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DEKANERNES BERETNING 
 
Det Humanistiske Fakultet 
 
Forandringens vinde har blæst hen over universitetet og fakultetet i 2006.  
 
Omkring os er et nyt universitetslandskab blevet skabt og internt er nye organisatoriske 
strukturer blevet introduceret. 
 
Sidstnævnte er blandt andet sket under hensyntagen til opfyldelsen af fakultetets kontrakt 
med rektor, som går ud på at gennemføre en organisationsudvikling, der sikrer et enstrenget 
ledelsesforhold mellem institutter og studiesekretariater og uddannelsesledelse. De nye 
organisatoriske strukturer følges nøje, og det vil løbende blive vurderet hvorvidt der er brug 
for justeringer.  
 
Det nye universitetslandskab er blevet til via de omsiggribende universitetsfusioner, som 
bevirker at Syddansk Universitets og dermed Humanioras placering har ændret sig. Vi har 
som fakultet en del styrkeområder, som ville kunne komme under stort pres når de 
fusionerede institutioner får fuldt udbytte af sammenlægningen af fagligheder.   
 
Denne udfordring vil vi møde ved at ’styrke styrkepunkterne’, og i det hele taget søge at øge 
vor faglige indsats på særlige områder. Et af områderne er det pædagogiske område, hvor vi 
skal søge at fastholde den særstatus vi har inden for henholdsvis gymnasie- og MVU/CVU-
sektoren. Et andet er aktiviteterne inden for virksomhedskommunikation (inkl. Negot og 
Erhvervssprog). Desuden skal vi fastholde vor stærke position på hele det Mellemøstlige felt.  
 
Sådanne tiltag kræver finansiering, og fakultetet har i gennem de seneste år været stærkt 
optaget af at få etableret en strategisk pulje, som kunne anvendes til sådanne formål. Ved 
alle gode kræfters indsats er det nu lykkedes at få tilvejebragt en pulje af den ønskede 
størrelse, bl.a. har det første års økonomiske decentralisering betydet at der på institutniveau 
samlet er en beholdning på ca. 4 mio. kr. Det overordnede driftsresultat for fakultetet for 
2006 er således meget tilfredsstillende, idet vi har forbedret vores økonomi med ca. 10 mio., 
så der nu er albuerum til at foretage en række investeringer. 
 
Tilfredsstillende er også årets optag, der i store træk ligger på linje med sidste års optag. Det 
er meget glædeligt, at sidste års store fremgang har kunnet fastholdes. Som øvrige år har der 
mellem den 28. juli og 1. september været en tilgang af studerende, der søger ind i 2. runde 
- i år på netto 130 studerende. Fakultetet har bedt studiekontoret om at følge denne gruppe 
studerende med henblik på at vurdere om studerende optaget i ”anden omgang” har en 
studieadfærd, der adskiller sig fra de øvrige studerende.  
 
Som altid dækker optagelsestallene over store udsving fagene imellem. Den nedadgående 
tendens for de små sprogfag ser desværre ud til at fortsætte, hvilket bl.a. betød, at 
franskuddannelsen i Odense ikke blev igangsat. Optaget på de store gymnasiefag (historie, 
dansk og engelsk) ligger på niveau med tallene fra sidste år. Derimod ses en markant 
fremgang for både religion og filosofi, ligesom Negot i Odense og den nye bachelor i design og 
kulturøkonomi har haft et fint optag.  
 
Året har været præget af driftsmæssig stabilitet på uddannelsessiden, idet den faktuelle STÅ-
indtjening samlet set ligger på niveau med det budgetterede. Faktisk er der kun et udsving på 
omkring en halv procent. Der vil fortsat være fokus på uddannelseskvalitet i de kommende år 
– bl.a. forstået som gennemførelsesprocent og beskæftigelsesgrad. 
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Afledt heraf har vi i 2006 igangsat en Hvidbogsproces i et samarbejde mellem ledelse og 
tillidsrepræsentanter med Samarbejdsudvalgets tilslutning. Den har til formål at samle 
informationer om eksisterende uddannelsesudbud, lærerkompetencer, studiestruktur mv. 
med henblik på at sikre, at vi vil være i stand til bedst muligt at tiltrække studerende, 
fastholde studerende, og give vore kandidater attraktive karriereforløb efter endt studietid – 
kort sagt gøre fakultetet så robust som muligt til at klare sig i den nye tid. 
 
