
                                                                                                                            

REFERAT 
UDDANNELSESUDVALGET FOR PB I GRAFISK KOMMUNIKATION  
 

 

Tid: 17 maj 2017 kl. 13-16  

 

Sted:  UC Syddanmark, Campus Haderslev, Lembckes vej 7,  

 

Deltagere:  

▪ Jesper Olsen (JO), medarbejderrepræsentant (Underviser) Grafisk 

Kommunikation, UC SYD 

▪ Lisbeth Højmark (LH), medarbejderrepræsentant (Underviser) Grafisk 

Kommunikation, UC SYD 

▪ Marianne Kemény Hviid (MKH), Chefkonsulent ledelsessekretariatet, UC SYD.  

▪ Anni Rosengren Korsbæk (ARK), Leder af Lederskolen, UC SYD (Ankommer til 

mødet kl. 14.10)  

▪ Nikolaj Riise (NR) Studerende 1. Årgang Grafisk Kommunikation 2016A 

▪ Ann Brøgger (AB) Studerende 2. Årgang Grafisk Kommunikation, 20165C–

Suppleant for Uddannelsesudvalgsmedlem Søren Søgaard Hygum, 2016B   

▪ Susanne Bøgh (SB), Aarhus Designskole, Kompetencehuset.  

▪ Mette Bonde (MB), Studieleder Kommunikationsuddannelserne, UC 

SYD(tilforordnet) 

▪ Tina Have Lauesen-Day (THLD) Studiekoordinator, Grafisk Kommunikation, UC 

SYD (tilforordnet)(referent) 

▪ Karen-Margrethe Österlin (KMÖ), specialkonsulent, (tilforordnet) 

 

 

Afbud:  Poul Mikkelsen (PM), Kreativ direktør DDB (ekstern underviser) 

Tina Holm Møller (THM), HK Grafisk 

  

   

  

  

1. Velkommen og præsentationsrunde v studieleder Mette Bonde  

Da formanden ikke var tilstede bød studieleder, MB velkommen.  

Derefter var der en kort præsentationsrunde  

 

2. Præsentation og godkendelse af dagsorden fra studielederen.  

MB præsenterede dagsorden (”Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde GK 17_05_17”) 

Kommentarer til referat fra tidligere blev efterspurgt. Intet var at bemærke og mødet 

fortsatte.  

 

3. Meddelelser fra formanden, studiekoordinator, studieleder og udvalgets medlemmer  

a. MB satte rammerne for dagens dagsorden: Fokus på den nye studieordning for 

uddannelsen; ”Dagens uddannelsesudvalgsmøde har det ene formål at præsentere og 

drøfte en revideret studieordning. På baggrund af dette udarbejdes et høringssvar til 

formandskabet, hvor den reviderede studieordning fremlægges til endelig godkendelse 

ultimo maj 2017” 

b. MKH informerede om bestyrelsens temamøde med uddannelsesudvalgene ved UC SYD 

28 september 2017. Temaet for mødet er endnu ikke fastlagt. 
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4. Præsentation og dialog om revideret studieordning  

• MB og MKH informerede om proces for godkendelse af ny studieordning; Høringssvar 

fra medlemmer af uddannelsesvalget samt formandskab for censorsekretariatet 

videresendes til bestyrelsen. 

 

• Processen frem til den reviderede studieordning v studieleder Mette Bonde 

MB præsenterede timeline og events indtil nu vedrørende arbejdet med den nye 

studieordning: 

• Maj 2016: Uddannelsesudvalget informeres om revision af studieordning. 

• Juni/Juli 2016: Da daværende studieleder, Valdemar Kraft, fratræder 

stillingen, samt ferie, påbegyndes arbejdet ikke straks. 

• November 2016: Undervisere (Interne som eksterne) informeres om at 

arbejdet påbegyndes, og eksterne udpeger 2 i blandt dem til repræsentanter i 

arbejdsgruppen. 

• December 2016: Arbejdsgruppen mødes. (Deltagere: Prorektor, institutchef, 

ny studieleder, studiekoordinator, 2 interne undervisere, 2 eksterne 

undervisere. 

