
 

Arbejdsplan 2015 

 

Indledning 

Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisati-

on, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret hver gang 

regeringen har fremlagt nedskæringer på vores uddannelse og forslag der forringer vores 

muligheder for at tage den uddannelse, vi ønsker. Vi har lavet pro-aktive kampagner for at 

forbedre kvaliteten i vores uddannelser og studiemiljøet på RUC. Vi har lavet den flotteste 

og mest gennemførte valgkamp i mands minde og fik den højeste valgprocent i dansk uni-

versitetshistorie. Vores organisation er stærkere og bedre stillet end nogensinde før. Det 

skal vi udnytte til at få konkrete sejre igennem, forbedre vores organisation og udvikle 

RUC. Denne arbejdsplan beskriver nogle af de prioriteter vi vil have det kommende år. 

 

Politiske fokusområder 

For at skabe de bedste uddannelser på RUC er vi nødt til at arbejde på alle mulige platfor-

me, hvor vi kan få indflydelse. I de organer, hvor vi sidder – fra fagudvalg og studienævn til 

universitetsbestyrelsen – skal vi bruge vores repræsentative indflydelse. Vi skal begejstre 

studerende til at lave happenings, underskriftindsamlinger, aktioner og videregive infor-

mationer for at sætte fokus på vores mærkesager. Vi skal også være klar til mobilisere vores 

medstuderende, når der er behov for, at vi viser vi er mange, der står bag en sag. De vigtig-

ste sager det kommende år handler om reformarbejdet, kvalitet i vores uddannelser og 

studiemiljø.  

 

RUC er gået “reform-amok” 

Et af de centrale politiske fokusområder, vi kommer til at have, er de mange kommende 

reformer af RUC’s uddannelser. 

 

Bachelorreform 

I sommeren 2015 afslutter den første årgang på den nye reform deres bacheloruddannelse. 

Bachelorreformen har markeret en overordnet positiv udvikling i RUC’s uddannelser, men 

har også båret præg af en række børnesygdomme, der har givet store udfordringer til de 

bachelorstuderende. Studenterrådet skal arbejde med udviklingen af bachelorreformen og 

få RUC til at lave en tilbundsgående evaluering af denne. Der skal laves lokal kvalitetssik-

ring af både de enkelte fag og sammenhængen mellem kurser og fag. For at få den bedst 

mulige bachelorstruktur skal vi sørge for studienævn, fagråd, fagudvalg, studieledere og 

huskoordinatorer inddrages mest muligt. 



 

 

Kandidatreform 

RUC er i øjeblikket i gang med en kandidatreform, der laver en række grundlæggende for-

andringer i kandidatstrukturen bl.a. i semesterstrukturen og kombinationsmulighederne. 

Studenterrådet skal arbejde for at sikre at kandidatreformen også kommer til at medføre 

kvalitet i vores uddannelser til gengæld for de begrænsninger, der kommer til at blive på 

vores kombinationsuddannelser. Dette skal vi bl.a. gøre ved at understøtte det ar bejde, der 

bliver lavet i interimudvalgene. Dele af arbejdet med denne reform er allerede startet i ef-

teråret 2014, men der skal følges op og imødekomme nogle af de udfordringer, der kom-

mer. Kombinationsuddannelserne skal desuden kvalitetssikres så fagene kan arbejde 

sammen, specielt på K3. 

 

Fremdriftsreformen 

Fremdriftsreformen begyndte i efteråret 2014 at blive indfaset og vil være fuldt implemen-

teret i sommeren 2015. Studenterrådet ser helst fremdriftsreformen helt afskaffet, fordi 

den vil betyde markant dårligere studietid for mange studerende på RUC. Alligevel skal vi 

arbejde med implementeringen af reformen på RUC, og det vil vi gøre, så den medfører 

færrest mulige konsekvenser og stramninger for RUC-studerende. Bl.a. skal vi sikre gode 

dispensationsmuligheder og fortsat ret til orlov. Derudover skal vi samle cases på stude-

rende der kommer i klemme, som vi kan bruge i RUSK eller andre medier. 

 

Dimensionering 

Regerings dimensionering af uddannelser bliver noget, som kommer til at påvirke RUC de 

næste mange år, såfremt reformen ikke bliver rullet tilbage. Studenterrådet skal arbejde 

for at dimensioneringen af RUC’s uddannelser ikke betyder forringelse og at en dårlig situ-

ation trods alt udnyttes positivt – f.eks. skal vi arbejde for, at det mindre optag på bache-

loruddannelser betyder bedre plads i plenum for vores medstuderende – ikke blot at der 

optages færre huse. 

