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Referat: uddannelsesudvalgsmøde for Er-
hvervssprog og IT-baseret Markedskommuni-
kation 
 
24. april 2017 kl. 13.00 – 16.00 
Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev, bygning B lokale B38 
  
 
 
 
 
 

 
Deltagere: 
Jørgen Christian Wind Nielsen, Forbundet Sprog og kommunikation 
Britta Veje, Haderslev Handelsskole 
Marie Skødt (medarbejder) 
Sanne Østergaard Nissen (studieansvarlig, tilforordnet) 
Anni Rosengren Korsbæk, Centerleder Videncenter for Ledelse, UC SYD 
Marianne Kemény Hviid, chefkonsulent UC SYD 
Mette Bonde (studieleder, tilforordnet) 
 
Afbud: 
Henrik Rosenmeyer (formand) 
Mie Broe Dalsgaard (medarbejderrepræsentant) 
Daniel Struwe (studerende) 
Mads Bahr (studerende) 
 
 
 
Dagsorden med referat: 
1. Velkommen v/studieleder Mette Bonde 

a. Kort præsentationsrunde  
 

2. Meddelelser fra formanden, studieansvarlig, studieleder og medlem-
merne  
Sanne præsenterer EITM 2016-2017: 

a. Der er sket mange ændringer på uddannelsen det sidste 
års tid. Ny studieansvarlig, nye undervisere, ny studieleder 

i. Sanne Nissen er pr. 1. november 2016 overgået 
fra en adjunktstilling til en stilling som studieansvar-
lig 
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ii. Engelskunderviser Mie Broe Dalsgaard er ansat i 
foråret 2016 

iii. Tyskunderviser og studiestøtteperson Lene Riggel-
sen er ansat i foråret 2016 

iv. Uddannelsen får en ny adjunkt pr. 1. maj 2017 Pe-
ter Packroff. Peter er cand.IT og får sit primære un-
derviserfelt indenfor digital markedsføring og web-
kommunikation. 

 
Marianne præsenterer det overordnede tema for den fælles uddannelses-
udvalgsdag den 28. september kl. 9.30 – 12.30 i Esbjerg.   
Overskriften er: ”fra løvblæser til støvsuger” og dækker over et ønske om, 
at uddannelserne i endnu højere grad arbejder over mod at 1) udvide af-
tagerfelterne for de respektive uddannelser, og 2) udbrede viden om ud-
dannelserne og dimittendernes profil på en sådan måde, at atagerfelterne 
”støvsuger” vores dimittender. 
Efter formiddagens fællesmøde med uddannelsesudvalgene, summer 
bestyrelsen op på inputs, imens de respektive udvalg holder ordinært 
møde. Se evt. mere her: https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/organisation-og-dokumen-
tation/uddannelsesudvalg/ 
 
Marie præsenterer PULSEN. Et samlende organ for alle uddannelser, 
svarende til de studerendes råd (DSR). De arbejder bl.a. med fondsan-
søgninger til studieaktiviteter. Pia, Svend Brandt og Marie Skødt er faste 
deltagere på uddannelsessiden.  
 
Marianne præsenterer et tværgående netværksudvalg for professionshøj-
skolerne, der arbejder med at højne UU-arbejdet. selve funktionen er be-
kendtgørelsesbestemt. Udvalgets konkrete arbejde består i at give input 
til, hvordan UU skal/kan fungere (mere) optimalt.  
UCSJ har givet bud på organisering af møderne – mødestruktur, sam-
mensætning, hvad skal vi løse sammen og hvordan arbejder vi. På UC 
SYD er sammensætningen: A-side og B-side, speciel faglig indsigt, afta-
gere, studerende.  
 
Jørgen: inviterer til yderligere dialog med studieansvarlige og studieleder 
fremadrettet. 
 
Mette beretter om netværksmøde med EITMs søsteruddannelse på SDU 

Slagelse. Mødet blev afholdt i februar 2017 og var det konstituerende 
møde for fremtidigt netværkssamarbejde mellem de to uddannelser.  

Ved dette første møde blev det bl.a. drøftet, at uddannelsens bekendtgø-
relse trænger til en revision. Der er ikke blevet revideret i den siden ud-
dannelsens etablering tilbage i 2002.  
 
Sanne præsenterer og fortæller om formål, mål og indhold i INNOMIND 
workshop, uge 16.  
 