En af målsætningerne for 2006 var en øget fokus på kandidaternes beskæftigelsesgrad. Dette 
mål har vi søgt opfyldt bl.a. gennem inddragelse af aftagerpaneler og øgede muligheder for 
praktik under uddannelsen. Vi kan glæde os over at de humanistiske kandidater fra Syddansk 
Universitet får lidt hurtigere fodfæste på arbejdsmarkedet end andre humaniorastuderende, 
og vil i 2007 fortsætte vore bestræbelser på at forbedre både gennemførselsprocent og 
beskæftigelsesgrad.  
 
Vi kan også glæde os over mange fine og substantielle udgivelser fra vore forskere i årets løb, 
ligesom de humanistiske forskere på formidlingssiden udfylder en meget stor plads i det 
danske mediebillede og også havde held og dygtighed til at hente mange eksterne 
forskningsmidler til fakultetet. I 2006 konfererede fakultetet to doktorgrader: Søren Fauth 
forsvarede i juni sin afhandling om Der Metaphysische Realist. Zur Schopenhauer-Rezeption 
in Wilhelm Raabes Spätwerk, og Esben Graugaard forsvarede i oktober sin afhandling: 
Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet.  Desuden har akademisk råd 
tildelt elleve ph.d. grader, og endnu flere ph.d.-afhandlinger er under bedømmelse. 
 
 
Flemmning G. Andersen 
Dekan 
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Det Naturvidenskabelige Fakultet 
 
Det Naturvidenskabelige Fakultet blev etableret i foråret, hvor indvielsen fandt sted ved en 
workshop med efterfølgende middag for fakultetets medarbejdere. Workshoppen gav blandt 
andet bud på udviklingsmuligheder for fakultetets forskning. Professor Wang Jun, Beijings 
Genomics Institute, fortalte om visioner omkring Integrative Biomedicine, og Professor Steen 
Rasmussen, Los Alamos National Lab, omtalte forskning i udvikling af kunstigt liv. Senere på 
året tiltrådte Wang Jun en stilling ved fakultetet, da han blev Ole Rømer Professor. Steen 
Rasmussen indsendte en ansøgning til Danmarks Grundforskningsfond med henblik på at 
etablere et center ved fakultetet inden for emnet Living Technology.  
 
Indikatorer som antal citationer og evnen til at hjemtage eksterne midler inklusive bevillinger 
fra Grundforskningsfonden peger på, at fakultetets forskning er på et højt niveau: 
 
Dagbladet Børsen har i dette efterår placeret fakultetet på en isoleret førsteplads (ca. 30 % 
bedre end nr. 2 på listen, Københavns Universitet) i en opgørelse over citationer indtil 
september 2006 fra artikler udgivet i 2003.  
 
Fakultetet er væsentlig mere succesfuldt (ca. 70 % bedre) mht. hjemtagning af 
konkurrenceudsatte midler end gennemsnittet af søsterfakulteterne ved universiteterne i 
København, Århus og Ålborg og end hver af disse fakulteter enkeltvis.  
 
Fakultet fik et vigtigt økonomisk løft, da grundforskningscentrene NAC og MEMPHYS blev 
forlænget i 5 år og centeret NORDCEE blev etableret med en bevilling over 5 år. 
 
Med en bevilling på 25 millioner kroner fra Villum Kann Rasmussen Fonden kunne Biologisk 
Institut slå dørene op for et nyt center for grundforskning Center for Lake Restauration 
(CLEAR). Centeret skal i løbet af de næste fem år arbejde med miljøgenopretning i en række 
danske søer. Forskere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Københavns Universitet, GEUS og 
Danmarks Miljøundersøgelser deltager sammen i arbejdet med at undersøge og forstå 
sammenhængene, mellem det der sker i selve søen, i søens bund og i søens nære omgivelser 
og samspillet mellem de kemiske processer og biodiversiteten.  

