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Kapitel 1

Rektors beretning

I 2001 fik Syddansk Universitet både ny universitetsdi-
rektør og ny rektor. Den 1. maj tiltrådte den tidligere
udviklingschef ved Vejle Amt, Per Overgaard Nielsen,
stillingen som universitetsdirektør, og den 1. juli afløste
undertegnede universitetets rektor igennem mere end 8 år,
Henrik Tvarnø, på denne post. Nærværende beretning er
derfor en sammenfatning for begge rektoratsperioder i
2001.

Overordnet set bar året stadig præg af  konsolideringen
af universitetsfusionen fra 1998. Universitets navn blev
endelig fastslået ved en konsistoriebeslutning i august,
således at det entydige navn nu er Syddansk Universitet,
og der findes ikke længere særlige betegnelser for de
enkelte campusser.

Desuden blev året i høj grad præget af forsøget på at få
politisk accept af, at staten skulle overtage den årlige
regionale medfinansiering på 17 mio. kroner, som de
jyske amter og universitetsbyer havde ydet til universite-
tet siden dets oprettelse. Denne regionale medfinansiering
bortfaldt med udgangen af 2001. Det lykkedes i sidste
instans at overbevise Folketinget og Regeringen om deres
forpligtigelse, og sagen har nu fundet sin afslutning med
det permanente løft på 13 mio. kroner, som er indeholdt i
den vedtagne finanslov for 2002. Både universitetet og
den region, vi er en del af, må hilse denne beslutning med
stor glæde og tilfredshed. Vi opfatter det som et klart
skulderklap til den betydelige regionale indsats, der er
ydet fra mange sider for at gøre Syddansk Universitet til
en  institution af central betydning for samfundsudviklin-
gen i den syddanske region.

På den økonomiske front i øvrigt må vi imidlertid
konstatere, at Regering og Folketing i 2001 fortsatte de
senere års nedprioritering af forskning og videregående
uddannelser. Det har derfor været vanskeligt for universi-
tetet at føre den ekspansive politik i forhold til vore
omgivelser, vi gerne ville, og som også er en af forudsæt-
ningerne for den vækst i vidensamfundet, alle efterspør-
ger, herunder en vækst i det syddanske område, som i
forvejen ligger væsentligt under landsgennemsnittet på
dette felt.

Internt på universitetet har der været meget at glæde sig
over i årets løb. Som et af de få danske universiteter havde
Syddansk Universitet i beretningsåret en  -  beskeden  -
fremgang i antallet af nye studerende. Dette skyldes i høj
grad en bevidst uddannelsespolitik, som går ud på at forny
og produktudvikle universitetets uddannelsestilbud. En
politik, som blandt andet bevirkede, at de nye uddannelser
i både Kolding, Esbjerg og Sønderborg tiltrak så mange

nye studerende, at netop disse byer alle fik flere studeren-
de end året forinden og således bar den samlede fremgang
i optagelsen for universitetet som helhed. Dette understre-
ger, at et af de vigtigste mål med dannelsen af Syddansk
Universitet  -  flere kandidater uddannet til det højeste
niveau i den jyske del af universitetets virkeområde  -  blev
opfyldt i beretningsåret.

Det er også på sin plads at glæde sig over, at Syddansk
Universitet i 2001 fik tilført to nye grundforskningscentre
i henholdsvis kemi og fysik, samt at Bitten og Mads
Clausens Fond bevilgede 30 mio. kroner til medfinansie-
ring af en nyopførelse af Mads Clausen Instituttet i Søn-
derborg, og at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal bevilgede 5 mio. kroner
til forsat støtte til driften af Mærsk Mc-Kinney Møller
Instituttet i Odense. Dette er et udpluk af de mange nye
bevillinger og hæderstildelinger i 2001, som er beskrevet
i større detalje i årets dekanberetninger.

I 2001 indviedes den største tilbygning til Syddansk
Universitet i Odense siden den indledende byggefase i
1970’erne. Universitetets afdeling i Odense fik den hoved-
indgang, der har været savnet i alle årene. Der blev
indrettet et campustorv med mødested og fællesfaciliteter
for ansatte og studerende, et konferencecenter så dagens
lys, og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet  -  Institut for Idræt og
Biomekanik  -  fik nye faciliteter. Denne bygningsudvidel-
se gav et tiltrængt løft i den lokalemæssige situation i
Odense. De nærmeste år vil udvise en tilsvarende fornyelse
og forøgelse af lokalemassen i de øvrige universitetsbyer.

Hvis vi ser lidt ind i den nærmeste fremtid, er det mit
håb, at der nu blæser lidt mildere vinde for så vidt angår
samfundets satsning på forskning og videregående uddan-
nelse. Syddansk Universitet er klar til at tage imod den
udfordring, det er at bringe samfundets investering i
videnproduktion tilbage til samfundet i form af øgede
indtægter og beskæftigelse. Samspillet med  det omgiven-
de samfund spiller en stor rolle for de danske universiteter,
og det er Syddansk Universitets mål at være i front i denne
udvikling.

Universitetet er dets ansatte og studerende. Kun ved
bevidst at arbejde med og udnytte den ressource kan der
fortsat skabes vækst og fremgang. Der er derfor grund til
at takke alle ansatte og studerende for deres bidrag til
endnu et godt år for Syddansk Universitet.

Jens Oddershede
Rektor
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