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Præsentation af SDU  
 

Syddansk Universitet (SDU) er en statsfinansieret selvejende institution under tilsyn af 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. SDU er omfattet 

af LBK nr. 652 af 24/06/2012 (Universitetsloven). 

 

Syddansk Universitet har knap 26.000 studerende og ca. 3.400 ansatte. Universitetet 

har uddannelse og forskning på 6 campusser i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, 

Slagelse og København. 

 

Syddansk Universitet er en forsknings- og uddannelsesinstitution, der giver dig et til-

bud om uddannelse på højeste niveau, og som er samarbejdspartner for offentlige og 

private virksomheder som leverandør af kvalificeret arbejdskraft. 

 

Mission 

Ved vores stærke, synlige og tværfagligt nyskabende miljø løfter vi sammen forsknin-

gen, uddannelserne og vidensdelingen til det ypperste. 

 

Vision 

Det er SDU’s overordnede vision at være det foretrukne universitet i Danmark for stu-

derende, medarbejdere og samarbejdspartnere i ind- og udland. Dette fastholder vi ved 

at tilbyde det ypperste. 

 

Vores studerende udvikler deres faglige og personlige kompetencer i et inspirerende 

og nyskabende læringsmiljø. Fagligt og pædagogisk har undervisningen højeste kvali-

tet. Vi forbedrer konstant uddannelserne ud fra nationale og globale behov. 

 

 Vores samarbejdspartnere finder SDU's færdiguddannede særligt kvalificerede 

til at deltage i udviklingen af samfundet. For forskere i ind- og udland er SDU et 

eftertragtet universitet at arbejde sammen med. Erhvervslivet og det offentlige ind-

går i en stærk og fornyende vidensudveksling med SDU og bidrager udstrakt til 

universitetets velformidlede forskningsindsats. 

 

 Vores medarbejdere har hver især et højt fagligt niveau og danner sammen stær-

ke, synlige og nyskabende miljøer. I et fællesskab præget af tillid løfter alle med-

arbejdere SDU’s forskning, uddannelser og vidensdeling til det ypperste. Forsk-

ningens kvalitet gør SDU til en velestimeret samarbejdspartner. 
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SDU’s værdier 
 

Nyskabende 

Engagement i dagligdagen og stræben i opgaveløsningen 

 

Troværdig 

Kvalitet i fagligheden og åbenhed i dialogen 

 

Helhedsorienteret 

Fællesskab om opgaven og plads til mangfoldighed 

 

I 2013 forventes Syddansk Universitets bestyrelse at vedtage et Strategi- og Ledelses-

grundlag, som indeholder en grundfortælling som baserer sig på SDU’s mission, visi-

on og værdier samt udpegning af fire strategiske indsatsområder med tilhørende ambi-

tioner og handlinger.  
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Ledelsespåtegning  
 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Syddansk Universi-
tet. 
 
Årsrapporten for 2012 er udarbejdet i henhold til Statens regnskabsregler og Bekendt-
gørelse nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.  
 
Det tilkendegives hermed: 
 
1. at årsrapporten er retvisende, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl-

informationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i 
årsrapporten er fyldestgørende,  

 
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmel-

se med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 
og  

 
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for-

valtning af de midler, der er omfattet af årsrapporten. 

Odense, den 29. april 2013 

 

 

Jens Oddershede Bjarne G. Sørensen Jacob Schmidt 

Rektor Prorektor Universitetsdirektør 

 

 

Bestyrelse 

  

   

Lars Nørby Johansen Birgitte Vedersø C. C. Nielsen 

formand næstformand  

   

   

Niels Nørgaard Pedersen Dagmar Warming Jørgen Chr. Bang 

  (medarbejdervalgt) 

   

 

 

  

Bodil Kjærsgaard Simon Damkjær Olesen  Clement Lyngborg Tofterup 

(medarbejdervalgt) (valgt af de studerende) (valgt af de studerende) 
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Den uafhængige revisors erklæringer  
 

 

Til ledelsen for Syddansk Universitet 
 

Påtegning på årsregnskab 

Vi har revideret årsregnskabet for Syddansk Universitet for perioden 1. januar – 31. 

december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 

egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noterne 1-23. Årsregnskabet aflægges 

efter lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomi-

ske Administrative Vejledninger samt bekendtgørelse nr. 1281 af 15. december 2011 

om tilskud og revision mv. ved universiteterne.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. 

uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med lov om statens regnskabs-

væsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejlednin-

ger samt bekendtgørelse nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. 

ved universiteterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hen-

sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige 

efter omstændighederne.  

 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, 

er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores re-

vision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om 

revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik 

og aftale om interne revisioner ved universiteterne indgået mellem Uddannelsesmini-

steren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9.  Dette kræver, at vi overhol-

der etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikker-

hed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for 

beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revi-

sors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregn-

skabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overve-

jer revisor intern kontrol, der er relevant for universitetets udarbejdelse af et årsregn-

skab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at ud-

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at ud-

trykke en konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. En revision 

omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 

om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 

årsregnskabet. 
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Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og 

interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnska-

bet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 

grundlag for vores konklusion.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Syddansk Universitet for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2012 i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse 

med lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomi-

ske Administrative Vejledninger samt bekendtgørelse nr. 1281 af 15. december 2011 

om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Det er ligeledes vores opfattelse, at der 

er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, 

der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 

og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen, målrapporteringen samt hoved- og nøgletal 

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen (siderne 9-17), målrapporteringen (siderne 42-

52) samt hoved- og nøgletal (siderne 53-54). Vi har ikke foretaget yderligere handlin-

ger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund 

vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen, målrapporteringen samt ho-

ved- og nøgletallene er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

København, den 29. april 2013 

 

 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

 

Per Nørgaard Sørensen Poul Madsen 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning  

For Syddansk Universitet blev 2012 et år, der var præget af vækst.  

