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REKTORS BERETNING 
 
Danmark ville have stort udbytte af at øge sine investeringer i forskning, lød det fra mange 
sider i 2003. OECD sagde det, det samme gjorde Det Økonomiske Råd, Dansk Industri, EU og 
Danmarks Forskningsråd. Forskning er grundlaget for vækst i et højtudviklet vidensamfund 
som det danske, og den forskningsbaserede undervisning på universiteterne er grobund for 
velkvalificeret arbejdskraft og for vidensformidling i samfundet.  
 
Men i de senere år er bevillingerne til forskningen på de danske universiteter stagneret, og den 
udvikling gør det endnu vanskeligere at nå det mål, som Danmark har tilsluttet sig med 
Barcelona-erklæringen. I den lover EU-landene hinanden, at de i 2010 vil investere mindst tre 
procent af deres lands bruttonationalprodukt i forskning. For Danmarks vedkommende vil det 
betyde, at der fra 2010 skal anvendes ca. 16 milliarder kroner mere om året til forskning, så 
det er ved at være sidste udkald, hvis universiteterne skal have mulighed for at rekruttere og 
uddanne nye forskere til at løfte den store opgave.  
     
For Syddansk Universitet, der har påtaget sig et regionalt ansvar, er øgede 
forskningsbevillinger - og ikke mindst fordelingen af bevillingerne - af afgørende betydning. I 
dag er de offentlige forskningsinvesteringer pr. indbygger i hovedstadsområdet syv gange så 
store som i Syddanmark, så der er behov for en større regional spredning af midlerne.  
 
Det er ligeledes vigtigt for erhvervsudviklingen, at der skabes gode betingelser for 
vidensudveksling og innovation. Syddansk Universitet er regionens største vidensproducerende 
virksomhed og spiller derfor en afgørende rolle i den proces. Derfor var det også glædeligt, at 
Syddansk Innovation A/S var blandt de syv innovationsmiljøer, som Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling gav en fem års godkendelse i oktober 2003. Innovationsmiljøernes 
opgave er netop at støtte etableringen af højteknologiske og videnstunge virksomheder. 
 
Syddansk Universitets regionale ansvar gælder også uddannelser. Gennem en kontinuerlig 
produktudvikling søger universitetet at skabe uddannelser, hvor de studerende opnår de 
kompetencer og den ekspertise, der også i det syddanske område er afgørende for vækst og 
udvikling. Det er ligeledes afgørende, at udannelserne er fremtidssikrede, så den 
internationalisering, der præger det danske arbejdsmarked, afspejles i uddannelserne. 
 
Ved semesterstart den 1. september 2003 kunne de første 30 studerende således begynde på 
Danmarks første uddannelse i international turisme og fritidsmanagement, der udbydes i 
Esbjerg. 
 
I Kolding havde en ny HA i entreprenørskab og innovation stor søgning, mens Sønderborg bød 
på to nyheder - en civilingeniøruddannelse  i innovation og business samt en 
diplomingeniøruddannelse i interaktivt design. 
 
Odense kunne tilbyde en ny studieretning biofysik. Desuden blev det muligt at tage 
kandidatuddannelser i amerikanske studier og biologisk oceanografi. 
 
Der var i øvrigt ekstra grund til at glæde sig, da universitetet den 3. oktober holdt sin store 
årsfest for indbudte gæster, ansatte og studerende. For samme dag gav videnskabsminister 
Helge Sander sin tilladelse til oprettelsen af et jurastudium i Odense, og dermed får universitet 
opfyldt et årelangt ønske. 
  
Syddansk Universitet kunne igen notere fremgang i antallet af nye studerende. 2.243 unge fik 
i juli 2003 at vide, at de var sikret en studieplads på Syddansk Universitet, og det er en 
stigning på cirka 10 procent i forhold til 2002. 
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Det er ikke kun danske unge, der søger ind, for stadig flere unge fra udlandet ønsker at få en 
kandidatuddannelse på Syddansk Universitet. 153 udenlandske studerende startede sidste år 
på en egentlig kompetencegivende uddannelse, og det er især de naturvidenskabelige og 
tekniske fag, der formår at skabe international interesse. Universitetet modtager samtidig  
flere udvekslingsstuderende, som typisk opholder sig et år i Danmark. Den stigende 
efterspørgsel fra udlandet stemmer fint overens med universitetets ønske om øget 
internationalisering, og det er ligeledes opmuntrende, at stadig flere af universitetets danske 
studerende vælger at tage et eller flere semestre på et universitet i udlandet. 
 
Syddansk Universitets økonomi har udviklet sig positivt i 2003. Alle budgetområder har 
konstateret fremgang og bedre resultater end året før. Gennem en effektiv og stram styring af 
økonomien sikres dermed handlerum til at håndtere fremtidige udfordringer.  
 
IT-integration i forbindelse med undervisning og læring er et af Syddansk Universitets store 
satsningsområder, og universitetet indgik i 2003 en aftale med selskabet bag e-
læringssystemet BlackBoard om en stærkt udvidet version i forhold til den basismodel, der 
hidtil har været øveplatformen på universitetet. Dermed får studerende og ansatte direkte 
adgang til e-læring på et højere niveau end på nogen anden stor uddannelsesinstitution i 
Danmark. 
 
Den nye universitetslov har sat et markant præg på 2003. Dels har universitetet gennemført 
en debat om fordele og ulemper ved reformen, og dels har det konkrete forberedelsesarbejde 
været ret omfattende. 
 
Syddansk Universitet lægger vægt på at være proaktiv i dette arbejde og har allerede et godt 
greb om universitetslovens tredje opgave: Forskningsformidling. Debatten om to store 
samfundsreformer - den kommunale struktur og de gymnasiale uddannelser prægede 2003, 
og i den forbindelse er det værd at notere, at de danske medier har trukket meget flittigt på 
den ekspertise, universitet besidder på henholdsvis Institut for Statskundskab og Dansk 
Institut for Gymnasiepædagogik. I perioder har universitetets forskere dagligt bidraget med 
analyser og baggrundsviden, der har kunnet kvalificere debatten. 
 
En af årets store begivenheder var indvielsen af den store udbygning i Esbjerg. Med 2.700 nye 
kvadratmetre har universitetet fordoblet sit areal på Niels Bohrs Vej. Både ansatte og 
studerende har fået bedre arbejdsforhold, og et nyt auditorium med fine udenomsfaciliteter 
betyder, at universitetet har fået helt andre muligheder for at holde større konferencer og 
seminarer i Esbjerg. 
 
I forbindelse med udvidelsen har Historisk Samling fra Besættelsestiden fået til huse på 
universitetet. Esbjerg Fonden har med en donation på tre millioner kroner sikret flytningen af 
samlingen, der består af et landsdækkende arkivmateriale om Danmarks besættelse. 
 
Universitetet kan også glæde sig over en donation på 25 millioner kroner fra Bitten og Mads 
Clausens Fond. Pengene skal anvendes til et renrumslaboratorium, så laboratoriefaciliteterne i 
det kommende universitetsbyggeri i Sønderborg svarer til det bedste i udlandet. 
 
Campus i Odense har - takket være en generøs donation fra VELUX-FONDEN  -  fået et nyt 
kunstnerisk vartegn. Værket Interstitiel, der er skabt af billedkunstner Jørn Larsen, er placeret 
foran hovedindgangen, så den elegante sorte søjle udgør en smuk visuel velkomst til 
universitetet.  
 


