RUC 2030

Interconnected

Fra strategi til handling
sammenhæng og udvikling i en kompleks verden.
viden, bygger bro og udvikler relationer, skaber vi
rammerne. For når vi arbejder på tværs af kendt
teknologi og sundhedsvidenskab, og derved udfordre
samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab,
vores forskning og uddannelser ved at forbinde
forskning som det fælles udgangspunkt. Vi styrker
netværk af viden med banebrydende tværfaglig
Roskilde Universitet bidrage til ved at være et åbent
sammenhængene i verden og indgår i dem. Det vil
bæredygtig fremtid, kræver det, at vi både forstår
Verden er forbundet. Og ønsker vi at bidrage til en

Hvad er Roskilde
Universitet sat i
verden for?
Forskning og uddannelse er Roskilde Universitets vigtigste bidrag til en
bæredygtig udvikling af samfundet. Udviklingen kræver et højt niveau af
mobilisering og partnerskab, og her har Roskilde Universitet med vores
historie og erfaring inden for samarbejde og samskabelse en vigtig rolle.
Derfor vil vi de næste ti år løfte vores ansvar som ’universitetet i virkeligheden’ ved at skærpe og videreudvikle en infrastruktur, der understøtter
bæredygtig udvikling, hvor forskning, uddannelse og samarbejde spiller
tæt sammen.

Interconnected
RUC’S STRATEGI SOM DIALOGVÆRKTØJ
Roskilde Universitets strategi er både et mål, en rettesnor og et konkret
værktøj. Ambitionen er, at vi kan bruge strategien som afsæt for løbende
dialog og prioritering. Derfor præsenterer vi her strategien som dialogværktøj, der kan tydeliggøre sammenhængene mellem dine og dine
kollegers projekter på tværs af RUC, og hvordan de spiller sammen med
universitetets fælles formål.
Her ser du fire eksempler på anvendelse af dialogværktøjet.

KANDIDATREFORM
Banebrydende forskning skal ligge til grund for udvikling af tværfaglige uddannelser i rammer, der understøtter et tæt samarbejde mellem forskere og
studerende og ruster RUC’s kandidater til en fremtid som forandringsagenter og samfundsborgere. I kombinationen af disse strategiske fokuspunkter
finder vi kimen til kandidatreformen.

STRATEGISKE PARTNERSKABER
Forskning fra Roskilde Universitet skal udvikle samfundet og regionen i samspil, dialog og involvering af og med borgere, lokalmiljø og globale aktører,

MISSION

som foldes ud i en række pejlemærker, der er

nelse.

Strategien har fire overordnede overskrifter,

banebrydende tværfaglig forskning og uddan-
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Roskilde Universitet flytter samfundet med

gensidigt afhængige og påvirker hinanden. Det

VISION

er gennem jeres individuelle bidrag, de tvær-

en bæredygtig udvikling.

og globalt udsyn og anerkendt for sit bidrag til

åbent vidensnetværk – og forbinder os omkring

tværfaglig videnskabelse med lokal forankring

Roskilde Universitet, at vi sammenknyttes i et

trukne europæiske universiteter inden for

gående projekter og de mange snitflader på

Roskilde Universitet vil være blandt de fore-

understøttet af et campus, hvor både eksterne og interne samarbejdspartnere
har deres daglige gang. I kombinationen af disse strategiske fokuspunkter
finder vi udgangspunktet for vores arbejde med strategiske partnerskaber.

BÆREDYGTIG INFRASTRUKTUR
På Roskilde Universitet skal vi skabe gode rammer for samarbejde og
udvikling. Det gøres gennem solid forsknings- og samarbejdsunderstøttelse og tilbud om livslang læring på et socialt, miljømæssigt og økonomisk
bæredygtigt campus. I kombinationen af disse strategiske fokuspunkter
skal en bæredygtig infrastruktur opstå og bestå.

forskningsbaseret bæredygtig udvikling.
Problemorienterede kritisk nødvendige

•

Banebrydende tværfaglig forskning

•

uddannelser
•

Miljømæssig, økonomisk og social
bæredygtighed

•

Medskaber af samfundsforandring

DOUBLE IMPACT
Roskilde Universitet har fokus på ’double impact’, som skal sikre, at ny
viden både skaber værdi for forskningen selv og for samfundet – lige som
ny viden skabes og sikres bæredygtigt gennem samarbejder på og uden
for universitetet. Ud fra stærke værdibårne principper og excellent forskning bliver vi fx internationalt samlingssted for tværfaglig forskning.
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Dialogværktøj
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FORSLAG TIL ANVENDELSE

Læs mere om strategien på
intra.ruc.dk/strategi2030

1. Diskutér opgaver og initiativer med dine kolleger.
2. Overvej om en opgave skal løses eller prioriteres anderledes
på baggrund af de relationer I ser til strategien
3. Brug forbindelserne i strategien som argumentation for
løsningen af en opgave.

Banebrydende tværfaglig forskning

Problemorienterede og kritisk
nødvendige uddannelser

RUC udfører banebrydende forskning på højeste
internationale niveau og skal udvikle en tydelig

RUC’s uddannelser skal give de studerende bred

tværfaglig profil, som baseres på samfundsviden-

tværfaglig viden og metodiske kompetencer med

skab og humaniora kombineret med kernebidrag

udgangspunkt i universitetets hovedområder

fra naturvidenskab, teknisk videnskab og sund-
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belse, hvor studerende og forskere i fællesskab skal
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ske og internationale studerende, der er motiveret

hed, forskningsintegritet og open science.

af at udvikle en bæredygtig fremtid. Underviserne
skal beherske og videreudvikle RUC’s pædagogiske

RUC skal være et internationalt samlingssted for

model Problemorienteret ProjektLæring (PPL), så

kritisk tværfaglig forskning.

de studerende kan anvende denne tilgang i deres
studier og akademiske professionelle virke.

RUC skal skabe sammenhængende tid til forskning,
velfungerende forskningsorganisering og en solid

RUC skal udbyde fremtidens videre- og efterud-

administrativ forskningsunderstøttelse.
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alumner og samarbejdspartnere er til stede, trives

er dygtige til at omsætte viden på det etablerede

og samarbejder på tværs af faglige styrkepositio-

arbejdsmarked, og som selvstændige entreprenø-

ner og interesser.

rer og meningsdannere.

RUC skal sikre reel ligestilling og mangfoldighed

RUC’s ansatte og administrative enheder skal

- i forhold til samvær og samarbejde og i forhold

understøtte samarbejdsrelationer i forhold til

til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere og

forskning og uddannelse, internationale alliancer

studerende.

og lokale og regionale partnerskaber.

1.

Indsæt den opgave/det projekt/
initiativ, du ønsker at fokusere på
i cirklen i midten.

2.

Tegn streger til de punkter
som knytter sig til dit udvalgte
fokus. Highlight gerne
relevante ord.

3.

Udarbejd beskrivelse af dit fokus
på baggrund af relevante ord.

4.

Del dit bidrag til
realisering af RUC’s strategi
med dine kolleger.

!

