
141030 
Referat fra uddannelsesudvalgsmøde på 
medie- og sonokommunikation
Sonic College, UC Syddanmark

D. 30. oktober 2014

Mødedeltagere: Marianne K. Hviid, Inga Juul Vind, Peter Hou, David Mondrup, Jonas R. Kirkegaard, 
Flemming Westberg Sørensen, Benjamin Hervit og Jakob Goetz (ref.)
Afbud fra: Aino Lene Faurbye, Claus Bay, Morten Breinbjerg og Daniel Schougaard (sidstnævnte dog med på 
skype noget af tiden)

1. Velkomst og præsentation af medlemmerne

2. Konstituering af Uddannelsesudvalget for PB i Medie- og sonokommunikation

- forslag til forretningsorden blev sendt rundt og diskuteret. Der var forskellige rettelser til den og 
Marianne Hviid eftersender derfor papiret til underskrift hos formand og uddannelsesleder.

-orientering om bekendtgørelse - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132048
-orientering udvalgets opgaver, der er let forandrede ift. tidligere år.

3. Uddannelseslederens beretning - Sonic College helt kort i fakta og tal

 - beretning vedhæftes.

4. Sidste nyt vedr. studieordningen

5. Oplæg ved afgående formand Daniel Schougaard vedr. fokus på aftagerfeltet

 - slides fra Daniel vedhæftes denne mail

6. Vedtagelse af forretningsordenen

 - forretningsorden vedhæftes.

7. Valg af ny formand

 - Redaktionschef, DR Syd Inga Juul Vind blev enstemmigt valgt til ny formand.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132048
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132048


8. Kommende mødedatoer:
 
 - onsdag d. 29. april 2015
 - onsdag d. 28. oktober 2015

 Datoerne blev godtaget.

9. Evt.

 - Møde 21. september 2015 kl. 9-16 i Esbjerg (årsmøde for alle uddannelsesudvalg i UC Syddanmark)

 - Vi melder på et senere tidspunkt en dato ud for erhvervsdag i Kbh. 

 - Research på brancherettede messer hvor aftagerne kan mødes skal foretages:
 - Radio Days
 - Audio Branding awards
 - Spot

 Opgaver:
 Benjamin skriver lidt om sine overvejelser ang. fremstød på festivaller, messer, brancher, 

 Daniel fortsætter sit arbejde med database over aftagere og etablering af panel. Dette gøres i 
 samarbejde med modulansvarlige.

 Drøftelse af om vi har nogle tema-ønsker til årsdagen for uddannelsesudv.: Velfærdsteknologi er 
 blevet forslået og givet videre.


