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Samarbejdsaftale mellem projektet og ruc.doc Side 1

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitetscenter og Frederiks-
borg Amt vedr. Interreg. IIIa-projektet Kulturel identitet, kultur-
kortlægning og planlægning i Øresundsregionen.

Aftale af 27.5.2006

Mellem

RUC ved Poul Holm
Adresse: Roskilde Universitetscenter, Postboks 260, 4000 Roskilde

Og

Interreg. IIIa projektet: ”Kulturel Identitet, Kulturkortlægning og Planlægning i Øresundsregio-
nen”/ved Frederiksborg Amt (fra 1.1.2007: Hovedstadsregionen)- Henrik Sparre-Ulrich (heref-
ter projektet).
Adresse: Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.

Vedrørende udvikling og gennemførelse af 15 ECTS af kandidatuddannelsen i geografi (start:
1.9.2006) med henblik på udvikling af ny masteruddannelse i kulturplanlægning.

Masteruddannelsen skal før den iværksættes, godkendes af VTU. Før evt. godkendelse foregår
uddannelsesaktiviteterne inden for rammerne af tompladsordningen på grundlag af studieordnin-
gen for kandidatuddannelsen i geografi.

§ 1. OPTAG

1.1. RUC påtager sig at optage og indskrive ansøgere, der opfylder kriterierne som del-
tidsstuderende/tompladsstuderende ved geografiuddannelsen med studiestart d. 1.
september 2006.

§ 2 Deltagerbetaling

Deltagerbetaling opkræves af RUC, som følger:

2.1. For perioden 1.9.2006 til 31.12.2006 er deltagerbetalingen fastsat til 4.000 DKK pr.
deltager.

2.2 For perioden 1.1.2007 og frem til det tidspunkt hvor uddannelsen – hvis RUC’s be-
styrelse beslutter at indsende ansøgning herom – er godkendt som Masteruddannelse
af VTU (forventeligt 1.9.2007) opkræves deltagerbetaling, svarende til RUC’s tak-
ster for tompladsstuderende på geografi.

2.3 På det tidspunkt hvor uddannelsen eventuelt godkendes som Masteruddannelse af
VTU fastsætter RUC ny deltagerbetaling. Alternativt videreføres uddannelsesaktivi-
teterne under tompladsordningen.
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§ 3 Finansiering
Finansiering af udvikling af Master i kulturplanlægning fordeles mellem parterne
som følger:

3.1 RUC

3.1.2 RUC afholder alle løn og driftsudgifter til RUC-ansatte VIP-medarbejdere.
RUC afholder alle facilitetsomkostninger forbundet med undervisning, der finder
sted på RUC

3.1.3 Alle indtægter fra deltagerbetaling tilfalder RUC, dog sådan, at den fulde indtægt fra
deltagerbetaling anvendes til at finansiere dels 50.000 kr. kontant som RUCs medfi-
nansiering af Interreg. projektet III (jvf. aftale), dels 13.600 kr. kontant til betaling af
kontorfaciliteter på RUC i efterårssemestret 2006, dels til delbetaling af internat og
løn til gæstelærere i henhold til det pr. 16.6.2006 til RUC fremsendte budget.

3.1.4 Alle taxametertilskud for undervisningen tilfalder RUC.

3.2. Frederiksborg Amt:

3.2.1 Projektet afholder de resterende løn - og driftsudgifter til internat og de i overens-
stemmelse med budget af 16.6.2006 engagerede gæstelærere og andre løse VIP-
medarbejdere på masteruddannelsen – efter at den fulde deltagerbetaling er anvendt
til betaling af 50.000 kr. kontant RUC medfinansiering af Interreg. III projektet plus
13.600 kr. kontant til betaling af kontorfaciliteter på RUC i efterårssemestret 2006
plus betaling af en del af nævnte internat- og lønudgift.

3.2.2 Projektet afholder således alle de resterende i overensstemmelsen med budgettet fast-
satte udgifter til internat, forplejning mv. for undervisning.

§ 4 Betaling

4.1 Løn til gæstelærere og andre løse VIP-medarbejdere på mastermodulet som fastlagt i
budgettet udbetales af RUC – men differencen efter at have forbrugt indtægt ved del-
tagerbetaling, refunderes af projektet.

4.2 Udgifter til internat, forplejning mv. som fastlagt i budgettet udbetales fra RUC –
men differencen efter at have forbrugt indtægt ved deltagerbetaling, refunderes af
projektet.
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§ 5 Undervisning og udviklingsressourcer

5.1 RUC

RUC påtager sig minimum at undervise:

5.1.2 270 timer i efterårssemesteret

5.1.3 128 timer i forårssemesteret 2007 (videre udviklingsarbejde).

5.1.4 Ca. 211 timer i efterårssemesteret 2007 (undervisning, forudsat at der kører under-
visning).
Herefter aftales timeantal nærmere mellem parterne, afhængig af Masteruddannel-
sens godkendelse.

5.2 Projektet

Projektet stiller en medarbejder til rådighed for projektet i:

5.2.1 37 timer ugentligt i perioden fra 1.9.2006 til 1.2.2006.

5.2.2 18½ time pr. uge i perioden 1.2.2007 til 30.8.07
Herefter kan timeantal aftales nærmere mellem parterne, afhængig af
Masteruddannelsens godkendelse.

§ 6 Markedsføring

Den videre markedsføring af uddannelsen sker i samarbejde mellem kommunikati-
onsenheden på RUC og Frederiksborg Amt.

§ 7 Ophør
Denne aftale ophører 31.12.2007.

Dato: Dato:

Poul Holm, Henrik Sparre-Ulrich
Rektor Projektet


