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Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste gang – ingen bemærkninger

2. Aktuelle punkter
a. Kvalitetsrapport – intet nyt at referere
b. Studieordninger – intet nyt at referere
c. Evalueringer siden sidst:
(punktet nedenfor blev flyttet til næste møde, da kun 2 eksterne
deltagere var til stede på mødet)
MMD-Praktikevalueringer ”vores statements – jeres reaktioner”
- Virksomheder vægter soft skills lige så højt som faglige færdigheder
(kommunikationsevner (mundtligt + skriftligt), udviklingsparat, arbejde
selvstændig, indgå i teams, omstillingsparat, sociale kompetencer,
struktur, planlægning mv.)
- Virksomheder betragter det som en forudsætning, at
multimediedesignere har stor praktisk erfaring med online
markedsføring – i særdeleshed paid (Facebook business manager,
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google adwords mv.).
- Virksomheder forventer stor praktisk erfaring med programmer som
mailchimp og google analytics.
- Virksomheder efterspørger multimediedesignere, der kan lave ”kreativt
content” - herunder video / animation
d. Praktik- og beskæftigelsessituationen – intet nyt at referere
e. Rekruttering og optag – intet nyt at referere

f. Virksomhedskontakt:
Det blev på mødet diskuteret, hvorledes udvalget kunne rekruttere flere
nye medlemmer. Udvalget er i en sårbar situation ved fravær og afbud,
og der ønsker derfor flere medlemmer. Det blev på mødet foreslået, at
man rekrutterede studerende (SME) og kiggede på de aftagere, som er i
lokalområdet (AGB). SME kom endvidere med brugbare input fra et
lignende udvalg, som hun sidder i ved Aalborg Erhvervsakademi (Digital
Konceptudvikling/Designteknolog), og det blev på mødet aftalt, at SME
byder ind med ideer fra dette veletablerede udvalg i det omfang, det
giver mening i forhold til emneinput mv.
g. Digitalisering i uddannelsen – intet nyt at referere

h. Udviklingstendenser og videnkilder:
(punktet nedenfor blev flyttet til næste møde, da kun 2 eksterne
deltagere var til stede på mødet)
Bordet rundt: Opgaven fra sidst ”3 udviklingstendenser for DKON &
MMD i 2021”

3. Næste møde
Onsdag d. 4. november 2020 kl. 17-19
Det blev på mødet besluttet, at alle medlemmer af udvalget opfordres til at
udpege 1-2 personer fra deres netværk, som de finder relevante at inkludere i
uddannelsesudvalget. Og giver besked herom / videresender
kontaktoplysninger til Karina på kvi@eamv.dk.
Det blev endvidere besluttet, at dagsordenen til næste møde (inklusiv
ovenstående punkter) udarbejdes i tæt sammenhæng med formanden (AGB).
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Og endelig blev det besluttet, at der på næste møde laves en runde, hvor alle
medlemmer kan byde ind med, hvordan de ser deres rolle og input/output i
udvalget. Samt byder ind med deres faglige profil i relation til uddannelsernes
fagelementer. Det er vigtigt, at udvalgets medlemmer oplever, at de bidrager til
at gøre en forskel.

4. Evt.
Det blev på mødet besluttet, at proceduren for afbud tages op til drøftelse i
udvalget. Der blev bl.a. foreslået, at der inden november udarbejdes en
telefonliste, således det er muligt at komme i kontakt med hinanden ved
forsinkelse eller ”sidste-øjeblik-afbud”.
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