
MØDE I UDDANNELSESUDVALGET FOR 
MEDIE- OG SONOKOMMUNIKATION

29. april 2015 kl. 13-16
Lembckesvej 7, G12
6100 Haderslev

REFERAT

1. Endelig godkendelse af  dagsordenen

 Godkendt

2. Orientering om ny ledelsesstruktur på kommunikationsuddannelserne ved UC Syddanmark

 Valdemar Kraft er ny studieleder og orienterede om reorganisering af de tre 
 kommunikationsuddannelser på Campus Haderslev (Grafisk Kommunikation, Erhvervssprog og 
 it-baseret markedskommunikation og Medie- og sonokommunikation). 
 
 Det er helt unikt at UC Syddanmark har kommunikationsuddannelser. UC Syddanmarks tre er de 
 eneste i DK, og der kommer ikke flere kommunikationsuddannelser til i UC-regi fremover. 

 En masse mediekommunikationsuddannelser neddimensioneres på landsplan, og herunder EITM og 
 Grafisk  Kommunikation i Haderslev, grundet at disse to er kommet i en mediekommunikations 
 uddannelsespulje sammen med bl.a. journalister, hvor der p.t. er stor arbejdsløshed. 

 De tre kommunikationsuddannelser i Haderslev har også hver især for små vidensmiljøer. Tanken fra 
 UCS’ ledelse er da, at vi ved at slå de tre kommunikationsuddannelser sammen står bedre 
 rustet mod bl.a. den kommende institutionsakkreditering.

 Herefter en drøftelse i plenum vedr. hvad reorganiseringen helt konkret kommer til at betyde på 
 uddannelsesudvalgsniveau.



3. Beslutning om udvidelse af uddannelsesudvalget med en tilforordnet

 Det blev enstemmigt besluttet at studiekoordinator Jakob Goetz kan fortsætte i 
 uddannelsesudvalget som tilforordnet.

4. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets medlemmer

 Ingen meddelelser. (Men vi valgte under dette punkt at tage en præsentationsrunde af udvalgets 
 medlemmer.)

5. Beretning fra den forløbne periode

 Beretning vedhæftet.

 Herefter en længere drøftelse i plenum vedr. fordele/ulemper ved at uddannelsen ligger i Haderslev ift. 
 at den evt. flytter til Kolding i 2018

6. Opfølgning på aftageranalyse-arbejdet v/ Daniel Schougaard

 Daniel Schougaard orienterede om aftageranalysen (slides vedhæftet)

7. Kommende mødedatoer

 - mandag d. 21. september kl. 9-16 i Esbjerg (årsmøde for alle uddannelsesudvalg i UC Syddanmark)
- onsdag d. 28. oktober kl. 13-16 i G12 (alm. uddannelsesudvalgsmøde)
- onsdag d. 27. april 2016 kl. 13-16 i G12 (alm. uddannelsesudvalgsmøde)

8. Evt.
 
 Flemming: vil reorganiseringen komme til at kunne mærkes på os studerende nu?
 Jakob/Valdemar: der vil være visse små synlige tegn på det (enkelte fællestimer m.m.), men ikke 
 noget af væsentlig karakter.

Jakob: orientering om MusicBusiness 2020. ‘Letter of Intent’ vedhæftes.

Jonas: der har været mange besparelser på uddannelsen de seneste par år. Kan man tænke sig at vi 
fremtiden begynder også at arbejde med ekstern finansiering? Valdemar: det ligger ikke på mit 
bord. Mig bekendt er der p.t. ikke nogen visioner for dette.


