
160427 

MØDE I UDDANNELSESUDVALGET FOR
MEDIE- OG SONOKOMMUNIKATION, SONIC COLLEGE 

27. april 2016 kl. 13-16
Lembckesvej 7
6100 Haderslev

Til stede:
Marianne Hviid, Anni Korsbæk, Peter Hou,, William Skov Hansen, Daniel Porcelli og Jakob W. Goetz (ref.)

Afbud fra:
David Mondrup, Aino Lene Faurbye, Claus Bay, Morten Breinbjerg, Jonas R. Kirkegaard, Valdemar Kraft, 
Daniel G. Schougaard og Inga Juul Vind (formand)

REFERAT

1.     Velkomst v/Formand?/Studieleder

Da formanden og studielederen ikke var til stede, bød studiekoordinator Jakob Goetz velkommen. Vi tog 
herefter en kort præsentationsrunde.
 

2.     Meddelelser fra formanden, medlemmerne og studiekoordinatoren

Jakob berettede hvad der i store træk er sket på uddannelsen det seneste år, se vedhæftede oversigt. Jakob 
gennemgik ligeledes nogle af de nye kommunikationstiltag ifm. den nye online showcase på soniccollege.org

Punktet mundede ud i en snak om hvad der blev sat i søen ved sidste møde for et år siden (aftageranalyse og 
oversigt over kompetenceprofiler m.v.), og hvorfor ikke udvalget siden har været bedre orienteret om 
administrationens videre tanker. Jakob var enig i den kritik der blve rejst og lovede at gøre hvad han kunne for 
at rette op på kommunikationen med udvalget (UU) fremover.

Der var ikke yderligere meddelelser fra medlemmerne.

 



3.     Orientering om beskæftigelsesundersøgelsen, dimittendundersøgelsen samt 
bachelorundersøgelsen, VKRA/JWGO

Jakob orienterede kort om de tre undersøgelser: 
a) at beskæftigelsesundersøgelsernes tal pga. lav svarprocent ikke er retvisende vedr. hvor mange dimittender 

der er i beskæftigelse, men at beskæftigelsen for dimittender fra SC er stigende og p.t. ligger på ca. 60%. 
Dette er ikke helt tilfredsstillende, hvorfor der de kommende år er særlig fokus fra uddannelsens side på at 
styrke netværket til aftagerbranchen yderligere. Til gengæld har ca. 20% af dimittenderne stiftet eget firma, 
hvilket er flot - og det skal blive interessant at følge denne udvikling fremover.

b) at uddannelsen generelt får ros i dimittendundersøgelsen
c) at der bør gøres en indsats ift. undervisning i skriftlighed hen mod BA-projektet. (Jakob fortalte om det 

aktuelle arbejde på at forbedre denne del.) 

Jakob gennemgik også kort hvilke ni videreuddannelser som vores dimittender indtil nu er blevet optaget på, 
samt fremlagde en oversigt for hvilke praktikpladser vores 6. semesterstuderende netop nu er ude i. (Begge 
oversigter vedhæftes denne skrivelse.)

4.     Efter- videreuddannelse på UC SYD inden for uddannelsens område v/Anni Korsbæk

Anni berettede om EVU og de muligheder grunduddannelserne har for at lave kurser m.v. i EVU-regi. Anni og 
Jakob blev enige om snarest muligt at mødes med Valdemar for at komme frem til konkrete 
udviklingsprojekter, som der så vil kunne fortælles mere om på næste UU-møde.
 

5.     Formålet med uddannelsesudvalgene på UC SYD, formål, roller, opgaver v/Marianne Hviid
 
Marianne gennemgik mål og mening med UU, og hvorledes UU hører hjemme i organisationen, se vedhæftet 
powerpoint.

6.     Status på studieordninger – drøftelse af ændringer med udgangspunkt i det foreløbige arbejde 
v/JWGO

Jakob fortalte om den standende diskussion som pågår i gruppen af modulansvarlige vedr. uddannelsens 
sammensætning, og den forestående revision af studieordningen, som udvalget i løbet af sommeren vil blive 
orienteret yderligere om.

 
7.     Eventuelt

Grundet det ringe fremmøde, gav det ikke mening at aftale kommende mødedatoer i plenum, så de 
eftersendes.


