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Uddannelsesudvalgsmøde Medie- og sono-
kommunikation  
Onsdag den 26. april kl. 13.00 – 16.00 
Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev, bygning G, lokale G12  
 
 
  
REFERAT: 
  

1. Godkendelse af referatet fra UU-mødet d. 1. februar 2017 
1. Godkendt uden kommentarer  

 
2. Godkendelse af dagsordenen 

1. Godkendt uden kommentarer  
 

3. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets medlem-
mer 

1. Ingen meddelelser fra formanden  
2. Studieleder: redegørelse for bestyrelsesreferat a 23. marts 

2017, punkt 5: udflytning af to uddannelser til Kolding (be-
styrelsesreferat tilgås på UC SYD’s hjemmeside: 
https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/organisation-og-doku-
mentation/bestyrelsen/) Uddannelsen skal henover efter-
året 2017 og i det tidlige forår 2018 prækvalificeres til en 
udflytning. Derudover er der flg. input:  

1. SWOT-analyse med pro et contra fra tidligere pro-
ces vedr. udflytning til Kolding præsenteres af Ja-
kob – se bilag 1 

2. Formanden udtrykker bekymring over, at uddannel-
sesudvalget ikke er blevet rådført og inddraget i 
processen frem til dd 

3. Udvalgets medlemmer opfordrer bestyrelsen og 
rektoratet til at inddrage uddannelsens kerneaktø-
rer i planlægningsprocessen så tidligt som muligt, 
så meget som muligt samt kontinuerligt frem til 
2020: 

1. Det er centralt at bevare det nuværende 
studiemiljø i en udflytning. Det sociale, høj-
skoleagtige tilsnit er helt centralt at bevare. 
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De studerende bør inddrages i processen 
med at beskrive det bevaringsværdige  

2. De tekniske og lydmæssige krav kan byg-
ges med ind i den nye campus-løsning  

3. Der skal tænkes i en løsning, hvor de tre-
kommunikationsuddannelser, også fysisk, 
får mulighed for at skabe et fælles, kreativt 
kommunikations- og videnmiljø 

4.  Meddelelser fra udvalgets medlemmer: Mariannne K Hviid 
orienterer om temamøde med bestyrelsen den 28. sep-
tember. Indstilling til rektoratet, at de forelægger for besty-
relsen: tema fra løvblæser til støvsuger. Udvide aftagerfelt, 
gøre opmærksom på, hvad UC SYD’s dimittender (også) 
kan på en sådan måde, at aftagerfeltet ”støvsuger” dimit-
tenderne ud af UC’et. I stedet for, at UC’et ”løvblæser” 
dem ud til aftagerfeltet 
 

4. Forhold omkring uddannelsen - beretning fra den forløbne periode 
v/ Jakob 

1. Jf. bilag 2 
 

5. Revision af studieordningen v/Jonas og Jakob 
1. Indstillingen til uddannelsesudvalget om en godkendelse 

af studieordningsændringerne accepteres 
2. Natasja H Fuglsang konsulteres mhp. en juridisk gennem-

gang af studieordningen  
3.  Marianne K Hviid giver input bilateralt mht. mindre juste-

ringer   
 

6. Orientering om institutions- og turnusakkreditering v/ Mette 
1. Medie- og sonokommunikation er indstillet til en betinget 

akkreditering på baggrund af 1) tvivl om fortolkningen af 
§13 i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser (https://www.retsinforma-
tion.dk/forms/r0710.aspx?id=183397); og 2) uddannelsens 
dokumentation og videreudvikling af videngrundlaget  

2. Jakob uddyber baggrunden for turnusakkrediteringens på-
talepunkter  

3. Der er forslag om at lade MS uddannelsen’s egne nuvæ-
rende og kommende dimittender være grobund for udvik-
ling af vidensmiljøet i og med uddannelsen er den eneste 
af sin art i Danmark 

4. Jakob og Mette følger op og udarbejder skabeloner og 
fremtidige procedurer i samarbejde med UC SYD’s kvali-
tetskoordinator 

7. Evt. 
8. Kommende mødedatoer 

o onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 13-16 
o onsdag d. 28. september kl. 10-16: Temamøde for alle 

UU’ere på UC SYD i Esbjerg 
o onsdag d. 25. april 2018 kl. 13-16 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183397
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183397
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Venlig hilsen 
 
Mette Bonde (MBON) 
Studieleder på kommunikationsuddannelserne/Head of Communication 
Studies 
Institut for samfundsfag og kommunikation 
 
MBON@ucsyd.dk 
+45 7266 5140 
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