På studentersiden nåede vi nye rekorder, idet 4969 nye bachelorstuderende blev optaget via 

den koordinerede tilmelding. Det er det største antal nogensinde og svarer til en vækst på 

næsten ti procent i forhold til året før. 

 

Også blandt de udenlandske studerende fortsatte fremgangen med rekordoptag. Således ryk-

kede 1180 unge heltidsstuderende fra det meste af verden ind på universitetet. 

 

Derudover søsatte vi i 2012 et projekt, der skal tiltrække endnu flere udenlandske studeren-

de. Projektet hedder International brainstormers og henvender sig i særlig grad til europæi-

ske elitestuderende inden for velfærdsteknologi, energi, og oplevelsesøkonomi.  

 

Syddansk Universitet øger sin forskningsindsats 

På det forskningsmæssige område øgede Syddansk Universitet også indsatsen. Vi afsatte så-

ledes en ny pulje på 100 millioner kroner til forskning.  

Pengene kommer fra universitetets egenkapital og skal bruges inden for områder, som EU 

og regeringen har udpeget som særlige vigtige – eksempelvis inden for klima, energi, vel-

færdsteknologi og innovation.  

Vi kalder den ekstra pulje for ”SDU2020”, fordi de forskningsprojekter som får støtte, skal 

være afsluttet inden 2020. 

 

Og i 2012 sagde vi tillykke til 163, der havde afsluttet deres ph.d.-afhandling, og dermed har 

universitetet på blot fire år næsten fordoblet sin produktion af ph.d.ere. 

 

Universitetet bygger og udvider 

De senere års vækst betyder, at Syddansk Universitet i de kommende år vil danne rammen 

om nogle af de største byggerier i regionen. 

 

I maj flyttede entreprenørarbejdere og gravemaskiner således ind ved Campus Odense for at 

begynde på at opføre universitetets nye sundhedsvidenskabelige fakultet samt regionens nye 

universitetshospital.  

Det er ligeledes i Odense, at vi forventer at have et nyt teknisk fakultet færdigt i 2015, og 

samme år planlægger vi også at kunne indvie et nyt spektakulært 14-etagers kollegium. Kol-

legiet, som er skænket af A.P. Møller Fonden, opføres ved universitetet og vil sammen med 

vores øvrige byggerier understøtte den byudvikling der er planlagt omkring Campus Odense 

- som eksempelvis Forskerparken Cortex Park og en letbane, der skal knytte området tæt til 

bymidten. 

 

I Kolding begyndte vi på opførelsen af et helt nyt universitet. Den kommende seksetagers 

bygning, der udformes som en elegant trekant, forventes færdig sommeren 2014. 

 

Alle universitetets byggeprojekter, der udgør mere end 100.000 kvadratmeter, er energibe-

sparende. Vores målsætning er, at vi i løbet af få år skal være landets mest attraktive univer-

sitet med de mest moderne faciliteter. 
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Samarbejde med lokale aktører blev styrket 

2012 blev også et år, hvor vi cementerede vores gode samarbejde med de lokale aktører i vo-

res campusbyer.  

 

I Slagelse underskrev vi sammen med Slagelse Kommune en samarbejdsaftale, som forplig-

ter parterne til at fortsætte udbygningen af Campus Slagelse til gavn for uddannelsesmiljøet 

og erhvervsudviklingen i området. 

 

Syddansk Universitet indgik også en samarbejdsaftale med Kolding Kommune, og her vil 

direktionen fra de to parter hvert år i fællesskab udarbejde en kortfattet handlingsplan for det 

kommende år. Et af omdrejningspunkterne vil være design, eftersom Campus Kolding i 

2012 besluttede at skærpe sin designprofil samtidigt med, at Kolding Kommune netop øn-

sker at gøre design til et varemærke for byen. 

 

I Esbjerg traf universitetet en aftale med Professionshøjskolen University College Syddan-

mark om at undersøge mulighederne for, at Syddansk Universitet kan rykke sin nuværende 

campus ind i nye bygninger ved UC Syddanmark. Målet er at skabe et større studiemiljø og 

knytte mellemlange og lange videregående uddannelser tættere sammen. 

 

På Campus Sønderborg har universitet en lang tradition for at samarbejde med Flensborg 

Universitet, og den blev i 2012 understreget med en aftale om, at parterne vil arbejde for at 

styrke uddannelse og forskning i Syddanmark og Nordtyskland. 

 

I Odense arbejder universitetet tæt sammen med kommunen om at skabe en endnu bedre 

studieby. Derfor bifaldt vi det også, da byrådet i eftersommeren besluttede at skabe et nyt 

studenterhus midt i Odenses latinerkvarter.  