 

Endeligt skal vi holde os orienteret på de nationale dagsordener, da mange af disse refor-

mer - f.eks. fremdriftsreformen - kommer fra ministeriet. Derfor skal vi arbejde tæt sam-

men med landets andre Studenterråd gennem Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Vi 

skal deltage i kampagner og være med til at sætte den nationale dagsorden, samtidig med, 

at vi skal vise hvilke konsekvenser de nationale reformer har for RUC. 

 

  



 

Kvalitet i vores uddannelser 

Vi arbejder hele tiden på at forbedre og udvikle vores uddannelser. I år vil have to særlige 

fokusområder: projektarbejdet og feedback.  

 

Projektarbejdet skal udvikles 

Projektarbejdet er en essentiel del af RUC’s uddannelser, men igennem den seneste tid 

ikke blevet udviklet. Projektarbejdet står i dag overfor flere udfordringer. Herunder mang-

lende progression, ensformighed, dårlig vejledning mm. Vi skal sørge for at sætte projekt-

arbejdet på dagsordenen i løbet af 2015 og starte en proces hvor vi får udviklet vores pro-

jektarbejde bedst muligt. Dette kan gøres ved at lave kurser i hvordan et projekt skrives - 

især med fokus på 1.semesterstuderende og på hvordan man skriver et projekt uden for sit 

hovedområde. 

 

Feedback er nøglen til læring 

Manglende feedback på opgaver, har været et tilbagevendende problem på mange fag. Hvis 

ikke der er ordentlig feedback bliver opgaverne ren test og ikke en del af et samlet lærings-

forløb. SAM-rådet har valgt at sætte fokus på dette problem og denne dagsorden skal Stu-

denterrådet også være med til at sætte og få spredt til andre områder end SAM. Samtidig 

skal vi understøtte SAM-rådet i deres arbejde bl.a. ved at tage det op i Akademisk Råd. 

 

Derudover skal Studenterrådet arbejde med en lang række sager, for at lave konkrete for-

bedringer for store grupper, af studerende: 

 Den nye kandidatreform, samt dimensioneringen, presser en række studerende der 
i forvejen har meget få muligheder, når de skal være fagmoduler og kandidatfag. 
Særligt er dette et problem for studerende på Hum-Tek og HIB – Studenterrådet 
skal derfor arbejde for, at der bliver oprettet flere kandidatfag for Hum-Tek, og at 
nuværende fag, f.eks. Performance Design og Kommunikation, bliver tilrettelagt så-
dan, at de kan placeres i Hum-Teks hovedområde. For HIB og andre internationale 
studerende skal Studenterrådet kæmpe for ved at sikre flere fag på engelsk. 

 Studerende på en række fag har stadig for lidt timer, og det skal forsat være Studen-
terrådets fokus. Samtidig skal vi sætte fokus på forskerkontakten. Det skal være let-
tere at finde ud af hvornår ens undervisere og vejledere kan findes på campus, og de 
lokale miljøer skal styrkes så det bliver mere attraktivt for både studerende og for-
skere at mødes i uformelle sammenhænge. 

 Metodeundervisning der nytter: Metodeundervisningen har brug for et løft. Stati-
stikkurserne på Sam, progressionskurserne på Hum, den ikkeeksisterende viden-
skabsteori på Hum-Tek og manglen på undervisning i projektarbejdets teoretiske 
kunnen er alle eksempler på dette. 



 

Dette arbejde skal bl.a. ske ved, at vi hele tiden stræber efter at være proaktive og sætte 

dagsordenen, både hvor vi er direkte repræsenteret og via samarbejder med Studienævn og 

Fagråd. 

 

Studiemiljø        

Studenterrådet skal fortsat arbejde for et bedre studiemiljø på RUC. Vi skal understøtte det 

sociale miljø både gennem vores udvalg og gennem vores politiske arbejde. Vi skal finde ud 

af hvordan de eksisterende husfællesskaber bedst kan udvikles fremadrettet. Derudover 

skal vi arbejde for at RUC fortsat investerer i tiltag der kan forbedre studiemiljøet på RUC. 

Der skal bl.a. arbejdes med: 

 Fortsat sørge for ombygning af basishusene.  

 Fokus på investeringer i faciliteterne på RUC, så de er tidssvarende og understøtter 

læring.  

 Sørge for at studerende altid bliver inddraget i ombygningsprocesserne på RUC, 

især de studerende som skal bruge de nye faciliteter. 

 Sørge for flere brugbare udendørsområder, som dem ved kantinen.  

