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Partnerskab mellem Roskilde Universitet og Zealand Sjællands
Erhvervsakademi om kvalificeret arbejdskraft til Region Sjællands
erhvervsliv for perioden 2022 til 2024
—

§ i Aftalens parter
Denne aftale indgås mellem Roskilde Universitet (RUC) og Zealand

—

Sjællands Erhvervsakademi (Zealand).

§ 2 Aftaleperiode
Partnerskabsaftalen er en fortsættelse af det eksisterende samarbejde mellem RUC og Zealand. Den er
gældende fra 1. januar 2022—31. december 2024 og konkretiseres i årlige handlingsplaner. Aftalen kan af
begge parter opsiges skriftligt med en måneds varsel.
§ 3 Baggrund
RUC har igennem mange år været en aktiv part i erhvervsudviklingen i Region Sjælland ved at have rettet
en række uddannelses-, forsknings- og navnlig formidlings-/videnspredningsaktiviteter mod Region
Sjælland herunder regionens kommuner. RUC er et nationalt og internationalt orienteret universitet og
bidrager aktivt til at positionere Region Sjælland i nationale og internationale sammenhænge.
—

Afsættet for RUCs engagement i et samarbejde med Zealand er at give begge institutioner mulighed for
øget synlighed over for Region Sjællands virksomheder, hvad enten det gælder udvikling og gennemførsel
af forsknings og udviklingsprojekter, studentersamarbejde eller beskæftigelsesmuligheder for
dimittender. RUC kan desuden bidrage til at kvalificere Zealands videnarbejde, og omvendt kan Zealand
bidrage til at oversætte og omsætte dyb forskningsviden til praksis i de mange virksomheder, som Zealand
til daglig samarbejder med.
-

Zealand har siden 2009 etableret sig som viden- og uddannelsespartner for erhvervslivet i Region Sjælland.
Akademiet uddanner reflekterende og professionelle praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament og
en solid praksisforståelse kan forstå og perspektivere udfordringer, træffe aktive valg og løse opgaver i
virksomhederne på et globalt marked. Zealand arbejder for, at disse praktikere kan kombinere det nære
med det fjerne med en klar fornemmelse for den globale konkurrences forskellige aspekter. Og Zealand
samarbejder lokalt, nationalt og internationalt med virksomheder og andre uddannelses- og
videninstitutioner om at fremme de bedste, mest agile og konkrete løsninger.
Zealand ønsker et tæt og operationelt partnerskab med Roskilde Universitet med henblik på at sikre Region
Sjællands erhvervsliv, både når det angår videnudvikling og adgangen til relevant og kompetent
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arbejdskraft. Zealand vil samarbejdet med RUC styrke sin særlige praksisnære forsknings- og
udviklingsforpligtelse, herunder kvalitetssikre sin faglige kapacitetsopbygning på videnområdet.
Parterne vil arbejde for at styrke videnkapacitetsopbygning i Region Sjællands erhvervsliv gennem
etablering af konkrete samarbejder, hvor Zealand bidrager med sin praksisnære tilgang til erhvervslivet,
med henblik på at bygge videnbro mellem RUCs dybe forskningsviden og virksomheders og organisationers
behov og udfordringer. Etablering at de konkrete samarbejder vil blive reguleret i handlingsplanerne.
§ 4 Aftalens formål
Aftalen har til formål at fastlægge de overordnede rammer for samarbejdet mellem RUC og Zealand.
Aftalen bygger videre på eksisterende samarbejder og projekter og sætter rammerne for det fremtidige
samarbejde.
§ 5 Aftalens organisering
Eksisterende styregruppe med repræsentanter fra de to institutioner fortsætter. Styregruppen mødes en
gang årligt, hvor det forgangne år evalueres og handlingsplan for det kommende år besluttes.
Styregruppen omfatter RUCs og Zealands rektorer suppleret at 1-2 udpegede repræsentanter for hver
institution.
Til den daglige implementering at aftalen nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra RUC og
Zealand. Arbejdsgruppen refererer til styregruppen. Arbejdsgruppen opstiller konkrete aktiviteter og
udarbejder handlingsplaner for deres gennemførelse. Styregruppen godkender handlingsplanerne.
De to institutioner afsætter de nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer til aftalens
gennemførsel. I de årige handlingsplaner udarbejdes der, hvis nødvendigt, et fælles budget til gennemførsel
af aktiviteterne.
§ 6. Synliggørelse af samarbejdet
Begge parter forpligter sig til at skabe synlighed om samarbejdet.

Aftalen er underskrevet den 20. juni 2022
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Handlingsplan 2022
I forlængelse af ”Partnerskab mellem Roskilde Universitet og Zealand om kvalificeret arbejdskraft til
Region Sjællands erhvervsliv” for perioden 2022-2024 udarbejdes årlige handlingsplaner.
Handlingsplanen for 2022 indeholder 4 indsatser, som er godkendt i RUC’s og Zealand’s rektorater.