Året bød ligeledes på åbningen af Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, 
som er et fagdidaktisk forsknings- og udviklingscenter for matematik og naturvidenskab.  
Centeret samarbejder med flere kommuner og Centre for Videregående Uddannelser i den 
syddanske region samt med forskergrupper i den nordtyske region. Centeret vil blive inddraget 
i udviklingen af uddannelserne på fakultetet. 

Også på uddannelsesområdet er der nyskabelser med både en ny uddannelse og nye 
strukturer for de eksisterende uddannelser: 

De første næsten 40 studerende på Lægemiddelvidenskab begyndte efter sommerferien. 
Fakultetet forventer sig meget af dette samarbejde med Sundhedsvidenskab og forbereder en 
forskningsopbygning i farmaci.  

Den nye kvartalsstruktur, som blev igangsat i august 2005, bød på en meget succesfuld 
afslutning af første studieår med projektarbejde og postersession. Evalueringen af dette 
fagelement viste, at de studerende arbejder meget flittigt i grupperne, og de udtrykker stor 
tilfredshed med denne aktivitet. Fakultetet vil forsøge at udbrede denne form for nytænkning, 
således at de studerende både kommer tættere på forskningen og får erfaring med formidling. 

Fakultetet har også på anden måde arbejdet med fastholdelsen af de studerende. Således er 
konceptet Living Science sat i søen med en lang række tiltag omkring faglighed, samarbejde, 
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sociale tilbud, karrierevejledning og andre tiltag, som tjener til, at de studerende får et 
sammenhængende studieliv. Det er hensigten, at optimere dette koncept med inddragelse af 
didaktikcenteret, med yderligere fokus på karrierevejledning samt mere tydelig 
professionsretning af uddannelserne parallelt med udvikling af elitetilbud til forskerspirer. 

Fakultetet har etableret et kvindenetværk, som skal styrke den faglige og sociale kontakt 
mellem kvindelige VIP-medarbejdere på tværs af fakultetets institutter. Som en del af 
Kvindenetværkets arbejde er der blevet etableret en mentorordning. Mentorordningen 
henvender sig til kvindelige ph.d-studerende, postdocs og adjunkter, der kan have glæde af 
kontakt til en af fakultetets kvindelige lektorer eller professorer. Vi håber, at disse tiltag vil 
gøre det mere attraktivt at være medarbejder på fakultetet for kvindelige videnskabsfolk. 

Formidling fra fakultetet forandrer indstillingen til naturvidenskab i grundskole og gymnasium 
ved at forankre formidlingsaktiviteter i børn og unges skoleaktiviteter. Dette forhold bevirker, 
at mange enkeltarrangementer har flere besøgende end fx hele SDU kan mønstre på 
brobygning. I 2006 var fakultetet i kontakt med ca. 16.000 børn og unge. Udarbejdelsen af 
undervisningsmateriale (fx i forbindelse med Galathea) har i 2006 i stigende grad inddraget 
både studerende og videnskabsfolk i overensstemmelse med fakultetets paradigme for 
formidling, PRIDE. 
 
 
Henrik Pedersen 
Dekan 
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Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i 2006 været præget af implementeringen af de 
betydelige ændringer i fakultetets struktur og organisation, som blev vedtaget i 2005 - 
herunder etablering af nye geografiske institutter med nye forskningsenheder. I relation til 
studienævnene er der blevet opbygget nye decentrale studieadministrative enheder på de 
enkelte campusser og med tilknytning til de etablerede institutter. Herudover er en ny 
decentral økonomimodel blevet udarbejdet og implementeret på fakultetet, således at de 
enkelte institutter i langt højere grad end tidligere har fået ansvaret for egen økonomi. 
 
Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter er i 2006 blevet fusioneret ind i fakultetet, og 
der er i forbindelse hermed blevet etableret et nyt samfundsvidenskabeligt institut i Esbjerg - 
Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. Instituttet blev officielt indviet juli 2006. I 
samarbejde med Det Humanistiske Fakultet er der ligeledes i Esbjerg blevet etableret et 
tværfakultært Center for Turisme. Den Samfundsvidenskabelige Sektion af Mads Clausens 
Instituttet i Sønderborg er med virkning fra 1. august blevet indfusioneret i Institut for 
Grænseregionsforskning. 
 
