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Referat 

 

Uddannelsesudvalgsmøde Engelsk og digital 
markedskommunikation  
27. november 2019 kl. 13.00 – 16.00 i lokale B38 

Til stede:  

Medarbejderrepræsentant adjunkt Ermina Adrovic 

Medarbejderrepræsentant lektor Mie Broe Dalsgaard 

Studerende Oliver Lundgaard 

Direktør, kommunikationsrådgiver Lindberg & Co Henrik Lindberg (udvalgets formand) 

Virksomhedsejer BE Kommunikation Tina Nurby 

Udviklingskonsulent Haderslev Erhvervsråd (HER) Lene Bræraa 

Studieleder Mette Bonde (tilforordnet). 

 
Afbud:  

Forbundet Kommunikation & Sprog Jørgen Christian Nielsen 

Studieleder PB i Engelsk og digital markedskommunikation, SDU Slagelse Heidi Hansen 

Lektor i Efter-videreuddannelsen på UC SYD Simon Schulin 

Studerende Søs Quiel Larsen. 

 
Øvrige indbudte: institutchef Anette Nicolaisen  

 
Referent: Mette Bonde (MBON) 
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1. Godkendelse af referat, dagsordenen og bordet rundt   
Referat konstituerende UU-møde 10. september 2018: godkendt  

Godkendelse af dagsordenen: godkendt. 

 

Præsentationsrunde: præsentation af nye medlemmer i udvalget:  

Lene Bræraa fra HER erstatter Morten Riis.  

Lektor Mie Broe Dalsgaard erstatter adjunkt Peter Packroff.  

Adjunkt Ermina Adrovic erstatter lektor Sanne Østergaard Nissen.  

2. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets 

medlemmer  
Uddannelsen i tal og fakta v/studieleder  

Studieleder Mette Bonde gav en kort gennemgang af uddannelsen i tal og fakta. Herun-

der redegørelse for studentermassen – optag – frafald - dimitteret tilbage fra 2015 og 

fremefter, nedlæggelsen af tyskoptaget og det internationale optag samt samarbejdet 

med Fachhochschule Kiel (double degree). Se bilag 1 ”UU møde 27.11.2019” for uddyb-

ning.  

 

Redegørelsen gav anledning til en drøftelse af uddannelsens dimittendledighed. Se ud-

dybning i bilag 2 ”Faktablad dimittendundersøgelse EITM 2018”.  

 

Medarbejdersammensætning v/studieleder 

Uddannelsens nuværende medarbejdersammensætning blev også præsenteret. Mie Broe 

Dalsgaard er overgået fra adjunkt til lektor i sensommeren 2019 med særdeles flotte tilba-

gemeldinger fra lektorbedømmelsespanelet.  

Ermina Adrovic er nyansat adjunktvikar fra 1. november 2019 frem til 31. oktober 2021.  

 

Der er hen over efteråret 2019 i øvrigt ansat en række timelærere, bl.a. som erstatning for 

adjunkt Peter Packroff. Men også som led i, at uddannelsen til stadighed har en tæt til-

knytning til aftagerfelterne.  

 

Kort redegørelse for bekendtgørelsesændringen på uddannelsen v/studieleder 

Se bekendtgørelsen i bilag 3 ”BEK nr. 684 af 27/06/2019”.  

Bekendtgørelsesændringerne medfører 1) BA-projektet går fra 20 ECTS til 10 ECTS. 2) 

sprogfagsdelen opnormeres med 10 ECTS. Og 3) valgfag nednormeres fra 35 ECTS til 

30 ECTS, hvorfor den tværfaglige pulje opnormeres med 5 ECTS.  

 

Uddannelserne må selv vælge, om ændringerne gælder for alle tidligere årgange eller 

blot årgang 2019.  