Ved samme lejlighed vedtog politikerne at opføre 220 nye ungdomsboliger i byen, og sam-

men med de øvrige planlagte kollegiebyggerier i Odense passer det fint ind i universitetets 

vækststrategi. 

 

Forstærket indsats over for studerende 

2012 var også et år, hvor Syddansk Universitet kunne se de første synlige resultater af sin 

forstærkede indsats over for de studerende.  

Indsatsen udspringer af et projekt, der hedder ”De studerende i centrum”, og målet er at for-

bedre servicen for de studerende, skabe et mere attraktivt studiemiljø samt at styrke kvalite-

ten i undervisningen. 

 

Eksempelvis indførte universitetet som det første i Danmark fra februar computere og andet 

digitalt udstyr til alle skriftlige eksamener. 

 

Vi besluttede også at tage et helt nyt overordnet undervisningsprincip i brug. Vi kalder det 

’Aktiv læring’, og det inddrager i langt højere grad end tidligere de studerende i undervis-

ningen.  

Det er en radikal ændring af den klassiske forelæsning, og derfor har vi oprettet en selv-

stændig enhed, ”SDU Universitetspædagogik”, der skal udvikle og koordinere universitetets 

pædagogiske indsats. 

 

På Campus Odense indviede vi i september en ny studiezone for de studerende. Den nye 

studenterbar blev også taget i brug, og da området er på 600 kvadratmeter, får de studerende 

også mulighed for at arrangere foredrag, events og andre sociale begivenheder. 



11 

 

Ny struktur til fordel for erhvervslivet 

Det har altid været vigtigt for universitetet at have et tæt samarbejde med det øvrige sam-

fund, og for at styrke denne del besluttede vi i 2012 at samle alle vores enheder, der har rela-

tion til erhvervslivet, i én afdeling.  

Den hedder SDU Erhverv, og denne nye enhed favner vores indsats for at få kandidater i be-

skæftigelse, vores kommercialiseringsaktiviteter samt vores netværks- og innovationsenhe-

der. Ved at fremstå som en samlet afdeling ønsker vi også at gøre det endnu nemmere for 

erhvervslivet at komme i kontakt med os. 

 

Ledelsen på Syddansk Universitet brugte desuden året på at udarbejde et oplæg til én fælles 

strategi- og ledelsesgrundlag for universitetet. Vi indgik også en ny udviklingskontrakt med 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og den falder fint i tråd 

med det fokus, vi i forvejen har.  

Indsatsområderne blev blandt andet entreprenørskab sammen med en målsætning om mindre 

frafald og en hurtigere gennemførsel hos de studerende. 

 

Selvevaluering af bestyrelsens arbejde   

Bestyrelsen gennemførte bestyrelsen i 2012 i overensstemmelse med anbefalingen fra rap-

porten ”Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark”, udarbejdet af det ministerielle 

udvalg, Universitetsbestyrelser i Danmark, en selvevaluering af bestyrelsens arbejde. På 

baggrund af et spørgeskema har bestyrelsen drøftet og evalueret bestyrelsens arbejde på et 

møde den 17. december 2012. 

 

Administrative besparelser 

Som opfølgning på Aftale om genopretning af dansk økonomi fra maj 2011, blev der på fi-

nansloven for 2011 indarbejdet krav til effektiviseringer på universiteterne. PÅ SDU betød 

det et besparelseskrav på 13,9 mio. kr. i 2012 og 27,8 mio. kr. i 2013 og frem. 

 

Universitetet har valgt at udarbejde en handlingsplan inden for følgende temaer: 

 

Initiativets titel 

2012  

Forventet 

2012  

Resultat 

2013  

Forventet 

Besparelse på Perso-

nale og Økonomi 4 mio. kr. 5 mio. kr. 8 mio. kr. 

Besparelse på IT 2 mio. kr. 2 mio. kr. 4 mio. kr. 

Besparelse på Ledelse 2 mio. kr. 2 mio. kr. 3 mio. kr. 

Digitalisering af ar-

bejdsgange 3 mio. kr. 3 mio. kr. 6 mio. kr. 

Bortfald af opgaver 3 mio. kr. 6 mio. kr. 7 mio. kr. 

I alt 14 mio. kr. 18 mio. kr. 28 mio. kr. 

 

 

De valgte 5 temaer har længe været fokusområder indenfor det administrative område. 

Universitetet har således allerede inden 2009 høstet fordele ved at sammenlægge ad-

ministrative enheder og dette arbejde vil fortsætte i årene fremover. I takt med digitali-

seringen, ses der løbende på, hvordan processerne kan effektiviseres mest muligt og 

hvilke manuelle opgaver, der kan bortfalde i takt med digitaliseringen, men det er sam-
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tidig en proces, hvor man skal sikre at legalitetskontrollen og økonomistyringen fortsat 

er i top. 

 

Besparelser på Personale og Økonomi 

Universitetet har i 2012 realiseret en besparelse på knap 5 mio. kr. ved at sammenlæg-

ge økonomi- og personalefunktioner på fakultetsniveau. Universitetet arbejder videre 

med reorganisering af økonomi- og personalefunktioner og det forventes at nå spare-

målet på 8 mio. kr. i 2013. 

