
 
 

 

 

Velkommen 

 

Professionsbachelor i lyddesign byder dig 
velkommen til Sonic College 
Det er en fornøjelse hermed at byde dig velkomment til professionsbachelor i lyddesign, Sonic College. Vi glæder os me-
get til at møde dig og dine nye medstuderende fra årgang 2022. 
 
Nedenfor finder du en række informationer i forbindelse med din studiestart.  
 
Intro-dage den 31. august – 02. september  
Inden undervisningen starter, holder vi 3 intro-dage, som du skal deltage i. Her får du mulighed for at høre nærmere om 
dit studie, at møde dine fremtidige studiekammerater, at se campus og meget, meget mere af både praktisk og social 
karakter.  
 

Første intro-dag er onsdag den 31. august 2022 kl. 09.00 på campus Kolding:  
Universitetsparken 2, 6000 Kolding, lokale 3.40 (på tredje sal) 

 
Det officielle intro-program slutter alle dagene senest kl. 16.00. Derudover planlægger tutorerne forskellige sociale arran-
gementer, som du kan deltage i.  
  
Du finder det præcise program på UC SYD’s læringsportal itslearning ca. 2 uger før studiestart. 
 
Første undervisningsdag 
Den første undervisningsdag på dit studie er mandag den 05. september kl. 10.00 i vores nye atmos mix bio. Dit skema 
og evt. andet praktisk info finder du på UC SYD’s læringsportal itslearning ca. 2 uger før din studiestart.  
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen  

- Tirsdag den 06. september kl. 12.00 har vi officiel indvielse af vores nye campus  
 

- Torsdag den 15. september og fredag den 16. september afholder vi professionsfestival med to dages faglig 
inspiration og sociale events i form af workshops, oplæg, koncerter og meget mere. Specifikt program følger på 
itslearning.  

 
PC/Mac 
Som angivet på hjemmesiden, er du selv ansvarlig for at anskaffe en computer inkl. opdateret software. Læs her under 
pkt. 6 for detaljer: https://www.ucsyd.dk/uddannelse/lyddesigner.  
 

https://www.ucsyd.dk/uddannelse/lyddesigner


 
 

 

 
 
Vil du sneak-peake på uddannelsen inden den 31. august? 
Tjek vores showcase-hjemmeside ud på: Sonic College – Bliv Lyddesigner! 
Følg os på Instagram: Sonic College Instagram 
Følg os på Facebook: Sonic College FaceBook 
 
Har du spørgsmål inden studiestart 
…er du meget velkommen til at kontakte mig på enten telefon eller mail.  
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
Mange hilsner 
 

 
Mette Bonde 
Studieleder 
Tlf. 7266 5140 
Mail: mbon@ucsyd.dk  

https://soniccollege.org/
https://www.instagram.com/sonic_college/
https://www.facebook.com/soniccollege
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