 

Studieleder fremlagde plan for de studieordningsændringer, den reviderede bekendtgø-

relse kan medføre. Bekendtgørelsen åbner dog ligeledes op for, at uddannelser i særlige 

situationer kan dispensere for ændringerne (kapitel 5 §5 stk. 2). Da EITM meget vel kan 

høre til denne kategori (se punkt 3 nedenfor vedr. ”optaget sættes i bero”), er der endnu 

ikke truffet endelig beslutning om, hvad næste skridt er.  
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Den endelige beslutning vedr. EITM’s håndtering af bekendtgørelsesændringerne træffes 

på uddannelsens næstkommende teammøde den 18. december 2019. Institutchef Anette 

Nicolaisen orienteres efterfølgende.  

 

Hvis beslutningen medfører studieordningsændringer, træder den almindelige procedure i 

kraft. Herunder behandling af studieordningsændringerne i uddannelsesudvalget med ef-

terfølgende indstilling til rektoratet på UC SYD. Der var enighed i udvalget om, at en så-

dan behandling kan håndteres via mailkorrespondance mellem udvalgets medlemmer.  

 

Turnusakkreditering af uddannelsen, næste skridt v/studieleder 

EITM fik ved den interne kvalitetsaudit en betinget akkreditering tilbage i senefteråret 

2018.  

Se bilag 1 ”UU møde 27.11.2019” for uddybning.  

Studieleder redegør først i det nye år 2020 for de punkter, uddannelsen blev bedt om at 

uddybe.  

Redegørelsen sendes til kommentering i uddannelsesudvalget og indstilles derefter til ak-

krediteringspanelet på UC SYD for endelig godkendelse.  

Der var enighed i udvalget om, at behandlingen af revideret redegørelse kan foregå via 

mailkorrespondance mellem udvalgets medlemmer.  

3. Orientering og drøftelse af EITM’s situation frem mod ul-

timo januar 2023 
Optaget på EITM er sat i bero fra og med optag sommeren 2020.  

Studielederens orientering om, hvad det betyder for: 

- Uddannelsen i form og indhold – herunder: 

- Fag, pædagogik og didaktik 

- Undervisersammensætning og organisering 

- Studentertrivsel  

- Internationale muligheder  

- Udvalg og andre samarbejder på uddannelsen.  

Se bilag 1 ”UU møde 27.11.2019” for uddybning.  

 

Udvalget blev orienteret om UC SYD’s og ledelsens håndtering af både medarbejdere og 

studerende på EITM. Herunder den kommunikationsstrategi, der blev udarbejdet som et 

led i udmelding om ændringerne.  

Se bilag 4 ”Mail til uddannelsesudvalget optaget sættes i bero 192110”.   

 

Tilbagemeldinger fra udvalget: 

- De studerende har taget udmeldingerne og ændringerne med sindsro. Undervi-

serne oplever, at de studerende føler sig trygge og har tillid til, at de bliver hørt 

og er medinddraget i de beslutninger, der fremadrettet omfatter både faglige og 

mere trivselsorienterede aktiviteter.  

Se bilag 5 ”Aftaler med studerende, møde den 9. oktober 2019”.  

 

- Forslag: ville det være en ide at gøre uddannelsen international hele vejen igen-

nem studieforløbet? 
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- Spørgsmål vedr. de STÅ (studenterårsværk. 1 STÅ er én studerende). uddan-

nelsen pt. har. Tilbagemelding fra institutchef Anette Nicolaisen: EITM’s STÅ for-

deles fra sommeren 2020 på hhv. sundhedsuddannelserne, Grafisk kommunika-

tion og PB i skat.  

- Med udgangspunkt i forbundet Kommunikation og Sprogs opråb til uddannelses- 

og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen ”Vedr.: katastrofal udvikling for 

fremmedsprogsuddannelserne” á 26.11.2019 drøftede udvalget betydningen af 

”de politiske vinde” for uddannelsens fortsatte eksistens udover ultimo januar 

2023, hvor de sidste studerende for nuværende dimitterer (inden for ordinær stu-

dietid).  

Se opråbet fra forbundet Kommunikation og sprog i bilag 6 ”Uddannelsesmini-

steren 26.11.2019”.  

4. Evt.  
Næste mødedato er den 26. marts 2020 kl. 13.00 – 16.00.  

 