 

Besparelser på IT 

Universitetet har i 2012 realiseret en besparelse på godt 2 mio. kr. ved en reorganise-

ring af IT-funktioner. Der er på nuværende tidspunkt 3 fakulteter, der har fusioneret 

deres IT-afdelinger med den centrale IT-afdeling. Der arbejdes videre ad dette spor og 

det forventes, at universitetet i 2013 når sparemålet på 4 mio. kr. 

 

Besparelse på Ledelse 

Universitetet har i 2012 ved sammenlægning af enheder nedlagt lederstillinger for 

knap 2 mio. kr. Universitet forventer ved yderligere sammenlægninger at nå sparemå-

let på ca. 4 mio. kr. i 2013. 

 

Digitalisering af arbejdsgange 

Universitetet har kun opnået en besparelse på godt 2 mio. kr. i stedet for de 3 mio. kr.. 

Dette skyldes primært, at vores nye elektroniske handelssystem endnu ikke er fuldt 

implementeret. Universitetet forventer dog fortsat at nå sparemålet på de 6 mio. kr. i 

2013. 

 

Bortfald af opgaver 

Universitetet har ved gennemgang af støttefunktioner, der arbejder på tværs af fakulte-

ter, nedlagt en række stillinger. Dette har medført besparelser på godt 6 mio. kr. i 

2012. Universitetet forventer at kunne opnå yderligere besparelser, således at sparemå-

let på 7 mio. kr. i 2013 opnås. 

Ovenfor nævnte konkrete effektiviseringer og besparelser er opnået, og der er fuldt tæt 

op på disse. Universitetet er dog ikke en statisk institution, hvilket betyder, at der lø-

bende finder tilpasninger sted for at understøtte universitetets arbejde og de strategiske 

mål for universitetet også på det administrative område. Der arbejdes fortsat med ef-

fektivisering og digitalisering af de administrative arbejdsprocesser for at kunne styrke 

universitetets kerneaktiviteter. 

 

Universitetet har derfor som mål, at årsrapporten for 2013 viser en administrationspro-

cent på maksimalt 10 %. Hvis dette er tilfældet, vil universitetet opfatte Styrelsen for 

Universiteter og Innovations krav om besparelse gennemført. 

 

I 2012 er administrationsprocenten 8,6% 

 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Statens Institut for Fol-

kesundhed (SIF) 

 
Rammeaftale 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, nu Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
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(SUM), og Syddansk Universitet (SDU) indgik i 2011 en rammeaftale vedrørende 

myndighedsbetjening leveret af Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Aftalen løber 

til udgangen af 2014.  

 

Aftalen angiver rammerne for et samarbejde mellem parterne om forskningsbaseret 

myndighedsbetjening og beredskab indenfor nærmere angivne faglige områder og op-

gaver. 

 

Myndighedsbetjeningsopgaver 
Myndighedsbetjeningsopgaver består i monitorering og rådgivning på folkesundheds-

området samt deltagelse i grupper, udvalg m.m.  

  

Monitoreringen omfatter: 

 Monitorering og analyse af såvel børn som voksnes sundhedsadfærd og  

sundhedstilstand med dataindsamling og afrapportering 

 Metodeudvikling på monitoreringsområdet 

 

Rådgivningen omfatter:  

 Videnssynteser på baggrund af kendt viden og litteratur indenfor folkesund-

hedsområdet 

 Rekvirerede forskningsopgaver  

 Mindre rådgivningsrapporter / notater  

 Kortfristede svar på forespørgsler pr. telefon, mail eller brev om eksisterede viden 

indenfor folkesundhedsområdet fx til brug for besvarelse af § 20 spørgsmål mv. 

 

Deltagelse i grupper, udvalg mm omfatter: 

 Deltagelse i myndigheders egne stående og ad hoc nationale og internationale ud-

valg, arbejdsgrupper, følgegrupper mv. indenfor folkesundhedsområdet 

 Deltagelse på vegne af eller udpeget af myndigheder i nationale og internationale 

udvalg, arbejdsgrupper, baggrundsgrupper, følgegrupper mv. indenfor folkesund-

hedsområdet 

 SDU/SIF formidler viden og forskningsresultater til offentlighed, myndigheder og 

faglige miljøer. Formidlingen sker bl.a. i form af artikler til tidsskrifter, nyheds-

breve, bidrag til lærebøger og gennem medier til offentlighed og interessenter. 

 

Aftale om mål og resultater 

Rammeaftalen udmøntes årligt i en aftale mellem SDU/SIF og SUM om mål og resul-

tater for den forskningsbaserede myndighedsbetjening med afsæt i rammeaftalen.  

 

I 2011 er der indgået en aftale om mål og resultater, der omfatter både 2011 og 2012. I 

løbet af disse to år har myndighedsopgaven taget udgangspunkt i fire grundlæggende 

opgaver: 

 

1. Strategisk og anvendelsesorienteret grundlagsforskning 

2. Relevant og anvendelig rådgivning og formidling af viden til forskellige myndig-

heder 

3. Formidle viden og resultater til offentligheden 

4. Repræsentation i international public health forskning 
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Årsrapport 2012 

Nedenfor redegøres for aktiviteter i 2012 ved Statens Institut for Folkesundhed i hen-

hold til aftale om mål og resultater for den forskningsbaserede myndighedsbetjening.  