Indsats 1: Samarbejde om videnudvikling på udvalgte fagområder
Med afsæt i fire konkrete projekter konsolideres samarbejdet om videnudvikling og videnbrobygning
mellem Zealand og RUC.
Over de kommende år vil RUC og Zealand deltage i en række fælles udviklingsprojekter med fokus på bl.a.
digitalisering, turisme, vækst- og erhvervsfremme. Herunder er følgende projekter allerede godkendt og i
gang:
•
•
•
•

Biosolutions Fyrtårn (m/ EHSJ som lead)
Femern Fyrtårn (m/ EHSJ som lead)
Digitale veje til vækst – kompetence (Socialfondsprojekt med Zealand som lead)
Innovationsdistrikt Sjælland (Regionalsfondsprojekt med Coro som lead)

•

Change Zealand (DEM-projekt med EHSJ som lead)

•
•

Egenfinansierede samarbejder:
Metodecoaching af F&U på Zealand med bl.a. som samarbejdspartner
Uddannelses- og forskningssamarbejde inden for bæredygtighed

Målsætning/milepæle:
•
•

Fortsat udvidelse af samarbejder på faglige områder med fælles interesse
Fælles fondsansøgning mellem Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC og Zealand

Ansvarsperson hos Zealand
Jonas Ørts Holm, Udviklingsleder
E-mail: joho@Zealand.dk
Mobil: 2257 5317

Ansvarsperson hos RUC
Allan Grønbæk, teamleder
E-mail: allang@ruc.dk
Mobil: 4674 3332
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Indsats 2: Afdækning af muligheder for samarbejde inden for fødevarer
Zealand og RUC har som institutioner begge en faglig profil på fødevareområdet og har gennem projekter og
samarbejde med virksomheder i Region Sjælland erfaringer at bygge videre på. Institutionerne er enige om at
arbejde for et udvidet samarbejde på området og vil løbende holde hinanden orienteret om nye initiativer- og
inddrage hinanden hvor det er relevant.
Ansvarsperson hos Zealand
Anders Torpegaard, Udviklingsleder
Center for Erhverv og Udvikling
E-mail: ator@Zealand.dk
Mobil: 5076 2708

Ansvarsperson hos RUC
Niels Heine Kristensen, Professor,
Institut for Mennesker og Teknologi
E-mail: nheine@ruc.dk
Telefon: 4674 2567

Indsats 3: Videreførelse af samarbejde om studenter start-ups og
studenterentreprenørskab
Videreførelse af Regions Sjællands entreprenørskab-netværket med fokus på bl.a. udbredelse af
studenterentreprenørskab med særlige aktiviteter og støtte til studenter start-ups. Zealand og RUC vil gerne
være tovholder for samle netværket med jævne mellemrum og udvidelse af netværket.
Zealand og RUC udvikler forskellige entreprenørskabs aktiviteter i samarbejde med bland andet Erhvervshus
Sjælland og Fonden for Entreprenørskab. Der arbejdes videre på at integrere læringsmål for entreprenørskab.
For eksempel i forbindelse med studerendes semester projekter og praktikker. Der arbejdes for at integrere
bæredygtighed og diversitet i intraprenørskabsaktiviteter og iværksætteri. Videre støtte af studerende med
interesse for iværksætteri gennem inspiration- og netværksevents, mentor programmer osv. Nogle af disse
aktiviteter afvikles i fællesskab mellem de to institutioner, hvor der giver mening og passer til begge
institutioners årshjul.
Målsætning/milepæle:
• Fortsat relationsopbygning og videndeling i Regions Sjællands entreprenørskab-netværket med fokus
på entreprenørskabsaktiviteter for studerende
• Afdækning og udvikling af regionalt økosystem for studenterentreprenørskab
• Videreudvikling af muligheder for inkubationsmiljøer for studenteriværksættere
• Sondring af fælles projekter som fremme iværksætteri blandt studerende med fokus på bæredygtighed
• Samarbejde og dele viden om videre udvikling af institutionernes strategi for entreprenørskab
Ansvarsperson hos Zealand
Linnea Jacobsen, Innovationsleder
E-mail: lija@zealand.dk
Mobil: 5076 2819

Ansvarsperson hos RUC
Araceli Bjarklev
E-mail: araceli@ruc.dk
Telefon: 4674 2004
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Indsats 4: Fælles rekrutteringsindsats i Region Sjælland
I første halvår af 2022 i regi af uddannelsesalliance mellem Zealand, RUC og Absalon afsøges muligheder for
et bæredygtigt koncept for et fælles åbent hus, roadshow og/eller uddannelsesmesse mellem parterne.
Der kan Fx opbygges et korps af studenterambassadører, som kan deltage i fælles gymnasieskolebesøg. I
andet halvår af 2022 forventes en fælles indsats implementeres.
Samtidigt afklares, om der er fælles strategiske interessevinkler på medieeksponering af Zealand og
RUC- projekter forskning og uddannelser mv. Dermed sigtes på at styrke artikel- og
pressemeddelelsesproduktion med et regionalt afsæt, lokalmedieeksponering osv. af partnerskabet.
Målsætning/milepæle:
•

Afsøges muligheder for et bæredygtigt rekrutteringskoncept mellem parterne (udført)

•

Afklaring af fælles strategiske interessevinkler på medieeksponering (udført)

•

Implementering af fælles indsats

•

Etablering og synliggørelse af meritveje for Zealands dimittender i RUCs uddannelser i de områder,
hvor det skønnes relevant.

Ansvarsperson hos Zealand

Ansvarsperson hos RUC

Ingrid Thorn, studiechef
E-mail: inth@Zealand.dk
Mobil: 5076 2602

Elisabeth Hvas, vicedirektør
E-mail: eh@ruc.dk
Telefon: 4674 3393
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