• December 2016: Studerende informeres via mail om at studieordningen 

revideres. 

• 08 februar 2017: Arbejdsgruppen mødes. Mødet tager udgangspunkt i forslag 

til ny modul-struktur, baseret på krav fra UC SYD, kvalitetssikring, 

bekendtgørelser osv. samt kommentarer og input fra første møde i 

arbejdsgruppen og idéer fremsendt af medlemmer til studie-koordinatoren. 

Medlemmer bedes fremsende indhold til moduler til studie-koordinatoren. 

• 21 marts 2017: Arbejdsgruppen mødes. Mødet tager udgangspunkt i forslag til 

indhold af ny modul-struktur, baseret på kommentarer og input fra første 

møde i arbejdsgruppen, samt idéer fremsendt af medlemmer til studie-

koordinatoren. 

• 30 marts 2017: Stormøde med studerende (På foranledning af de studerende) 

• 03 april 2017:Konsulent ansættes til hjælp med arbejdet på studieordningen. 

• April 2017: 2 møder med studerende. Udkast til ny studieordning, samt 

overgangsordning præsenteres for studerende.  

• 01 maj 2017: Møde med pro-rektor og undervisere (interne og eksterne) 

• 15 maj 2017: Stormøde (Deltagere: Studerende, prorektor, institutchef, 

studieleder, studiekoordinator, konsulent, interne samt eksterne undervisere. 

Overgangsordning diskuteres og årgang 2016 fremsætter ønske om at 

fortsætte med den gamle struktur. Prorektor lover årgang 2016 at dette kan 

imødekommes såfremt økonomiske og kvalitetssikringsmæssige rammer kan 

overholdes. 

• 15 maj 2017: Møde med medarbejdere. (Deltagere: Prorektor, institutchef, 

studieleder, studiekoordinator og undervisere (interne og eksterne). 3 

studerende deltager som bisiddere. Prorektor og eksterne undervisere bliver 

enige om at indgå forhandling om nedgang i aflønning for undervisning af 

årgang 2016. 

 

• MB rammesætter hvorfor uddannelsen skal have en ny/revideret studieordning:  

➢ Nuværende situation; manglende kvalitetssikringsmæssig dokumentation 

omkring uddannelsens indhold og gennemførsel, herunder modulplaner, 

læringsmål. 

➢ Nye bekendtgørelser siden den sidste studieordningsrevision. 
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➢ Ned-dimensionering af uddannelsen (Uddannelsen må kun optage 44 nye 

studerende i 2016, 44 i 2017 og 36 i 2018) pga. stigning i ledighedstal (som 

publiceret af ministeriet) 

➢ Nye regler om uddannelsesloft. 

➢ Life Long Learning (Videreuddannelse via Master/Kandidatuddannelser, og 

disses krav for adgang) 

➢ Ændringer i fremtidigt arbejdsmarked og fremtidssikring af dimittenders viden, 

færdigheder og kompetencer. 

 

➢ Generelle kommentarer (med forbehold):  

➢ Studerendes og undervisere udtrykte forbehold og megen usikkerhed omkring 

eksaminer/afprøvning efter hver 6. Uge (Hvert modul) 

➢ Der var diskussion omkring hvorvidt og hvor megen/lidt skriftlighed en 

uddannelse på professionsbachelor niveau skal/bør indeholde, samt hvor stor 

del den håndværksmæssige side skal/bør fylde. Der var forskellige meninger 

om dette fra forskellige deltagere. Dog blev det klart at den nuværende 

situation ikke er en par med lignende uddannelser. 

➢ Studerende udtrykte frustration over muligvis at have fortalt mulige ansøgere 

noget forkert til Åbent Hus –f.eks. ”lovet” dem undervisere. Undervisere 

forklarede at der til den officielle præsentation var fokuseret på fagligheder og 

ikke nævnt undervisere ved navn. 

➢ En del deltagere udtrykte enighed om at studieordningen burde revideres, i 

lyset af samfunds- og lovmæssige ændringer.  

➢ Der var usikkerhed omkring hvorvidt, rent tidsmæssigt, en ny studieordning 

kan blive implementeret for 2 årgange til september 2017 (Den nye 2017 

årgang, samt 2016 årgangen via en overgangsordning). Der var også udtryk 

for at dette godt kunne lade sig gøre. 

