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SYDDANSK UNIVERSITETS EFTERUDDANNELSE 
 
Syddansk Universitets Efteruddannelses (SDUE) målsætning er, for Syddansk Universitet og i 
samarbejde med landets øvrige højere læreanstalter, at levere en vifte af forskningsbaserede 
efteruddannelsesydelser af høj kvalitet til aftagere i såvel den offentlige som den private 
sektor.  
 
SDUE bidrager til universitetslovens krav om, at universitetet skal udveksle viden og 
kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den 
offentlige debat, ligesom SDUE bidrager til opfyldelsen af Syddansk Universitets målsætning 
om en styrkelse af efter- og videreuddannelsen, som den kommer til udtryk i universitetets 
udviklingskontrakt.  
 
I forlængelse heraf ønsker SDUE at bidrage til samarbejde mellem universiteterne og det 
omgivende samfund, herunder offentlige og private virksomheder, fagforbund, 
interesseorganisationer, foreninger, nyheds- og fagmedier mv.  
 
SDUE satser på at levere ydelser af høj kvalitet, i såvel indhold som form og praktisk afvikling. 
Samarbejdet med dygtige specialister indebærer, at SDUE kan tilbyde overblik, dybde og 
forskellighed i synsvinkler. SDUE lægger vægt på, at form og indhold i ydelserne understøtter 
deltagernes mulighed for tilegnelse af viden, kunnen og holdninger med henblik på at udvikle 
deres kompetencer. SDUE udbyder ikke bekendtgørelsesbelagte uddannelser. 
 
SDUE arbejder med udvikling af professionelle kompetencer på baggrund af den nyeste 
forskning. I samarbejde med rekvirenter skabes et konstruktivt samspil mellem læring i 
forbindelse med kurser og seminarer og læring i praksis for at skabe optimale betingelser for 
deltagernes kompetenceudvikling.  
 
SDUE vil sikre bredde og variation i fagligt udbud og form. SDUEs virke dækker som 
udgangspunkt alle de faglige områder, som Syddansk Universitet beskæftiger sig med. SDUEs 
udbud udarbejdes i samarbejde og forståelse med de faglige miljøer på universitetet. 
 

Medarbejdere 
Kontorfuldmægtig Rikke Hygum Christensen (fra 15. februar, 32 timer) 
Leder, professor Peter Munk Christiansen (halv tid) 
Fuldmægtig, master i læreprocesser Ambrosia Hansen (halv tid) 
Fuldmægtig, cand.scient. Lone Klinkby Ph.D. (fra efteråret) 
Kontorfuldmægtig Lene Brøndum Madsen (32 timer) 
Fuldmægtig, cand. scient. Rikke Topholm,  

 

Konferencer 
Strukturkommissionen – og hvad så nu? 

D. 27. januar 2004 blev der afholdt en konference om Strukturkommissionens overvejelser og 
konklusioner på forskellige områder. Bland andre deltog bestyrelsesformand for Syddansk 
Universitet og formand for Strukturkommissionen, Johannes Due. Her deltog 508 personer. 

Integration og innovation 

Den 15. april 2004 blev der afholdt konference for Integrationsministeriet. Der blev sat fokus 
på integration af flygtninge og indvandrere, og konferencen beskæftigede sig især med 
kommunernes sagsbehandlingsindsats og dennes betydning for integrationen. I konferencen, 
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som blandt andet havde integrationsminister Bertel Haarder som oplægsholder og debattør, 
deltog i alt 90 personer. 

Debatmøde i Kolding 

Med hovedtemaet ”Kommunalreformen – hvad får vi ud af den i Kolding” blev der d. 11. maj 
afholdt et debatmøde i Kolding hvor bl.a. borgmester Per Bødker Andersen og lektor Ulrik Kjær 
fra Institut for Statskundskab deltog. Mødet var åbent for alle interesserede. Her var omkring 
25 deltagere. 
 

Efter kommunalreformen – hvordan skal kommunerne styres? 

Som led i arbejdet med en ny kommunalreform afholdtes 25. maj 2004 i samarbejde med 
Institut for Statskundskab en konference på campus i Odense om det forestående 
reformarbejdes betydning for kommunernes styrelse. I alt deltog knap 200 i konferencen.  
 

Rehabiliteringskonference 

26. august 2004 blev der holdt en rehabiliteringskonference, hvor hvidbogen blev sat i fokus. 
Konference blev afholdt på Syddansk Universitet i Odense. I alt deltog 310 i konferencen. 
 

Kurser 
Fleksibel kompetenceudvikling i Sønderjyllands Amt/BA projekt 

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt, Business Academy SydVest, Erhvervsakademi 
Syd (EA), Danfoss, Syddansk Universitet og SDUE blev der udviklet en fleksibel, meritgivende 
videreuddannelse inden for produktionsoptimering. Den gik i gang i august 2003 og blev 
afsluttet i 2004. Midlerne til udviklingen er bevilliget fra Undervisningsministeriet og EU's 
Socialfond.  