Med hensyn til optag af nye studerende på dagstudierne har fakultetet fastholdt niveauet fra 
tidligere år, herunder de adgangskvotienter, som er gældende for visse af fakultetets 
uddannelser. Den nye uddannelse i Europæiske Studier i Sønderborg kom godt fra start med 
et pænt optag. Også i 2006 har man måtte konstatere en om end begrænset vigende tendens 
på HD-uddannelserne. 
 
I 2006 har fakultetets ønske om at forøge udbuddet af attraktive og gode masteruddannelser 
resulteret i etablering af tre nye masteruddannelser: en fleksibel MBA, en master i Ealuering 
samt en master i Redaktionel Ledelse. Samlet set var optaget på disse uddannelser klart 
tilfredsstillende, samtidig med at optaget på de øvrige masteruddannelser blev fastholdt. 
 
 
Nis Jul Clausen 
Dekan 
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Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
 
Året var præget af omstillinger med henblik på en kommende, langsigtet udvikling. De centrale 
omstillinger indebar en realisering af Universitetsloven, idet der nu blev ansat institutledere i 
modsætning til de tidligere valgte institutledere: 
 
• Ved Institut for Medicinsk Biologi blev ansat professor Ole Skøtt som afløser for professor 

Jens Zimmer Rasmussen 
• Ved Institut for Sundhedstjenesteforskning blev lektor Jesper Bo Nielsen ansat som ny 

institutleder. Han afløser lektor Bernard Jeune 
• Ved Institut for Idræt og Biomekanik blev ansat lektor Jørgen Povlsen, som hidtil har været 

valgt institutleder 
• Ved Klinisk Institut blev ansat klinisk lektor Kim Brixen som afløser for professor Ove 

Schaffalitzky de Muckadell 
• Ved Institut for Regional Sundhedsforskning blev som institutleder ansat lektor Kirsten 

Ohm Kyvik som afløser for klinisk lektor Palle Wang. 
 
Fakultetets mangeårige fakultetssekretær Hans Evermann fratrådte sin stilling i maj efter 
næsten 20 års funktion.  
 
Det er således et nyt hold af ledere, der sammen med dekanen skal forme fakultetets fremtid.  
 

Strukturreformen 

En anden meget væsentlig og afgørende omstilling var strukturreformen, der gennemførtes i 
Danmark. Den indebar, at landets amter blev nedlagt og erstattet af 5 store regioner. 
Samarbejdet med amterne, som har været ansvarlige for sundhedsvæsenet, var og er en 
meget central faktor i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets funktion på såvel forsknings- som 
uddannelsesområdet. Dette blev markeret ved etableringen af de to institutter – Klinisk 
Institut, som omfatter forskning ved Odense Universitetshospital og Institut for Regional 
Sundhedsforskning, der omfatter den øvrige forskning ved regionens sygehuse.  
 
Gennem 2006 skete der en afrunding af samarbejdet med amterne. Samtidig blev et 
kommende samarbejde med Region Syddanmark forberedt. Udfordringen var at fastholde en 
lang række af enkeltaftaler, som var blevet bygget op over 10-15 år med de 4 amter, der 
fremover ville udgøre Region Syddanmark samt det tidligere Vestsjællands amt. 
 
Ved udgangen af 2006 kunne det konstateres, at der var truffet foreløbige - men dækkende - 
aftaler med det kommende Region Syddanmark. Aftalerne var derfor klar til realisering efter 
regionens dannelse 1. januar 2007. 
 

