være med og hvem man skal tage kontakt til. 161 

Vi skal tænke i nye tiltag, f.eks. velkomstmateriale, og en platform for selv at finde information, 162 

som bl.a. er blevet udviklet da vi lavede ny hjemmeside i 2015. Det skal være muligt at vide, hvor-163 

dan man kan bruge Studenterrådet, f.eks. i forhold til egne projekter, som man gerne vil starte op 164 
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eller hvis man gerne vil udvikle på allerede igangværende projekter. I 2016 skal vi kort sagt sørge 165 

for at de aktive som kommer i berøring med Studenterrådet også føler at de kan være med og forme 166 

det i sin egen retning ud for det, som man selv brænder for. Studenterrådet skal blive bedre til at 167 

være mere nærværende i forhold til den enkelte studerende og have en øget forankring lokalt på 168 

alle fagene. 169 

Internationalisering internt i Studenterrådet 170 

Med udgangspunkt i definitionen af RUC som internationalt universitet vedtaget på generalfor-171 

samlingen 2015 skal Studenterrådet prioritere tilgængeligheden for ikke-dansktalende studerende 172 

internt i organisationen. Studenterrådet bør aktivt arbejde for inddragelse af internationale stude-173 

rende. Dette er bestyrelsens samlede ansvar i 2016. 174 

Bedre og nemmere overblik 175 

Studenterrådet er en organisation, som altid er i rivende udvikling og det kan til tider være meget 176 

ressourcekrævende at holde trit og det kan være en udfordring for nye i organisationen at komme 177 

ind i politiske sager eller andre aktiviteter. Derfor skal vi i 2016 arbejde hårdt for at alle disse ting 178 

bliver nedskrevet, således det er nemt og tilgængeligt at tilegne sig den viden, som man kan have 179 

brug for at føre arbejdet videre eller blot tilegne sig den viden, som er nødvendig i sit daglige arbej-180 

de, uden at man skal snakke med alle involverede i de tidligere processer. Det skal dog stadig hol-181 

des for øje at Studenterrådet er en organisation, hvor man stadig føler sig tilknyttet efter man er 182 

stoppet og derfor er det vigtigt at holde ved den tradition, at man altid kan komme i kontakt med 183 

de nødvendige personer, som har været involveret.  184 

Studenterrådet har rigtig mange repræsentanter ude i forskellige projekter, som på den ene eller 185 

anden måde er tilknyttet RUC, og det er vigtigt at vi har et godt overblik over disse, således vi kan 186 

sørge for at udnytte disse poster på bedste vis!  187 

Revidering af frikøbsstruktur 188 

Vi skal revidere vores frikøbsstruktur og blandt andet diskutere, hvorfor vi frikøber folk og der-189 

igennem hvilke funktioner i Studenterrådet der skal frikøbes. Dette er nødvendigt på grund af øko-190 

nomisk pres og fremdriftsreformen.  191 

Prioriteringer i vores økonomi 192 

Studenterrådets økonomi baserer sig på faste midler, som er bundet på bestemte aktiviteter, vi la-193 

ver, og på frie midler, som vi i Studenterrådet selv kan bestemme, hvad skal bruges til, f.eks. kam-194 

pagnearbejde. Derfor skal vi igen i 2016 arbejde med at skaffe flere frie midler til vores økonomi, så 195 

vores økonomi bliver mindre afhængig af faste tilskud fra RUC. Det skal vi prioriterer da det giver 196 

mulighed for at sætte flere nye projekter i gang. Vi skal derfor også arbejde for at lave flere arran-197 

gementer, bedre og vildere kampagner og give muligheder for, at folk der ikke har en direkte til-198 
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knytning til Studenterrådet kan komme og være med til at skabe nye initiativer på campus og der-199 

igennem styrke vores studiemiljø. Vi skal derfor stadig arbejde for et godt samarbejde med Roskil-200 

de Festival, hvor vi har en tradition for at have mange frivillige og det skal vi blive ved med at ud-201 

vikle på. De nye muligheder skal også være med til at sikre, at de penge vi har kommer ud og bliver 202 

brugt.  203 

Revidering af ansattekræfter 204 

I 2016 skal Studenterrådet se på hvordan vi optimerer Studenterrådets drift. Derfor skal vi revidere 205 

hvordan vi bruger vores ansattekræfter.  206 


