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REKTORS BERETNING 
 
Syddansk Universitet fik i 2004 en ny vedtægt, der betyder, at universitetet nu er en 
selvejende institution med en bestyrelse som øverste myndighed. Bestyrelsen har, som en af 
sine første opgaver, ansat rektor og dermed taget første skridt i den ledelsesreform, som vil 
medføre ansatte ledere på alle niveauer inden udgangen af 2005. 
 
I slutningen af året underskrev formanden for bestyrelsen, Johannes Due, og 
videnskabsministeren udviklingskontrakten for Syddansk Universitet for 2005. 
Udviklingskontrakten forpligtiger universitetet til at opfylde en række mål inden for forskning, 
formidling, uddannelse og vidensudvikling. 
 
I en periode hvor flere højere læreanstalter mærker faldende optagelsestal, oplever Syddansk 
Universitet fortsat en vækst i optagelsestallet. En vækst som universitetet tilskriver løbende 
udvikling og nytænkning af de uddannelser, universitetet hvert år udbyder. 
 
Syddansk Universitet satser på at udvikle nye uddannelser, som matcher samfundsudviklingen 
og imødekommer behovet for nye kompetencer. I 2004 kunne universitetet udbyde nye 
kandidatuddannelser i jura, medievidenskab, nanobioscience og miljøplanlægning. Alle 
uddannelser kom godt fra start, ikke mindst den nye jura-uddannelse, som tiltrak mange 
ansøgere. Ud af 489 ansøgere blev 109 optaget. 
 
Medierne skabte i 2004 en debat om nytteværdien af de humanistiske uddannelser og ikke 
mindst, at universiteterne uddanner kandidater til arbejdsløshed. Det Humanistiske Fakultet på 
Syddansk Universitet har i flere år udviklet deres uddannelser for at gøre dem mere rettet mod 
nye arbejdsmarkeder, og tallene taler deres eget sprog. 40 procent af de nyoptagne startede 
på uddannelser, som fakultetet har nyudviklet siden 2000, og som er rettet direkte mod 
afdækkede behov for kompetencer og kvalifikationer i erhvervs- og samfundsliv.  
 
Syddansk Universitet oplevede også en god søgning til de to nye masteruddannelser i 
henholdsvis sprogtilegnelse og gerontologi. Masters er flerårige deltidsuddannelser, som giver 
erhvervsaktive mulighed for at tilegne sig den nyeste forskningsbaserede viden inden for deres 
fagområder. De er således velegnet som efteruddannelse for mennesker, der har ambitioner 
om yderligere at dygtiggøre sig. Efteruddannelserne er ligeledes med til at udvikle netværk på 
flere niveauer mellem universitet og regionens virksomheder – både de offentlige og de 
private.  
  
I oktober 2004 åbnede Syddansk Universitet et karrierecenter. Her kan de studerende få 
vejledning om erhverv og karriere. KarriereCentret hjælper også virksomheder med kontakt til 
studerende, rekruttering, praktik og virksomhedsprojekter. Med etableringen af 
KarriereCentret har universitetet markeret sin vilje til og ansvar for at få studerende i job efter 
endt uddannelse.  
 
Den syddanske region er karakteriseret ved lav vækst og ved virksomheder, der har få ansatte 
akademikere sammenlignet med andre dele af landet. Syddansk Universitet opfatter 
uddannelse som en forudsætning for innovation og vækst og føler derfor en særlig 
forpligtigelse til at øge aktiviteterne for at styrke regionen. 
 
I sommeren 2004 indledte universitetet og Handelshøjskolecentret i Slagelse således 
forhandlinger om en fusion, og sidst på året besluttede universitetet og Ingeniørhøjskolen 
Odense Teknikum (IOT) også at arbejde hen imod en fusion. 
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Et stærkt ingeniøruniversitet står højt på ønskelisten hos regionens erhvervsliv, og derfor er 
der mange, der støtter en fusion, som kan skabe det tredje store miljø for ingeniøruddannelser 
i Danmark. 
 
I overensstemmelse med den nye universitetslov breder universitetets ansvar sig fra 
traditionelle områder som undervisning og forskning til spredning af viden. Universitetet hilser 
derfor en ny lov om teknologioverførsel velkommen. Loven giver universiteter mulighed for at 
stifte og medeje aktieselskaber, der bl.a. kan benyttes til at kommercialisere universitetets 
opfindelser samt sælge vore patenter og licensrettigheder. Selskaberne kan desuden være 
medejere af forskerparker og innovationsmiljøer og af virksomheder, der modner eller 
udnytter resultater fra forskningen.  
 
Syddansk Universitet er inde i en positiv økonomisk udvikling med fremgang på alle 
budgetområder. Væksten i aktiviteter kræver plads, så 2004 blev et travlt byggeår. Den 24. 
maj blev første spadestik taget til det nye universitetsbyggeri med navnet Alsion i Sønderborg. 
Byggeriet kommer - når det står færdigt i 2006 - til at rumme Syddansk Universitet, 
Forskerpark Syd, den sønderjyske koncertsal og et hjemsted for Sønderjyllands 
Symfoniorkester. Desuden bliver Alsion jernbanestationen i Sønderborg. 
 
Byggeprojekterne markerer, at Syddansk Universitet er et flercampusuniversitet, som lægger 
vægt på at dække hele regionens behov. I 2003 blev den store udbygning i Esbjerg afsluttet, 
og i 2004 skabtes grundlaget for at Kolding følger efter. Både Vejle Amt og Kolding Kommune 
er gået aktivt ind i planerne om og finansieringen af et helt nyt universitetsbyggeri til afløsning 
for den nuværende placering i Koldings gamle sygehus. Syddansk Universitet glæder sig til et 
bynært byggeri, der både rummer universitet og forskerpark i Kolding. 
 
I Odense kunne Syddansk Universitet i oktober indvie Medicinsk Bioteknologisk Center i 
Winsløwparken ved Odense Universitetshospital. Syv selvstændige forskerhold er rykket ind i 
det nye center, der fra starten har tiltrukket en række forskere fra udlandet. Centret har skabt 
internationale kontakter, der er af stor betydning for udvikling af frontforskningen inden for det 
bioteknologiske område. Bioteknologi er et af Syddansk Universitets indsatsområder, så også 
på campus i Odense sker der udvidelser. I august holdtes rejsegilde på en ny bioteknologisk 
bygning, som ligger i forlængelse af Institut for Biokemi og Molekylær Biologi. 
 
Intet andet dansk universitet råder over så store friarealer som Syddansk Universitet i Odense, 
og en ny helhedsplan udarbejdet i samarbejde med Odense kommune åbner muligheder for 
øget kontakt mellem by og universitet. Planen indeholder forslag om nybyggeri til erhverv og 
uddannelse, hotel- og kongrescenter samt boliger til studerende og gæsteforskere. 
Fremtidsvisionerne rummer også en stor åben universitetspark med aktiviteter til 
forskningsformidling. Men visionen er også, at parken skal afspejle universitetets tankegods. 
Det er Syddansk Universitets håb, at byens borgere engang får mulighed for at gå tur i 
primtalsskoven eller besøge andre aktiviteter knyttet til forskningen. 


