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Kapitel 5

Internationalisering

Internationalisering af uddannelserne har høj prioritet på
Syddansk Universitet, hvor der i 2000 er blevet ydet en
stor indsats for at sikre en international dimension for
universitetets studerende. Dette er dels sket ved at lette
adgangen til studieophold i udlandet, dels ved at fremme
den internationale dimension på universitetet i kraft af et
øget internationalt fagudbud samt en omfattende udveks-
ling af udenlandske gæstelærere og -studerende.

Hvor universitetet for få år tilbage havde stor overvægt
i antallet af udgående studerende, er denne udvikling nu
vendt således, at Syddansk Universitet i 2000 har haft
overvægt i antallet af indkomne studerende. Universitetet
har haft succes med at tiltrække udenlandske studerende
- ikke mindst til de engelsksprogede kandidatlinier i
Odense, men i høj grad også til de særligt tilrettelagte
internationale programmer, som er blevet udbudt både i
Odense, Esbjerg og Sønderborg.

Internationale fagudbud
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har med videreud-
viklingen af de to engelsksprogede kandidatlinier - hen-
holdsvis en cand.merc.-linie i international virksomheds-
ledelse (Master of Science in Business Administration,
International Management) og en cand.oecon.-linie i EU-
økonomi (Master of Science in Economics, European
Studies) - medvirket til en fortsat tilgang af internationale
studerende til Syddansk Universitet.

Ud over optagelsen af udvekslingsstuderende til de
nævnte kandidatlinier har Syddansk Universitet ved Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet tillige modtaget et stør-
re antal udenlandske studerende, som har ønsket at følge
et fuldt undervisningsforløb på den engelsksprogede
overbygning. Til den engelsksprogede cand.oecon.-linie i
EU-økonomi (Master of Science in Economics, European
Studies) har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i 2000
endvidere modtaget en udvalgt gruppe af studerende fra
de tre baltiske lande samt Polen. Der er tale om et særligt
tilrettelagt uddannelsessamarbejde mellem Syddansk
Universitet, Udenrigsministeriet og EU-integrationsmyn-
dighederne i Estland, Letland, Litauen og Polen, hvor
formålet er - gennem videreuddannelse af unge baltere og
polakker - at styrke og forberede de tre baltiske lande samt
Polen på EU-medlemskabet.

Scandinavian Area Studies (SAS), det særligt tilrette-
lagte program for udenlandske studerende udbudt af Det
Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i

fællesskab, har på dets 12. år igen formået at tiltrække et
større antal studerende til campus Odense.

På de jyske campusser i Esbjerg og Sønderborg har de
internationale programmer i Business Administration,
som er tilrettelagt specielt for udenlandske studerende,
igen i år tiltrukket et stort antal udenlandske studerende.

På Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet har
udbuddet af engelsksprogede kandidatkurser i Environ-
mental Biology og de engelsksprogede overbygningsud-
dannelser Master of Science in Biotechnology og Gene
Technology været med til at give fakultetet en internatio-
nal dimension. Det Naturvidenskabelige og Tekniske
Fakultet har endvidere i løbet af 2000 udviklet og etableret
et engelsksproget undervisningsforløb for udenlandske
studerende, der under Undervisningsministeriets bekendt-
gørelse om „Stats- og virksomhedsstipendier til uden-
landske ingeniørstuderende“ er blevet optaget på civilin-
geniøruddannelsens kandidatoverbygning. Både Syddansk
Universitet, Odense og Syddansk Universitet, Sønder-
borg har i 2000 optaget studerende under denne ordning.

Mobilitetsstrømme:
Indkomne gæstestuderende og degree-studerende:

Hum. SAS Samf. Nat/Tek. Sund. I alt

2000 40 39 238 15 9 341

Udgående studerende:

Hum. Negot Samf. Nat/Tek. Sund. I alt

2000 125 46 40 9 86* 306

* inkl. korttidsophold

Sokrates-aktiviteter
I 2000 havde universitetet 202 bilaterale Sokrates-aftaler
indeholdende et bredt spektrum af samarbejdsformer in-
den for europæisk uddannelsessamarbejde.

Inden for området studentermoblitet har dette år vist en
stagnation i interessen blandt studerende ved Syddansk
Universitet for at rejse ud som Sokrates-studerende, mens
universitetet inden for området lærermobilitet har oplevet
en stigning samt reciprocitet i aktiviteterne. Interessen for
både udgående og indkomne lærermobilitet er vokset,
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således at 54 undervisere i 1999/00 søgte om at komme på
lærerudvekslingsophold inden for Sokrates-programmet -
et tal, som er steget til 67 i 2000/01.

Generelt kan man sige, at Sokrates-aktiviteterne i 2000
har været igennem en konsolideringsfase, hvor intensive-
ring af samarbejdet inden for en række samarbejdsaftaler
har været i fokus.

Inden for området curriculumudvikling har det intensi-
ve program „EUROLOC - European Summerschool in
Local Government Studies“ nu har modtaget Sokrates-
midler i tre år, og det af Institut for Idræt og Biomekanik
ansøgte intensive program „Physical Activity for the
Elderly“ har i 2000 ligeledes modtaget støtte fra EU.
Endelig har universitetet deltaget i tematiske netværk
under Sokrates-programmet inden for områderne medi-
cin, biologi, idræt, kvinde- og kønsstudier, sprog og kul-
tur.

Samarbejdsaftaler og netværk
Syddansk Universitet har i 2000 indgået Sokrates-aftaler
med partneruniversiteter i Belgien, England, Finland,
Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Nord-
Irland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Sve-
rige, Skotland, Tyskland, Ungarn, Wales og Østrig.
Inden for Nordplus-programmet samarbejder universite-
tet med et stort antal nordiske institutioner inden for
medicin, idræt, statskundskab, erhvervsøkonomi, sprog
og kultur.

Uden for de internationale udvekslingsprogrammer har
universitetet desuden aftaler om bilateralt samarbejde
med universiteter i Argentina, Australien, Canada, Indo-
nesien, Japan, Kina, Macau, Mexico, Philippinerne, Po-
len, Rusland, Schweiz, Thailand, Tyrkiet, USA og Vene-
zuela.

Endelig er universitetet medlem af SANTANDER-
netværket omfattende 36 europæiske universiteter og 2
universiteter i USA. Det Samfundsvidenskabelige Fakul-
tet er medlem af NIBES-netværket (Network of Interna-
tional Business and Economic Schools) omfattende 17
universiteter i Europa, Asien, Sydamerika, USA og Mel-
lemøsten. Endvidere er Det Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet blevet medlem af EMBS netværket (European
Master of Business Studies) omfattende 20 medlemsinsti-
tutioner i syv EU lande og har videreført sit medlemskab
af ASEA UNINET-netværket med 42 partnerinstitutioner
i 12 lande i Europa og Asien.