➢ De studerende gjorde det klart, at den oplevede usikkerhed og utryghed ikke 

kun handler om ændringer i studieordningen, men i lige så høj grad handler 

om ændringer i studiets struktur, samt hvad disse ændringer betyder i forhold 

til hvem der skal undervise. 

➢ Der var kritik over uddannelsens kommunikation af ændringer og arbejder til 

studerende. 

➢ Det blev fremhævet, at arbejdet med studieordningen ikke har forløbet så 

kronologisk som det fremstod ved præsentationen. En af forklaringerne på 

dette kan findes i, at selve udviklingsarbejdet ikke kunne blive adskilt i 

tilstrækkelig grad fra de økonomiske forhandlinger med de eksterne 

undervisere, der også har pågået henover foråret 2017 

 

 

• Præsentation af den reviderede studieordning, herunder overgangsordning og 

kvalitetssikringsmodel v specialkonsulent Karen-Margrethe Österlin og 

studiekoordinator Tina Have Lauesen-Day 

• Dialog om den reviderede studieordning v alle  

➢ Deltagere fremhævede områder for videre undersøgelse og afklaring (F.eks. 

specifik brug af tekst og timetal i kvalitetssikringsmodellen, afklaring om 

”deltagerpligt”, brug af ”kan” og ”skal”, samt andre sproglige 

opmærksomhedspunkter. 

➢ Der blev fremsat forslag til ændringer i afsnittet omkring pædagogik, og 

hvorvidt der i stedet skulle være beskrivelse omkring didaktik. 

➢ Modulbeskrivelser blev af nogle deltagere set som meget (for) generelle, dog 

blev det forklaret af flere andre at dette netop var så uddannelsen kunne have 

større praktisk råderum og fleksibilitet mht. opbygningen og planlægningen af 

disse fra år til år, og stadig holde sig til bekendtgørelsens krav. 
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➢ Det blev foreslået at områderne ”Viden, Færdighed og Kompetencer” blev 

gjort mere tydelige under de individuelle moduler i studieordningen. 

➢ Der var en usikkerhed mht. prøver/eksaminer f.eks. om deres form og om 

hvorvidt uddannelsen måtte afprøve moduler med ”bestået/ikke bestået”, eller 

om dette skulle være via 7-trins skalaen, hvordan der ville blive afprøvet i 

grupper 

➢ Igen blev kravet om skriftlighed bragt op, og deltagere udtrykte forskellige 

holdninger og meninger. 

➢ Der blev vist et skema-eksempel. Reaktionen på dette var generelt positivt, 

dog var der usikkerhed om hvor realistisk dette var, da der på nuværende 

tidspunkt hverken var aftale med modulansvarlige eller undervisere. 

 

 

 

 

5. Fremtidige møder i uddannelsesudvalget: 

• Januar 2018 

 

6.  Eventuelt 

 

• Der blev udtrykt stor frustration over udmeldinger og kommentarer på sociale medier 

(bla. Facebook) af tidligere studiechef, Hugo Heilmann (samt enkelte andre). Disse 

havde en ordlyd der at uddannelsen var blevet lukket (”RIP SVK”). Dette havde skabt 

en del rygter og usikkerhed blandt medarbejdere, undervisere, nuværende og tidligere 

studerende, samt feeder-skoler, praktiksteder og aftagerfelter. 

• Der blev efterspurgt information om hvad ”modulansvar” indebar og hvordan 

modulansvarlige og undervisere kunne samarbejde for at sikre f.eks. progression. Da 

dette ikke er direkte relevant til indholdet i studieordningen, blev det kun i korte træk 

forklaret, og der vil være videre samtaler med undervisere om dette, samt opfølgende 

møder og seminarer/workshops. 

 

 

 

Mødet blev afsluttet kl 16.10. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Bonde, studieleder  

Kommunikationsuddannelserne 

UC SYD 

Lembckes vej 7 

6100 Haderslev 

Tel +45 7266 5135 

mbon@ucsyd.dk 

www.ucsyd.dk 
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