KU indsatsområde 2: Vi skal styrke samarbejdet med omverdenen, både
internationalt og nationalt
På HUM peger direktionen på følgende områder der særligt skal styrkes for at nå dette mål:

1. Internationalt samarbejde og internationale relationer, både på uddannelses- og
forskningsområdet
Engerom har som mål at styrke indsatsen i forhold til to hovedområder: 1) Udveksling af ansatte
med udenlandske universiteter (både VIP og TAP) og 2) Udveksling af studerende.
Ad 1) f.eks. forbedret kommunikation til kolleger om denne mulighed; formål at styrke indsigt i
andres forhold (administration og undervisning) og forskningsnetværk; ved nye aftaler sørge for at
lærermobilitet er indføjet; tage imod tilbud om ophold ved instituttet fra udenlandske lærere.
Ad 2) f.eks. profilere et udlandsophold som en kompetence; incitamenter til udenlandsophold;
oprettelse af uddannelsesprogram med et eller flere udenlandske universiteter, som i fællesskab kan
tilbyde en titel; styrke den administrative side af udvekslinger; CIP rolle styrkes i forhold til
sproglig kompetenceudvikling både af udenlandske og danske studerende bl.a. via intensive
sprogkurser for studerende, som skal til udlandet; et større udbud af fag undervist på fremmedsprog,
for at tiltrække flere udenlandske studerende til instituttet; bedre information og procedurer for indog udrejsende studerende.
Herudover en styrkelse af instituttets Full Degree MA-Programme in English med henblik på at
tiltrække internationale studerende, herunder studerende fra Kina.

2. Stærkere samarbejdsrelationer mellem HUM og erhvervslivet
Engerom: Øget fokus på instituttets praktikordning: fortsættelse af BA-tilvalget Interkulturelle
erhvervskompetencer og kommunikation og af KA-tilvalget Innovation entrepreneurship og
kommunikation. Den ny BA-studieordning for Portugisisk giver de studerende kommunikativ
kompetence i professionsrettet kommunikation.
Se desuden under efter/videreuddannelse ovenfor: master i oversættelse og teksteditering, der
tænkes etableret i samarbejde med både branchen og de relevante faglige organisationer.

3. Andre omverdensrelationer, herunder institutionelt samarbejde og innovation
Engerom: Se Forskningsstrategien nedenfor.

4. Større fondsbevillinger af strategisk betydning (fx Det Strategiske Forskningsråd, Horizon
2020, Danmarks Grundforskningsfond osv.), herunder incitamenter til ansøgninger og
professionalisering af ansøgningsprocesser
Engerom prioriterer at styrke ansøgningsprocessen i forhold til eksterne midler:
•

Indarbejdelse af fagfællebedømmelse af alle ansøgninger

•
Sørge for at der er kvalificeret hjælp til EU-ansøgninger i lighed med IT-universitetets
praksis – enten i form af en fakultetsansat person eller ved køb af konsulenthjælp i relevante
perioder.
Se også Engeroms forskningsstrategi nedenfor.