   

1.  Strategisk og anvendelsesorienteret grundlagsforskning 

Nationale data om befolkningens trivsel, sundhed, sygelighed og dødelighed 

 SIF har i 2012 aktivt indgået i planlægningen af Sundhedsprofil 2013 herunder offent-

liggjort metodestudie til belysning af forskelle i indsamlingsmetoder, som er publice-

ret med foreløbig én artikel. Resultater fra metodestudiet har indgået i planlægningen 

af sundhedsprofil 2013 

 SIF har i 2012 med udgangspunkt i Skolebørnsundersøgelsen 2010 (HBSC) gennem-

ført en mellemundersøgelse i tre danske kommuner med henblik på at videreudvikle 

målemetoder for næste skolebørnsundersøgelse i 2014, og har leveret individuelle rap-

porter og sundhedsprofiler til de medvirkende kommuner og underliggende skoler 

sammenlignet med det samlede datasæt.  Undersøgelsen Sundhed og Trivsel blandt 

11-15 årige omfatter 4000 elever i 5.-9. klasse. Undersøgelsen omfatter desuden den 

første undersøgelse af helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt elever i specialklasser  

 SIF har udarbejdet en opgørelse af rygningens betydning for dødeligheden i Danmark, 

som blev offentliggjort som Ugens Tal i 2012  
 SIF har i 2012 submitted en videnskabelig artikel på bagrund af detaljerede beregnin-

ger foretaget af instituttet af antallet af dødsfald, som kan tilskrives alkoholforbrug på 

forskellige niveauer, samt foretaget estimering af det samlede antal dødsfald, som kan 

forventes under forskellige scenarier af ændring i befolkningens forbrug 

 SIF har i 2012 udgivet årsrapport for Dansk Hjerte Register. SIF har ansøgt om og i 

2012 skaffet bevilling til en to-års periode for fortsættelse af aktiviteter i Dansk Hjerte 

Register (DHR). Der er defineret hvilke data, der ønskes monitoreret ifm. implemente-

ring af Hjerte-CT i DHR. Desuden er der søgt om bevilling til at dække implemente-

ringsomkostningerne. SIF har bidraget med en beskrivelse af DHR til en artikel om de 

danske kliniske kvalitetsdatabaser i Ugeskrift for Læger, og SIF har bidraget med en 

beskrivelse af registret til en fælles artikel om kardiologiske databaser i Cardiologisk 

Forum. Formålet med artiklen var at skabe overblik ift. dannelse af den kardiologiske 

fællesdatabase 

 På baggrund af et større litteraturstudie udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af rygning 

og alkohols betydning for risiko for postoperative komplikationer, som har givet an-

ledning til reviderede guidelines for rygning og brug af alkohol før operation, har SIF 

færdiggjort to artikler med henblik på publicering i internationale tidsskrifter. Disse ar-

tikler indeholder resultaterne fra litteraturstudier samt metaanalyser af kvantitative ef-

fektestimater af betydningen af rygning og alkohol for at udvikle komplikationer efter 

en operation 

 

2.  Relevant og anvendelsesorienteret rådgivning og formidling af viden til forskellige 

myndigheder 

 SIF leverer løbende myndighedsrådgivning til departementet, ministeriets institutioner 

og det grønlandske selvstyre   

 SIF har på baggrund af den Nationale Sundhedsprofil 2010 (NATSUP2010) i 2011 og 

2012 løbende ydet service til nationale, regionale og kommunale myndigheder og an-

dre relevante modtagere, der har anmodet herom på baggrund af sundhedsprofilens da-

tasæt  
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 På baggrund af metodestudiet til belysning af forskelle i indsamlingsmetoder har SIF i 

2012 udarbejdet et metodenotat til ministeriet og Sundhedsstyrelsen. Desuden har SIF 

udarbejdet metodeanalyser, som er præsenteret i den nationale metodegruppe for 

sundhedsprofiler  

 SIF har i 2012 leveret svar på specifikke spørgsmål fra Sundhed- og Sygelighedsun-

dersøgelsen 2010 til enkeltpersoner, institutioner, myndigheder, medier  samt leveret 

til Eurostat på vegne af DK 

 SIF har i 2012 planlagt Sundhed- og Sygelighedsundersøgelsen 2013 (SUSY2013) 

herunder gennemført en høring i samarbejde med Sundhedsstyrelsen omkring videre-

førelse af spørgsmål fra tidligere SUSY undersøgelse samt  tilføjelse af nye spørgsmål  

 SIF har i 2012 fortsat arbejdet for at fastholde og udbygge netværk med kommunerne, 

og leverer løbende rådgivning og formidling på bagrund af henvendelser /samarbejde 

med kommunale parter. 

