
    

Velkommen til SVK//GK22 
Grafisk kommunikation// Skolen for Visuel Kommunikation 
byder dig velkommen til studiet  
 
Tillykke igen med din studieplads her ved os på Grafisk Kommunikation // Skolen for Visuel Kommunikation // UC SYD  
  
Vi håber du har haft en forrygende sommer!   
Vi glæder os meget til at møde dig og dine nye medstuderende på Årgang GK2022.  
  
Studiestart  
Vi mødes sammen med tutorerne og medarbejdere   

  
tirsdag 23. august 2022 kl. 10.00 – 15.00 på campus Kolding,  

Grafisk Kommunikation, Skolen for Visuel Kommunikation, UC SYD, Universitetsparken 2, 6000 Kolding 
 

Du vil få information om hvilket lokale vi skal være i tættere på dagen, og der vil være tutorer ved indgangene til at 
hjælpe dig med at finde op til lokalet. 
 
Til studiestarten får du også det endelige intro-program, der både vil indeholde praktiske og uddannelsesmæssige 
informationer og sociale aktiviteter med og for dine medstuderende. Men for nu, kan vi godt fortælle dig, at den første 
uge bla. er, hvor du får studiekort, ser campus og lokaler, får adgang til vores grafiske printer, web og systemer, møder 
andre studerende samt dit første brief!  
  
Onsdag 24. torsdag 25. & fredag 26. august ser i store træk således ud: 

• Få adgang til diverse systemer, nettet, printerne osv. så du er parat til undervisningen!  
• Lær dine medstuderende, tutorer og undervisere bedre at kende.  
• Find dig til rette i vores bygning: Hvor er der undervisning? Hvor kan man arbejde selvstændigt? Få et skab, se 

hvor du får papir og hvor du kan låne grej.  
• Snus til den første kreative opgave…  
• Mandag 29. august starter du allerede din første undervisning!  

 
Der er mødepligt alle dage, og du skal regne med at være der kl. 9.00 – 16.00. 
Om aftenen vil der være mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. 
 
Facebook-gruppe  
Vores tutorer har lavet en lukket Facebook gruppe til alle jer, der har fået plads og starter på uddannelsen. Her kan du 
møde tutorerne og dine nye medstuderende inden studiestart, og finde ud af ”hvem de andre er”, søge ”roomies”, træne-
makker osv.   
Der er også muligheder for at stille spørgsmål, som tutorerne og andre, kan hjælpe med at svare på. Gruppen 
hedder SVK//GK22; Join the group!   https://www.facebook.com/groups/1274381576301440  
  
Har du spørgsmål, der ikke kan besvares i gruppen, eller som er mere specifikt om uddannelsen, undervisning osv. eller 
som du gerne vil holde ”privat”, må du selvfølgelig også kontakte studieleder Tina Have Lauesen-Day direkte via 
thld@ucsyd.dk   
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Din computer  
Du skal selv sørge for at medbringe computer og obligatorisk tilbehør og software.  
  
Det er utrolig vigtigt, at du har det rigtige udstyr, så du kan få det bedste ud af undervisningen og optimere din egen 
præstation. Ud over dette, træner det dig i brug af de produkter, som du vil bruge på bureauerne i din praktik og senere 
på arbejdsmarkedet. Meget af undervisningen og opgaver forudsætter, at du har en meget kraftig computer, så den kan 
håndtere store, professionelle filer.  
  
Obligatorisk: Udover den computer der kan ”klare mosten” (se ”Information om computer og udstyr”) skal du have:  

• Den nyeste version af Adobe Creative Cloud og minimum Photoshop, InDesign og Illustrator og Adobe Fonts 
samt XD, After Effects, og Premiere.  

• Mus og tegneplade  
• Studerende på uddannelsen anbefaler også stærkt, at man anskaffer en laptop-stand. 

  
Vi har med tidligere og nuværende studerendes erfaringer og med input fra undervisere, lavet en oversigt til dig med 
forslag til computer, som du finder i dokumentet ”Information om computer og udstyr”.  
  
Materialer  
Du vil få brug for en del materialer og tegnegrej lige fra starten. Du finder en liste med alle materialer her.   
 
Bøger  
Du vil få brug for forskellige bøger ved studiestart. Du finder en liste over disse her. 
 
 
Husk at takke ja eller nej til studiepladsen via optagelsesportalen senest den 03. august 2022.     
  
 
Vi glæder os til at se dig.   
 
   
Venlig hilsen  
  
Tina Have Lauesen-Day  
Studieleder  
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