Forskning 

Fakultetets forskningsprofil blev i løbet af 2006 konkretiseret – bl.a. udtrykt gennem 
budgetredegørelsen til bestyrelsen af november 2006. Det fremgår heraf, at der overordnet er 
tre tilgange til forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, nemlig den medicinske 
sundhedsforskning, som er rettet mod undersøgelse, behandling og rehabilitering af 
sygdomme og folkesundhedsvidenskab, som er rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse. 
Begge disse områder udtrykker en patient- og borgernær forskning i alle sektorer af sundheds- 
og socialvæsenet, inklusive den kommunale indsats. Det tredje felt er sundhedstjeneste-
forskning, byggende på det indholdsmæssige i medicinsk sundhedsforskning og 
folkesundhedsvidenskab. Sundhedstjenesteforskning er den forskning, som fokuserer på 
rammerne for sundhedstjenesten, såvel i sygehusregi som i kommunalt og privat regi. Det 
sidste er derfor et tæt samarbejde mellem regioner og kommuner.  
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I forbindelse med ændringer i den danske universitetsstruktur pågik der i 2006 intense faglige 
drøftelser mellem Statens Institut for Folkesundhed og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
med henblik på et forslag om at indfusionere Statens Institut for Folkesundhed i Syddansk 
Universitet. En sådan alliance ville understrege fakultetets fokusering på folkesundhed. De 
efterfølgende forhandlinger og beslutninger på politisk niveau på landsplan resulterede i 
beslutningen om at indfusionere Statens Institut for Folkesundhed i Syddansk Universitet. Det 
blev derfor planlagt, at Statens Institut for Folkesundhed skulle være et institut ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet – fakultetets 6. institut. Dette passede perfekt til fakultetets 
forsknings- og uddannelsesmæssige profilering.  
 
Med henblik på at koordinere forskning på tværs inden for fakultetets organisatoriske enheder 
samt i samarbejde med væsentlige parter – især Det Naturvidenskabelige Fakultet og 
sundhedsvæsenet – blev etableret en række netværk:  
 
• ”Fra molekyle til menneske”, som tilstræber en kombination af basal biomedicinsk 

forskning med patientnær klinisk forskning og klinisk udvikling, 
• Et netværk vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme med fokus på folkesundhed og 

kommunesamarbejde 
• Et netværk vedrørende fødevareområdet, idet Syddansk Universitet indgår i 

levnedsmiddelcentret og i øvrigt sammen med Det Naturvidenskabelige Fakultet 
repræsenterer potentialer inden for fødevareforskning.  

 
Endelig fastholdtes netværksdannelse omkring innovation og erhvervssamarbejde med en 
særlig fokus på synliggørelse og netværksdannelse: BioTeamSouth, som i 2006 afvikledes i 
den hidtidige form med et sekretariat. Der vil i løbet af 2007 ske en reorganisering af 
BioTeamSouth.  
 

Uddannelse 

Årets nye uddannelse var etablering af en masteruddannelse i kvalitet og ledelse inden for 
social- og sundhedssektoren. Denne uddannelse havde fra starten en pæn søgning. Den er 
rettet mod den udvikling, der sker i en brobygning mellem social- og sundhedssektoren og 
kombinerer kvalitet og ledelse som instrumenter for kommende ledere og projektansvarlige i 
såvel kommuner som regioner. Uddannelsen er etableret i et tæt samarbejde med Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet.  
 
Sammen med Det Naturvidenskabelige Fakultet afrundedes udviklingsarbejdet omkring 
etablering af en bachelor- og kandidatuddannelse i lægemiddelvidenskab, hvor Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet parallelt hermed etablerede en kandidatuddannelse i klinisk 
farmaci. Dette nye spor i det tætte uddannelsesmæssige samarbejde mellem Naturvidenskab 
og Sundhedsvidenskab var en markering af etablering af farmaceutiske uddannelser ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der blev ikke optaget studerende på kandidatuddannelsen i 
klinisk farmaci i 2006, da der endnu ikke var bachelorer færdige i lægemiddelvidenskab. Der 
forberedtes et brobygningsforløb med mulighed for, at studerende med anden baggrund kunne 
påbegynde uddannelsen i 2007.  
 
Fakultetet fortsatte sit meget tætte samarbejde med CVU’er i Region Syddanmark, i 
Vestsjællands Amt, i Storstrøms Amt og i Nordjyllands Amt. Forskningstilknytningen er 
igennem 5 år blevet konsolideret med etableringen af en række aktiviteter, som både 
imødekommer behov på uddannelserne i de enkelte CVU’er og danner grundlag for 
projektsamarbejde. 
 