 Instituttet har afholdt en lang række foredrag ved arrangementer afholdt for kommuna-

le praktikere både lokalt, regionalt og nationalt for præsentation af instituttets forsk-

ningsresultater 

 SIF er repræsenteret i og indgår i arbejdsgrupper under Forum for Forskningsbaseret 

Myndighedsbetjening under Danske Universiteter (FFM), som er et rådgivende organ 

vedrørende universiteternes varetagelse af myndighedsopgaver  

 

3.  Formidle viden og resultater til offentligheden 

 SIF har i 2012 udsendt 49 numre af det elektroniske Ugens Tal for Folkesundhed til 

ca. 3.500 onlineabonnenter på baggrund af instituttets forskningsresultater. Antallet af 

abonnenter stiger løbende og er mere end fordoblet de sidste 6 år 

 Center for interventionsforskning, som er placeret på SIF, har i 2012 udgivet 3 ny-

hedsbreve og har ca. 500 online abonnenter  

 SIF har udgivet 2 nyhedsbreve om ulykkesforskning og forebyggelse med et trykt op-

lag på 800 og ca. 1500 onlineabonnenter 

 Generelt har SIFs forskningsresultater, rapporter m.m. stor offentlig bevågenhed i me-

dierne ligesom instituttet yder en systematisk indsats for at få omtale af  samfundsre-

levant forskning på folkesundhedsområdet. SIF har været anvendt som reference i me-

dierne mere end 2500 gange i 2012 

 

4.  Repræsentation i international public health forskning 

SIF har i 2012 indgået i en række internationale forskningssammenhænge på vegne af 

Danmark:  

 SIFs direktør indgår i det globale direktørnetværk for ’National Public Health Institu-

tes’ (IANPHI), og har deltaget i IANPHI Annual Meeting 2012 i Mexico. 

 

SIF er desuden repræsenteret i: 

 European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) 

 European Policy Action Center on Violence against Women 

 Expert meeting on the EMCDDA Indicator, hvor SIF har deltaget i årlige møder samt i 

to Harmonised Data Workshops i 2011/12  

 Arctic Monitoring and Assesment Programme under Arktisk Råd 

 Koordinationskomiteen vedr. HBSC (Health Behavior in School-aged Children), hvor 

også SIF er international vicekoordinator  

 Technical Group on Health and Health Interview Survey Statistics (HIS) 
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 Science Group in the European Alcohol and Health Forum  

 

Økonomiske rammer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening 

Økonomisk rammebevilling jf. finansloven til myndighedsopgaver. 

SIF har i 2012 modtaget 12,5 mio. kr. på finanslovens § 16.33.01.  Heraf er anvendt 

1,25 mio. kr. på administration, 5,625 mio. til myndighedsbetjening 5,625 mio. på 

myndighedsrelateret grundlagsforskning. Ledelsen bekræfter, at driftsbevillingen på 

finansloven er anvendt i overensstemmelse med den indgåede rammeaftale.  

I sin myndighedsbetjening inddrager SIF også relevant forskning fra instituttets øvrige 

forskningsaktiviteter for at kunne yde den bredest mulige betjening.  

 

Finansiel redegørelse  
Syddansk Universitets samlede indtægter før finansielle poster udgjorde i 2012 2.632 
mio. kr. Heraf kommer cirka 68% fra tilskud over finansloven til blandt andet uddan-
nelse og forskning, mens cirka 32% kommer fra eksterne tilskud og salgsaktiviteter. I 
forhold til 2011 er de samlede indtægter steget 97 mio. kr. 
 
Universitetets samlede omkostninger, eksklusiv finansielle omkostninger m.v., ud-
gjorde i 2012 2.566 mio. kr. Heraf udgør personaleomkostninger i alt 1.638 mio. kr. 
svarende til cirka 64% af de samlede omkostninger. I 2011 udgjorde personaleom-
kostningerne ligeledes cirka 64% af de samlede omkostninger. De øvrige driftsom-
kostninger i 2012 udgør 928 mio. kr. svarende til cirka 36% af de samlede omkostnin-
ger.  
 
Overskud på de finansielle poster udgjorde i 2012 24 mio. kr. I forhold til 2011, hvor 
overskud på de finansielle poster udgjorde 17 mio. kr., er dette en stigning på 7 mio. 
svarende til 41%. Stigningen skyldes hovedsageligt modtagne renter af tilbagebetaling 
af moms vedrørende bespisning af forretningsforbindelser og personale ved møder 
samt modtagne renter af energiafgiftsrefusioner.  
 
Syddansk Universitet budgetterede i 2012 med et underskud på 3 mio. kr. inkl. finan-
sielle poster. Det endelige regnskabsresultat blev på 90 mio. kr., og er således 93 mio. 
kr. bedre end budgetteret. 
 
Årets resultat har udviklet sig som forventet i forhold til 2. økonomirapport 2012, der 
viste et forventet overskud på 89 mio. kr. I forhold til budgettet er der kommet ekstra 
uddannelsesindtægter på 24 mio. kr. og øgede finansielle indtægter på 12 mio. kr.  
 
Desuden har Syddansk Universitet modtaget tilbagebetaling af for meget opkrævet 
moms i forbindelse med mødeaktivitet, på i alt 11 mio. kr. 
 
Resultatfordelingen af driftsresultat for 2012 på 89,5 mio. kr. består alene af et over-
ført resultat til egenkapitalen. 
 
