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INTERNATIONALISERING 
 
Syddansk Universitets målsætning om at være et internationalt orienteret universitet på såvel 
uddannelses- som forskningsområdet har været i fokus i 2006. Syddansk Universitets 
erklærede målsætning på internationaliseringsområdet er formuleret i universitetets 
udviklingskontrakt 2006-2008 og udgør en væsentlig katalysator for fakulteternes og 
universitetets strategi på området. De øgede krav til konkurrencedygtighed på nationalt og 
globalt plan har ligeledes stillet krav om en forstærket og fokuseret indsats.  
 

Internationalisering af uddannelserne  

Internationalisering af uddannelserne har høj prioritet på Syddansk Universitet, hvor der også i 
2006 er blevet ydet en særlig stor indsats for at fremme den internationale dimension på 
universitetet i kraft af et øget internationalt fagudbud samt en omfattende udveksling af 
udenlandske gæstelærere og -studerende.  
Syddansk Universitet har i 2006 haft en væsentlig stigning i antallet af indkommende 
udenlandske studerende. En medvirkende faktor hertil har været fusionen med 
Ingeniørhøjskolen - Odense Teknikum, som igennem nogle år har haft succes med at tiltrække 
udenlandske studerende.  
 

Internationale fagudbud 

Syddansk Universitets mangfoldige udbud af engelsksprogede bachelor- og kandidatlinier 
været med til at øge SDU’s internationaliseringsgrad. Universitetets fem fakulteter kan i dag til 
sammen præsentere et meget bredt dækkende internationalt fagudbud i form af 29 
engelsksprogede kandidatlinier og 6 engelsksprogede bachelorlinier. Udbuddet er fordelt på 
SDU’s campusser i både Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. 
Hertil kommer SDU’s omfattende portefølje af særligt tilrettelagte internationale programmer.  
 
 
Syddansk Universitets egne studerende har som resultat af en lang række 
samarbejdsaftaler inden for Sokrates/Erasmus- og Nordplus-programmerne samt et bredt 
spektrum af bilaterale samarbejdsaftaler mangfoldige muligheder for at komme på studie- og 
praktikophold i udlandet.   
 

Mobilitetsstrømme:  

Udgående SDU-studerende i 2006: 
Hum  Samf  Nat  Tek  Sund  I alt 
    
160  64  27  67  76*  394 
   
* incl. korttidsophold 
 
 
Indkommende udenlandske udvekslingsstuderende, gæstestuderende og ’full degree’-
studerende i 2006: 
Hum / SAS  Samf  Nat  Tek  Sund  I alt 
 
74 28  190  66  318  12   688 
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Ud over ovennævnte registrerede mobilitetsstrømme og aktiviteter har der på både 
uddannelses- og forskningsområdet i 2006 været øget aktivitet inden for internationalt 
samarbejde i form af forskerudveksling, forskningssamarbejde, internationale konferencer, 
curriculumudviklings-projekter, e-learning, praktikforløb, summer schools, m.m. 
 

SOKRATES aktiviteter 

I 2006 har universitetet indgået og genforhandlet 427 bilaterale Sokrates-aftaler indeholdende 
et bredt spektrum af samarbejdsformer inden for europæisk uddannelsessamarbejde. 
Generelt kan man sige, at Sokrates-aktiviteterne i 2006 har været igennem en 
konsolideringsfase, hvor intensivering af samarbejdet inden for en række samarbejdsaftaler 
har været i fokus. 
Endelig har universitetet deltaget i Sokrates tematiske netværk inden for bl.a. medicin, biologi, 
idræt, kvinde- og kønsstudier, sprog og kultur. 
 

Samarbejdsaftaler og netværk 

Syddansk Universitet har i 2006 indgået Sokrates aftaler med partneruniversiteter i Belgien, 
Bulgarien, England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, 
Litauen, Nord-Irland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Spanien, Sverige, Skotland, 
Slovenien, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Wales og Østrig. 
Inden for Nordplus-programmet samarbejder universitetet med et stort antal nordiske 
uddannelsesinstitutioner inden for bl.a. medicin, idræt, statskundskab, erhvervsøkonomi, 
teknik, sprog og kultur. 
Uden for de formaliserede internationale udvekslingsprogrammer har universitetet desuden 
aftaler om bilateralt samarbejde med universiteter i Argentina, Australien, Brasilien, Canada, 
Indonesien, Japan, Kina, Sydkorea, Mexico, New Zealand, Philippinerne, Polen, Rusland, 
Schweiz, Thailand, Tyrkiet, USA og Venezuela.  
Endelig er universitetet v/Det Samfundsvidenskabelige Fakultet medlem af  NIBES-netværket 
(Network of International Business and Economic Schools) omfattende 18 universiteter i 
Europa, Asien, Sydamerika, USA og Mellemøsten. Derudover er Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet medlem af EMBS-netværket (European Master of Business Studies) omfattende 20 
medlemsinstitutioner i 7 EU lande. Det Tekniske Fakultet har videreført samarbejdet med 
Asea-Uninet-netværket med 42 partnerinstitutioner i 12 lande i Europa og Asien. Det 
Humanistiske Fakultet er sammen med 28 andre universiteter medlem af EIUC (The European 
Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation) i Venedig, der bl.a. udbyder en 
europæisk 1-årig mastergrad i Human Rights and Democratisation (E.MA.). 
   
 
 
 
 
 
 
 