3. Præsentation og dialog om revideret studieordning (bilag I). Mindre re-

vision anno 2017 
a. Sanne orienterer om revisionen: 

https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/organisation-og-dokumentation/uddannelsesudvalg/
https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/organisation-og-dokumentation/uddannelsesudvalg/


 
 
 
 

 
 

 

3 / 4 

i. Erhvervssproglig blok: Ændringer af titler  
ii. IT-blok: ændring af titler til mere nutidige titler  
iii. Tværfaglig del: 1) flytte videnskabsteori fra 3. til 2. 

semester og lade det lægge sig opad metode og 
formidling. 2) Psykologi er ændret til organisations-
psykologi – faciliteringsperspektivet og det person-
lige lederskab i forhold til udviklingsprocesser i or-
ganisationer. 3) Sociologi er ændret til ”kulturstu-
dier”. 4) Semiotik er ændret til markedssemiotik 

iv. Eksamensændringer: øget grad af læringsfokus og 
mindre målstyringsfokus. Det betyder, at der er 
færre formelle eksaminer  

1. Der er 3 obligatoriske eksaminer på uddan-
nelsen Førsteårsprøven, BA og praktik 

2. Anbefalinger og overvejelser til førsteårs-
prøven: formulere viden, færdigheder og 
kompetencer for 1. års prøven, så det kan 
blive et relevant styringsredskab progressi-
onsmæssigt. Skal det være en stopprøve?  

3. Workshopeksamen praktik: STUD-PULS 
peger på, at de savner rollemodeller (hvad 
kan jeg blive). Praktikeksamen er derfor la-
vet om til, at 5. semesters praktikstude-
rende præsenterer deres praktik og facilite-
rer en workshop for studiets øvrige stude-
rende. Derudover er der en godkendelse fra 
deres praktiksted. 

 
4. Orientering om ændring i studiestrukturen fra en modulstruktur til en 

semestermodel v/studieansvarlig Sanne Østergaard Nissen 
a. Studerende skal opleve en større grad af sammenhæng 

mellem studiets tre hovedelementer: sprog, IT og marke-
ting  

b. Cases med virksomheder er nemmere at anvende   
 

5. Nye tiltag på EITM v/studieansvarlig Sanne Ø Nissen og studieleder 
Mette Bonde  

a. Dialog med søsteruddannelsen i Slagelse – hvad er stu-
diet fremadrettet? Hvor afsætter vi vores dimittender? Ar-
bejde henimod en revideret bekendtgørelse  

b. Orientering om ansættelse af ny adjunkt Peter Packroff pr. 
1. maj 2017 

c. Vi skal arbejde på at komme på omgangshøjde med de di-
gitale medier. Disruption i fokus  

d. Studieordningsrevision og semesterstruktur  
e. Praktikeksamen som workshop  
f. STUD-PULS-målinger: studerende savner mere feedback 

og info fra uddannelsesstedet som sådan. Få gjort det ty-
deligt, hvad feedback er (framing og italesættelse) 

g. Flere sociale aktiviteter på semestre udover 1. semester  
h. Virksomhedsbesøg og jobmesser  
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i. Fortsætte med INNOMIND uge fremadrettet  
j. Indretningsprojekt i samarbejde med Mejeriet. LABS, flere 

åbne arbejdsstationer, whiteboards i undervisningslokaler, 
sprogcitater, info-skærme i gangen, klassesæt iPads  

k. Hel eller delvis digitalisering af EITM-uddannelsen. Anbe-
falinger fra udvalget: 

i. Delvist digital uddannelse, da det er svært at køre 
kollaborative processer udelukkende digitalt  

ii. Vær opmærksom på, at der skal en anden didaktik 
i det digitale rum til end når man står i en klasse 

iii. Når de studerende inviteres ind, er det for at skulle 
noget med de andre studerende (flipped class-
room). Simulatorisk arbejde ved fysisk fremmøde 

iv. Vær obs på, at dem der kunne finde på at vælge 
denne form, måske vælger det på grund af, at de 
har svært ved at komme ud i verden 

v. Tage fat i VUC: E-læringskraftcenter 
vi. Udarbejd en skarp profil på, hvem vi vil tilbyde en 

delvis digital uddannelse + screening af optag  
vii. Relevante fag: webkommunikation, digital mar-

kedskommunikation. Ikke relevante: sprogfag 
viii. Kan arbejdes ind i grunduddannelsen: faglige op-

læg som videoproduktioner 
 
6. Evt.  

a. Samarbejde med Det blå Gymnasium   
i. Studievalg SYD er det formelle organ  
ii. EITM-studerende kan præsentere for elever på 

DBG 
iii. Åbent Hus-arrangementer  
iv. Fællesforelæsninger  
v. Fælles studieopgaver  

b. Booste kommunikationsafdelingen: profilmagasin  
c. Dimittendundersøgelse og videreuddannelsesbehov bør 

kortlægges – evt. i samme undersøgelse 
d. Hvordan kan vi skabe et bachelorarbejdsmarked i SMV? 
e. Mødekalender:  

i. 28/9 stormøde i Esbjerg. Se under punkt 2 
ii. Der planlægges evt. et møde mere, inden valg af 

nyt UU i november 2017.  
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Bonde (MBON) 
Studieleder på kommunikationsuddannelserne/Head of Communication 
Studies 
Institut for samfundsfag og kommunikation 
 
MBON@ucsyd.dk 
+45 7266 5140 


	Referat: uddannelsesudvalgsmøde for Erhvervssprog og IT-baseret Markedskommunikation