Universitetets samlede egenkapital pr. 31.12.2012 udgør 753 mio. kr. Heraf udgør den 
frie disponible egenkapital 520 mio. kr., mens den bundne egenkapital vedr. gældsbre-
ve i SEA-ejendomme udgør 233 mio. kr. Den bundne egenkapital er steget med 114 
mio. kr. på grund af stigningen i gældsbreve i SEA-ejendomme. I 2012 er der modta-
get gældsbreve vedr. nyt Campus Østerbrogade i Kolding. Den tidligere bundne egen-
kapital vedr. statsforskrivning på 121 mio. kr. er efter ministeriets tidligere anvisninger 
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tilbageført primo 2012. Modposten hertil er en tilsvarende tilbageførsel af posten 
”Statsforskrivning” under de finansielle anlægsaktiver.   
 
Der er indgået en aftale mellem Universitets- og Byggestyrelsen (nu Bygningsstyrel-
sen), University College Lillebælt og Syddansk Universitet om salg af ejendommen 
Niels Bohrs Allé 1. Aftalen indebærer, at ejendommen sælges til University College 
Lillebælt for 238,4 mio. kr. Ifølge de indgåede kontrakter forventes salget effektueret 
den 1. februar 2015, hvor Syddansk Universitet fraflytter ejendommen og risikoen 
overgår til køber. Det er endvidere aftalt med Bygningsstyrelsen, at salgsprovenuet 
indskydes som medfinansiering med henblik på at nedbringe huslejen i de nybyggede 
faciliteter på Campus Odense, som er klar til indflytning primo 2015. Aftalen håndte-
res efter en såkaldt donationsmodel, som indebærer, at der udstedes et gældsbrev til 
Syddansk Universitet fra Bygningsstyrelsen på salgssummen. Gældsbrevet forrentes 
og afdrages ikke, og indgår i universitetets regnskab til kurs 100. Ved eventuel senere 
fraflytning kan gældsbrevsbeløbet tilbagebetales eller overføres til en anden bygning 
under Bygningsstyrelsens ejerskab. 
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Figur 1 

 

 

 

Figur 2 
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Ad 1) Baseret på note 1 
         
        

         

         

         

         

         

          
  

Økonomiske nøgletal for Syddansk Universitet 

            2012 2011 

    

 

      

Overskudsgrad Årets resultat = 89.514 3,40 % 4,45 % 

  Indtægter i alt  

 

2.631.926     

    

 

      

Eksterne tilskud Eksterne tilskud (uk95,uk97)
1
 = 626.379 23,8 % 22,2 % 

  Indtægter i alt 

 

2.631.926     

    

 

      

Soliditetsgrad  Egenkapital i alt  = 753.494 38,7 % 34,5 % 

  Passiver i alt 

 

1.945.581     

 

Likviditetsgrad Omsætningsaktiver = 1.360.732 1,23 

             

1,19  

  Kortfristede gældsforpligtelser 

 

1.103.423     

    

 

      

Afskrivningsrate Akk. af- og nedskrivninger = 191.966 37,4 % 34,7 % 

  Anlægsaktivernes kostpris ultimo 

 

513.567     

    

 

      

Lønomkostningsandel Personaleomkostningerne i alt = 1.638.033 62,2 % 61,7 % 

  Indtægter i alt 

 

2.631.926     

 

Årsværkspris Personaleomkostningerne i alt = 1.638.033 484 481 

(DKK 1.000) Årsværk 

 

3.387,3     
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Forventet økonomisk udvikling  
 

I forbindelse med finansloven for 2013, har Syddansk Universitet fået en hidtil uset 

tryghed omkring økonomien. Universitetet har fået udmeldt basismidler for de næste 3 

år, hvilket giver mulighed for både at langtidsplanlægge grundforskningen og sikre 

forskningsbaseret undervisning på højeste niveau, men også at iværksætte strategiske 

satsninger, der kan realiseres i de kommende år. 

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har i forbindelsen 

med den nye budgetlov varslet, at taksameterne til uddannelserne kan blive sat ned, 

hvis universiteternes produktion af STÅ overstiger de forventninger, der sidste år er 

indmeldt til ministeriet. Dermed er Syddansk Universitets forventninger til uddannel-

sesindtægterne mere usikre end normalt. 

 

Der budgetteres med underskud i alle år, med undtagelse af 2015, hvor salget af Niels 

Bohrs Alle 1 indbringer et provenu på 121,4 mio. kr. Dette provenu anvendes ved ny-

bygning og veksles til et gældsbrev hos Bygningsstyrelsen og er derfor reelt set ikke til 

rådighed. Hvis man ser bort fra salget af Niels Bohrs Alle 1, så har Syddansk Univer-

sitet i perioden 2013-2016 budgetteret med et samlet underskud på 69 mio. kr. 

 

Underskuddet skyldes, at Syddansk Universitet i denne periode har iværksat en række 

strategiske indsatser. Som eksempler kan nævnes, at sikre de studerende undervisning 

og vejledning i minimum 12 timer om ugen, bruge 100 mio. kr. til SDU2020 til pro-

jekter, der adresserer de store samfundsmæssige udfordringer og potentialer i forhold 

til vækst, beskæftigelse og velfærd, projektet De Studerende i Centrum, der skal styrke 

undervisningen, uddannelserne og skabe et levende og involverende studiemiljø samt 

energiforbedringer.  

