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Side 1 
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Godkendelse af flytning af uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-

kvalifikation af UC SYD’s ansøgning om godkendelse af flytning af uddannelse 

truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af flytning af professionsbacheloruddannelsen i  

Medie- og sonokommunikation (Kolding) 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 
videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 
særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 
professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 
 
Da UC SYD er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen uden forud-
gående uddannelsesakkreditering. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som 
bilag. 
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddan-
nelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 
30. august 2017. 
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1047 af 30. juni 2016 
om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.  
 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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 Side 2 

Nr. E1 – Flytning af udbud – prækvalifikation 
(efterår 2017) 

Status på ansøgningen: Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: UC Syd (flytning af uddannelse fra Haderslev til Kolding) 
 

Uddannelsestype: Professionsbachelor 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Medie og sonokommunikation 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i medie og sonokommunikation 
- Bachelors Degree Programme in Media and Sonic  Communication 

Hovedområde: Medie/kommunikation 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS-point. 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d12b5b07  
 

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogfor
midlingsuddannelser/medie-og-sonokommunikation 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

Beskrivelse af uddannel-
sen, herunder erhvervssig-
te 

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i medie- og sonokommu-
nikation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at producere, koor-
dinere og lede kommunikationsopgaver, markedsføringsopgaver og projekter 
i private og offentlige virksomheder og organisationer med speciel vægt på 
anvendelsen af lyd og informations- og kommunikationsteknologiske medier. 
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 15. november 2017: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU har noteret sig, at der er tale om en flytning af en eksisterende uddan-
nelse, der kun udbydes ét sted i landet, og hvor praktikpladserne typisk er 
placeret i hele landet. 
 
RUVU har noteret sig, at flytningerne er begrundet i ansøgers ønske om at 
styrke uddannelsens videngrundlag, faglige miljø samt studiemiljø ved at 
lokalisere denne tilknytning til de øvrige designuddannelser i Kolding. 
 
RUVU vurderer, at flytningen ikke forventes at ville ændre uddannelsens ar-
bejdsmarkeds tilknytning, eller medføre væsentlige forringelser af vilkårene 
for andre beslægtede uddannelser og udbud. 
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