Roskilde University

Samarbejdsaftale om partnerskab RUCMUS mellem Roskilde Universitet,
Vikingeskibsmuseet, ROMU, Museum Sydøstdanmark, Greve Museum og
Museum Vestsjælland for perioden 1januar2018- 31. december 2020

Denne samarbejdsaftale gælder mellem følgende partnere:
Roskilde Universitet (RUC), Universitetsvej 1, 4000 Roskilde
Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde
ROMU, Munkebro 2, 4000 Roskilde
Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg
Greve Museum, Bækgårdvej 9, 2670 Greve
Museum Vestsjælland, Klosterstræde 8-18, 4300 Holbæk

Samarbejdets formål og fokus
RUCMIJS er et tværfagligt partnerskab om forskning, formidling og undervisning
på/i/om museer.
Partnerskabets formål er vidensskabelse, videndeling og erfaringsudveksling.
Partnerskabet søger at bidrage til samarbejdspartnernes organisatoriske læring
og kompetenceudvikling.
Samarbejdet skal
styrke de langsigtede bånd mellem RUC og museerne
styrke forskning, formidling og undervisning indenfor museumsområdet
sikre udveksling om forskning, formidling og undervisning mellem
parterne
-

-

-

Samarbejdet kan
danne grundlag for udvikling af fælles forsknings-, formidlings- og
undervisningsaktiviteter og —projekter.
anvendes som springbræt til at styrke regionalt, nationalt og
internationalt forsknings-, formidlings- og undervisningssamarbejde med
andre universiteter og kultur- og kunstinstitutioner.
-

-

Samarbejdets omdrejningspunkter er parternes fælles kerneopgaver, dvs.
forskning,
undervisning
formidling.
-

-

-

Samarbejdet har særligt fokus på det lovgivningsbestemte mål om, at museerne
skal:
1. aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og
vedkommende.
2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og
samfund.
3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens ansatte.
I forlængelse af dette tager samarbejdet afsæt i RUC’s forskningsmæssige
styrkeposition indenfor kommunikation, oplevelse og formidling, samt
universitetets fokus på åben og involverende forskning, eksperimenterende og
innovative læringsformer. Centrale ledetråde er tværfaglighed, dialog og
deltagerstyring, samfundsrelevans og international orientering.
Samarbejdet tager afsæt i museernes styrkeposition indenfor praksiserfaring,
mødet med brugerne, lokal forankring, udstilling og formidling, tværfagligt
samarbejde, interessentsamarbejde og forskning på museer.
Samarbejdsområder og -aktiviteter
RUC og Vikingeskibsmuseet, ROMIJ, Museum Sydøstdanmark, Greve Museum
samt Museum Vestsjælland (herefter museerne) agter at samarbejde på følgende
områder:
Forskning
•
•

•
•

•

Der afholdes løbende faglige seminarer, af både intern og ekstern
karakter
RUC og museerne kan formulere fælles forskningsprojekter på områder af
fælles interesse. Disse kan både tage udgangspunkt i udstillinger
produceret af museerne og i undervisnings- og projektforløb på RtJC.
RUC og de museerne kan indgå konkrete samarbejder om feks. ph.d.
uddannelse.
Finansieringen af de enkelte sarnarbejdsprojekter vil blive fastlagt fra
gang til gang. Udgangspunktet er, at RUC og museerne dækker egne
udgifter, og at fællesudgifter deles ligeligt mellem universitetet og
museerne. Muligheden for at udarbejde fælles ansøgningen om ekstern
finansiering vil også afsøges og afprøves.
RUC kan anvende museerne, deres samlinger, udstillinger og formidling i
forskningsprojekter

Formidling
•

Det akademiske personale på RIJC stiller sig, efter nærmere aftale og
vederlagsfrit, til rådighed for formidling af forskningsbaseret viden til
museerne, f. eks. i form afgæsteforelæsninger, kurser, samt stiller op med
faglige bidrag ved seminarer og lignende arrangeret af museerne eller

•

disses samarbejdspartnere samt med faglig konsulentbistand og
rådgivning i forhold til udviklingsprojekter ved museerne.
Ovennævnte tilstræbes arrangeret som åbne events for
samarbejdspartnerne.

Undervisning
•

•

•

•

•

Grupper af kandidatstuderende på en række af RUCs fag kan, efter
nærmere aftale og vederlagsfrit, besøge museerne og få en introduktion
til driften af specialiserede museer, til museumsdrift og til museernes
samlinger. Besøget kan også omfatte en rundvisning i de aktuelle
udstillinger.
Museerne udbyder projekter, som har museerne og deres arbejdsopgaver
som genstandsfelt. Det kan både dreje sig om forskningsprojekter,
projekter rettet mod en udstilling på museerne, museumsdrift og
museologi generelt m.v. Dette udbud kan formidles gennem flere
forskellige kanaler på RUC.
Det videnskabeligt uddannede personale på museerne stiller sig, efter
nærmere aftale, til rådighed for undervisning og projektvejledning ved
RUC. Det kan ske vederlagsfrit som gæsteundervisere eller gennem
ansættelse som eksterne lektorer i henhold til gældende timesatser.
RUC kan efter aftale tilbyde museerne som praktiksted for sine bachelor-,
kandidat- og masteruddannelser. I forbindelse med det gøres der brug af
RUC’s praktikaftaler.
RIJC kan anvende museerne, deres samlinger, udstillinger og formidling i
studenterprojekter.

Informations- og ressourcedellng
•

•

•
•

RUC og museerne udveksler relevante publikationer og tryksager såsom
årsberetninger, undervisningskataloger, forskningspublikationer,
nyhedsbreve, kataloger, mv. Parterne har et fælles ansvar for denne
udveksling.
RUC og museerne udveksler invitationer til relevante begivenheder på de
to institutioner. Dette omfatter også muligheder for samarbejde med
andre universiteter og museer.
RUC og museerne kan efter nærmere aftale anvende hinandens faciliteter,
hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.
RUC påtager sig driften af partnerskabets hjemmeside, som alle parter
dog er ansvarlige for at levere input til.

Organisering
Partnerskabet har en styregruppe, en kontaktgruppe, et sekretariat og ad hoc
arbejdsgrupper.