I september 2006 implementeredes en ny bacheloruddannelse i medicin og klinisk biomekanik 
efter et langt udviklingsarbejde. Den nye bacheloruddannelse er som kandidatuddannelsen i 
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medicin karakteriseret ved at være opbygget af moduler, som er temaorienterede. Selve 
uddannelsens udformning er ligeledes præget af en meget høj studenteraktivitet og elementer 
af problembaseret læring. Samlet fremstår den store uddannelse på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet – Medicin – og med tilslutning hertil – Klinisk Biomekanik – 
som en uddannelse, der har absorberet de væsentligste positive elementer fra de bedste 
medicinske uddannelser i verden. Dette kombineret med fakultetets særlige optagemetoder, 
vil utvivlsomt sikre, at der færdiggøres kandidater inden for de to uddannelser, som er meget 
velegnede til at indgå i udvikling og funktioner i et sundhedsvæsen under bestandig omstilling. 
 

Forskeruddannelse 

På forskeruddannelsesområdet skete der en udvikling af fakultetets forskeruddannelse mod 
etablering af en Graduate School of Health Sciences. Denne samler 10 faglige forskerskoler 
inden for en fælles ramme. Dermed sker der også en forberedelse til den revision af 
forskeruddannelsen i Danmark, som er varslet, og hvor fakultetet har deltaget aktivt ved at 
have besøg af det internationale panel, som skal give forslag til den kommende 
forskeruddannelse i Danmark.  
 

Økonomi 

Fakultetets økonomi var fortsat stabil. Fakultetets forskergrupper øgede konstant den eksterne 
finansiering, og fakultetets uddannelsesmæssige indtægter var stabile, begrundet i en stor 
søgning til uddannelser og en høj gennemførelsesprocent. I løbet af året blev der gennemført 
en total omlægning af budgetteringsgrundlaget for fakultetets institutter. Budgetmodellen er 
dels bygget op af en rammemodel dels af et investeringselement. Gennem løbende 
kontraktdrøftelser mellem dekan og institutledere udvikles og tilpasses budgetmodellen med 
henblik på optimering af de investeringer, der gøres, samt budgetstabilitet.  
 
 
Fakultetet har således fastholdt og udviklet en forsknings- og uddannelsesprofil med fokus på 
sygdomsmekanismer og sundhedsfremme og med udgangspunkt i de enkelte menneskelige 
behov.  
 
Midlerne hertil er rekruttering og fastholdelse af personale kombineret med en 
kvalitetsudvikling af aktiviteterne inden for såvel uddannelse, forskning som formidling samt 
udvikling af rammevilkår i form af ledelse, organisation og infrastruktur  
 
Året 2006 bidrog på en lang række punkter hertil. 
 
 
Mogens Hørder 
Dekan 
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Det Tekniske Fakultet 
 
Det Tekniske Fakultet blev formelt etableret i januar 2006, hvorfor det, som det første år af 
fakultetets levetid, må anses som et overgangsår på alle måder. Fakultetet blev oprettet ved 
en fusion mellem Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (IOT) og Syddansk Universitet (SDU) 
med fem institutter dækkende hele spektret af ingeniøruddannelser. Medarbejderne på 
fakultetet er overført fra IOT samt fra det tidligere Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet, 
SDU.  
 
Under arbejdet med etableringen var fakultetet ude for et skift i ledelsen, idet dekan Uffe Kock 
Wiil ønskede at fratræde stillingen til fordel for en stilling som professor på Mærsk McKinney-
Møller Instituttet. Herefter varetog Rektor Jens Oddershede formelt dekanfunktionen frem til 
årsskiftet 2006-07. 
 
På samme tid var endnu ikke alle institutlederstillingerne formelt besat. En del af disse 
stillinger var opslået ledige og er senere udfyldt gennem ansættelser og konstitueringer, 
hvorfor fakultetet ligeledes har gennemgået en periode uden formelle institutledere.  
 
Dette har naturligvis givet en del usikkerhed hos medarbejderne ligesom 
forskningsopbygningen ikke foregik som planlagt. For nærværende årsrapport betyder det, at 
de nye institutter for Industri og Byggeri samt for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ikke har 
bidraget til årsrapporten. 
 
 
Uffe Kock Wiil 
Dekan 