 At Studenterrådet skal lave sin egen studiemiljøundersøgelse, hvor vi kan evaluere 

RUC’s studiemiljø blandt studerende. 

 Igen og igen at nævne, at der mangler 1,5 mio. kr. til Studenterhuset. 

 Oplysningsmuligheder for de studerende, så de bedste kan finde rundt i RUC’s sy-

stemer osv. når de vil lave f.eks. fester, hvordan booker man overnatning. Det kan 

ske ved at have informationstavler i alle huse, oplæg i rusperioden og en Studenter-

råds-app (#RUChacks). 

For at udvikle Studenterrådets egen studiemiljøindsats skal vi arbejde med vores udvalg og 

skabe god kontakt og understøtte udvalgenes arbejde. Herunder skal vi i vores udvalg blive 

bedre til at give de studerende mulighed for at bidrage og komme med nye ideer til udvik-

lingen af studiemiljøet på RUC.  

 

Studenterrådet – et arnested for debat 

Det sidste års tid har vi arbejdet med at udvikle vores politiske profil igennem kampagner 

såvel som debatter. Vi har fået vedtaget nogle politiske principper for Studenterrådet, der 

både kan understøtte vores politiske arbejde og skabe gennemsigtighed om vores holdnin-

ger. Arbejdet med Studenterrådets holdninger skal det kommende år fortsat udvikles. Det-

te skal vi gøre ved både at tage politiske emner internt i bestyrelsen og eksternt med de 

RUC-studerende.  

Det kommende år er også karakteriseret ved, at der kommer et folketingsvalg. I den for-

bindelse kommer der en masse fokus på landspolitik, som vi skal udnytte til også at få sat 



 

fokus på uddannelsespolitik, de problemer de seneste regeringsudspil har medført for de 

studerende og på værdien i, at den danske universitetsverden er divers og bl.a. har et uni-

versitet som RUC, der ikke ligner de andre, og heller ikke bør gøre det. 

 

Kampagner der virker! 

I Studenterrådet skal vi fortsat udvikle vores måder at lave aktivitet på. Det gælder især 

vores kampagner. Kampagnerne skal være inddragende, engagerende og med lokal foran-

kring i eksempelvis fagråd. Kampagner er et middel til at opnå konkrete forbedringer og 

engagere flere i projektet for et bedre universitet. I løbet af 2015 skal vi som minmum lave 

tre kampagner: 

 En forårskampagne, der enten sætter fokus på hvordan nationale sager rammer 

RUC eller på rent RUC-nære forhold. 

 Studiestartskampagnen skal kick-starte Studenterrådet i sensommeren og præsen-

tere Studenterrådet for de nye studerende. 

 I Valgkampagnen skal vi igen ud at tale med vores medstuderende og få dem enga-

geret omkring Studenterrådets projekt. 

 

Organisatoriske prioriteter 

 

Kontakt til studienævn og fagråd 

Studenterrådet har igennem længere tid prioriteret at arbejde med at skabe bedre kontakt 

til studenterrepræsentanterne i studienævn og institutråd. Der er desuden blevet opbygget 

fagråd tilknyttet hvert hovedområde, som fremadrettet skal udbygges. 

 

På flere institutter kommer der helt nye studienævn. Det er bl.a. gennem studienævnene at 

vi kan skabe kvalitet i vores uddannelser og skabe en sammenhæng mellem de ting der 

sker i Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen og til de studerendes hverdag. Vi skal lø-

bende opkvalificere studenterrepræsentanterne i studienævn og institutråd og sikre, at vi 

får brugt den information, der ligger lokalt på studierne i vores øvrige arbejde.  

 

Fagrådene på de fire hovedområder er stadig en ny ting på RUC. Vi skal i Studenterrådet 

understøtte og styrke fagrådene i deres opstartsfase og bl.a. klæde fagrådene på til bedre at 

komme ud til fagudvalgene. For at opkvalificere og skabe sociale bånd mellem studenter-

repræsentanter og fagrådsaktive skal Studenterrådet holde en weekendtur for disse. Der-

udover skal vi i det omfang der giver mening, sørge for at udbyde kurser og workshops for 

fagråd og studenterrepræsentanter. 



 

 

Medlemskab af Studenterrådet #RUCliv #mitRUC 

Studenterrådet har igennem det sidste år arbejdet med udvikling af vores medlemskab. 