Institutlederkursus 2003-04 samt reunion 

I samarbejde med Rektorkollegiet udviklede og gennemførte SDUE det første 
institutlederkursus i 2002-03. Et nyt hold med 35 deltagere startede i november 2003 og 
afsluttedes i 2004. Målgruppen er nuværende og kommende institutledere på højere 
læreanstalter. Målet med kurset er at perspektivere rollen som institutleder og bibringe 
deltagerne en større forståelse af rollen som leder samt en række kompetencer i form af både 
teoretiske og praktiske værktøjer, som er væsentlige for enhver institutleder. Som opfølgning 
på det første kursus blev der afholdt reunion med 20 deltagere den 24. – 25- august i år. 

Regional udvikling I, II og III 

I samarbejde med Vejle, Århus og Viborg amter har SDUE udviklet og afholdt kurset ”Regional 
udvikling”. Første forløb blev afsluttet i 2004 med 35 deltagere. Andet forløb blev gennemført i 
2004 med 37 deltagere. Tredje forløb blev påbegyndt i 2004 med 38 deltagere. Kurset 
fokuserer på nyere teorier inden for områderne regional økonomi, erhvervsøkonomi og 
regionalpolitikkens vilkår og instrumenter. Kurset består af tre moduler à to dage.  

Lederudviklingsforløb for ledere af undervisningsinstitutioner 

For Fyns Amt udviklede og afholdt SDUE et lederudviklingsforløb for 160 ledere og 
afdelingsledere i amtets undervisningsinstitutioner. I dette forløb indgik både egne og andre 
universiteters forskere som oplægsholdere for at dække temaerne: Ledelse af pædagogiske 
institutioner, ledelse af vidensintensive organisationer, strategisk ledelse i det offentlige samt 
team- og forandringsledelse. Også proceskonsulenter var inddraget i dette forløb for at sikre 
en forankring af ny viden i deltagernes daglige virke som ledere.  
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Religion på arbejdet 

Med afsæt i miljøet omkring Institut for Filosofi og Religionsstudier udbydes to kurser med det 
formål at klæde medarbejdere bedre på til kulturmødet på arbejdspladsen. Kurset efterspørges 
især af den offentlige sektor inden for undervisning, pleje og socialt arbejde. Der blev formidlet 
4 kurser: Vejle Amt, Center for udvikling og uddannelse; Rigshospitalets klinik for 
plastikkirurgi; Nakskov Kommune, Sundhedsområdet samt brandsårsbehandling samt for Ribe 
Amt, Personaleudviklingscentret. 

Rollen som projektleder – åbent udbud 

Dette forløb henvender sig til udøvende projektledere samt alternativt projektlederes ledere. 
Kurset har til formål gennem refleksion at skabe bevidsthed om egne styrker og svagheder i 
projektarbejdet. Underviserne er lektor Pernille Eskerod, Syddansk Universitet samt Eva Riis, 
ledende partner i konsulentfirmaet ACIS. Kurset gennemførtes i november – december 2004. 

Kursus for sygeplejelærere 

Kursusforløbet, der omfattede en bred vifte af temaer med relevans for sygeplejelærere, blev 
gennemført i perioden oktober 2004 – marts 2005. 

CESFO – Kursus for Erhvervskonsulenter 

I samarbejde med Iværkcenter – Vejle Amts Erhvervsservice, blev der undervist i, hvordan 
rammerne for ny viden og forskning bedst muligt kan inddrages i vejledningen af iværksættere 
samt små og mindre virksomheder. Kurset forløb over perioden september – november 2004. 

Sommeruniversitet i evaluering 

Evaluering spiller en stigende rolle i den offentlige sektor og anvendes både fagligt, 
administrativt og politisk. 14. – 18. juni 2004 blev der derfor afholdt sommeruniversitet i 
evaluering v. professor Peter Dahler-Larsen på Hotel Kolding Fjord for primært akademikere i 
den offentlige sektor, der ønskede et dybere indblik i dette emne.  

Samlede antal kursusdage 
Omregnet til hele dage har SDUE i 2004 gennemført ca. 2700 kursusdage. 

Andre aktiviteter 
Evaluering af Vejle Amts lederuddannelser 

For Vejle Amt gennemføres en evaluering af amtets interne lederkurser. Evalueringen 
afsluttedes i 2004.  

Evalueringsopgave for ECCO  

For ECCO gennemføres en evaluering af flere kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på 
ECCO og et par andre virksomheder i Sønderjylland. Projektet har fået støtte fra EU's 
socialfond. Evalueringen afsluttedes i 2004. 

E-læringspædagogik 

Et kursusforløb udviklet i et samarbejde med Center for udvikling og Uddannelse (CUU) i Vejle 
amt. Der er tale om et konkret tilbud til CUUs undervisere, hvor formålet er at give 
underviserkredsen en mulighed for at se og afprøve, hvordan e-læring kan tage form og 
forhåbentlig inspirere til at tænke e-læring ind i CUUs undervisningsaktiviteter. 

Samarbejder 
SDUE har i årets løb lagt en del kræfter i at udvikle og vedligeholde et netværk med udbydere 
og aftagere af efteruddannelse, samt med de mange undervisere, som leverer SDUEs 
undervisning. Hvad angår aftagere har SDUE et samarbejde med flere amter, ministerier, 
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virksomheder og organisationer. På udbydersiden har SDUE blandt andet et samarbejde med 
Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter (HHE), Danmarks Forvaltningshøjskole, DJØF 
Efteruddannelse, NOCA (Network of Corporate Academies), UNEVs kompetencetorv og 
kompetenceenhederne på de danske universiteter. 