Der er kommet en bedre sammenhæng mellem vores identitet som RUC-studerende og 

vores medlemskab i Studenterrådet. Det kommende år skal vi arbejde på at få gjort vores 

medlemskab mere synligt og få rekrutteret flere medlemmer. Vi skal derfor lave en med-

lemskabsindsats omkring studiestart i både forårs- og efterårssemesteret. Derudover skal 

vi fortsat tænke i hvordan vi bedst udvikler vores medlemskab, så det understøtter det fag-

lige og sociale studenterliv på RUC. 

Vi har i vores medlemskabsudvikling lavet forskellige samarbejder. Bl.a. arbejder vi på at 

skulle lave forskellige faglige arrangementer i samarbejde med Academic Books. Vi har 

allerede afholdt det første af disse arrangementer og dette samarbejde ønsker vi at arbejde 

videre med og bruge i vores indsats for at rekruttere medlemmer. 

 

Kommunikation 

Studenterrådet skal i det kommende år arbejde på at udvikle vores kommunikation. Vi la-

ver en masse seje ting i Studenterrådet, men er ikke altid gode til at kommunikere vores 

arbejde og sejre ud til de studerende. For at forbedre vores kommunikationsindsats skal vi 

bl.a. arbejde med:  

 At ændre designet på hjemmesiden 

 At bruge hjemmesiden mere aktivt, bl.a. skal den fungere bedre som service til at 

finde rundt i hvad der sker på RUC, hvordan reformer påvirker os studerende og 

hvordan man finder information på RUC’s egen hjemmeside 

 At udvikle vores materiale så de bliver mere forstålige og indbydende for  alle stude-

rende, herunder også internationale studerende. 

 Igennem alt vores kommunikation med materialer og kampagner at sørge for at ha-

ve et ens udtryk og et genkendeligt layout, herunder farven akademisk lilla. 

 Vi skal lave vores eget nyhedsbrev. 

 

Vi skal hele tiden sørge for at tænke i både oralt og virtuel kommunikation og bruge alle de 

platforme, som vi har til rådighed. Herunder også platforme som Metroxpress. Vores 

kommunikation skal altid bære præg af at være henvendt til de RUC-studerende og være 

vinklet så de giver mening i studerendes hverdag.  

 

Frivilligkultur - Det sjoveste sted at være aktiv 



 

Studenterrådet skal være et sted på RUC, hvor folk har lyst til at være aktiv. Vi skal være et 

åbent fællesskab, hvor vi er gode til hele tiden at få nye med. Samtidig skal nuværende ak-

tive blive ved med at synes, at det er sjovt at være med og hele tiden føle en større tilkny t-

ning til Studenterrådet og at der er en progression i deres videns- og aktivitetsniveau. Beg-

ge del kan vi komme nærmere ved at arbejde med at:  

 Have åbne, fælles arbejdsdage, hvor man kan mødes og arbejde med de projekter 

man har gang i - også selv om det måtte. 

 Have en let tilgængelig liste over hvem der har hvilke kompetencer i Studenterrådet  

 Via forskellige platforme (hjemmesiden, Facebook og mails) hele informere vores 

medstuderende om aktiviteter de kan deltage i. 

 Huske hyggen! Hver 1. torsdag i måneden skal vi hygge os sammen evt. i Studenter-

huset. 

 Opretter frivilligstillinger og mindre mere projektorienterede jobs. Det kunne f.eks. 

være noget med kommunikation, grafiker, research (eksempelvis af RUC’ernes 

holdning). 

 Lave en helårlig frivilligvæg eller -bog. 

 Er gode til at “belønne” vores frivillige. Det skal ske gennem ‘alternativ valuta’ så-

som opkvalificering. 

 Studenterrådet skal i 2015 være front-runner at udvikle frivillige på RUC’s kompe-

tencer gennem et lederskabskursusforløb for de frivillige der går forrest for at for-

bedre RUC. 

 Hele tiden arbejder på at skabe et stærkere fællesskab og en fælles fortælling. 

 Folk skal føle, at det nytter at være med i Studenterrådet. Det kan ske ved at lave 

fælles opnåelige målsætninger med de frivillige. 

Samtidig skal alle studerende kunne komme til Studenterrådet med nye projekter, som vi 

skal understøtte facilitere tilblivelsen af. 

 

 

Afslutning 

Alt dette og meget andet skal Studenterrådet i samarbejde med de studerende på RUC ar-

bejde med i det kommende år. Det bliver en vildt sej proces, som skal bidrage til forbedrin-

ger i de studerendes hverdag. Studenterrådet skal være proaktivt og samtidig altid være 

klar til at gribe de bolde og rykke på dagsordener, der nu måtte komme - både nationalt og 

inden for RUC’s rammer. Lad 2015 blive det vildeste år i Studenterrådets historie! 