 

Efter budgettet er vedtaget har Bestyrelsen efter en grundig gennemgang af SDU’s 

egenkapital og likviditetsgrad besluttet, at der er et råderum til et årligt løft til forsk-

ning i størrelsesordenen 40 mio. kr. om året i perioden 2014-2016. Disse midler kan 

sættes i spil i forbindelse med realiseringen af de strategiske indsatser i strategi- og le-

delsesgrundlaget. Det er vurderingen, at investeringen kan gøres samtidig med, at der 

fastholdes en acceptabel likviditetsgrad. Dette bevirker, at det forventede samlede re-

sultat for Syddansk Universitet i perioden 2013-2016 kan blive et underskud på 189 

mio. kr., når man ser bort fra provenuet fra salget af Niels Bohrs Alle 1. 
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Anvendt regnskabspraksis  
 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Syddansk Universitet er udarbejdet i overensstemmelse med Be-

kendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne nr. 1281 af 15. december 

2011, samt i overensstemmelse med de retningslinjer og instrukser om årsrapporter, 

der er givet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2011. I 

2012 er anlægskategorien ”Indretning af lejede lokaler” taget i brug, hvilket er indar-

bejdet i regnskabspraksis. Herudover er der ingen ændringer i forhold til 2011.  

 

Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indreg-

nes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 

som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn. 

  

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå universitetet, og aktivets eller forpligtelsens 

værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles 

aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

 

Ved indregning og måling tages hensyn til alle sandsynlige økonomiske fordele og 

forpligtelser, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter 

forhold, der eksisterer på balancedagen. 

 

Den interne omsætning mellem universitetets enheder er elimineret i resultatopgørel-

sen. 

 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.  

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er af-

regnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.  

 

Selskabsskat og udskudt skat 
Syddansk Universitet er ikke skattepligtigt. 
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Resultatopgørelsen 
Indtægter 

Indtægter omfatter statslige tilskud til basisforskning og uddannelse, salg af varer og 

tjenesteydelser, deltagerbetaling og eksterne tilskud. Formålsbestemte tilskud indreg-

nes i takt med at omkostninger afholdes, uanset hvornår betalingen er modtaget.  

 

Indtægter fra retsmedicinske ydelser indregnes på leveringstidspunktet for ydelsen. 

Ved årets udløb overføres det regnskabsmæssige resultat af de retsmedicinske ydelser 

til en opgørelseskonto i balancen, idet nettoresultatet ikke skal påvirke universitetets 

resultat. I stedet tilbageføres et over- eller underskud til køberne af ydelserne via en 

prisregulering. 

 

Øvrige indtægter ved salg af ydelser m.v. indregnes på tidspunktet for levering af 

ydelsen. 

 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter lønninger og øvrige driftsomkostninger, der anvendes for at 

opnå årets indtægter. 

 

Afskrivninger 
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsakti-

ver samt tab og gevinst ved afhændelse heraf. 

 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede 

kurstab og kursgevinster på valuta og værdipapirer. 

 

Balancen 
Anlægsaktiver 

Anlægsaktiver værdiansættes til kostpris. Kostprisen omfatter købspris og omkostnin-

ger direkte tilknyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Anlægsaktiver 

med en anskaffelsessum på under 100.000 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

Software  

Software med en kostpris på 100.000 kr. og derover og en økonomisk levetid på 

mindst tre år indgår i anlægskartoteket. 

 

Opfindelser og patenter 

Som en integreret del af Syddansk Universitets virksomhed pågår der til stadighed en 

omfattende forskning. 

 

Som altovervejende hovedregel er denne forskning ikke kommerciel, og forskningen 

aktiveres og værdiansættes ikke. 

 

Alene opfindelser, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyt-

telse og et potentielt marked er påvist, og der forventes at kunne indgås en aftale med 

en ekstern samarbejdspartner, indregnes som immaterielle anlægsaktiver.  
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Opfindelser og patenter måles til de eksterne omkostninger, der er medgået til under-

søgelser af opfindelserne og registrering af patenterne. 

 

Afskrivningsgrundlaget, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der ud-

gør: 

 

Software – licens/rettighed  3 år 

Software – udviklet programmel   5 år 

 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde. 

 

Bygninger, andre anlæg, indretning af lejede lokaler, driftsmateriel og inventar måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

 

Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris. Kostpris omfatter købspris 

og omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. 

 

Donerede ejendomme er indregnet i balancen på grundlag af, at ejendomsretten er 

overdraget i henhold til aktstykke.  

 

Ejendomme overdraget ved sammenlægning med Ingeniørhøjskolen Odense Tekni-

kum er indregnet i balancen på grundlag af tinglyst ejendomsret.  

 

Afskrivningsgrundlaget, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der ud-

gør: 

 

Bygninger (fra overtagelsestidspunktet) 50 år 

Installationer 10 el. 20 år 

Indretning af lejede lokaler 10 år 

Forsøgsudstyr, produktionsanlæg og maskiner 5, 7 el. 10 år 

Person- og andre tjenestebiler mv. 5 år 

Last- og varebiler, busser, trucks og traktorer 8 år 

IT-udstyr og inventar 3 el. 5 år 

 

Materielle anlægsaktiver med en kostpris på 100.000 kr. og derover og en økonomisk 

levetid på 3 år og derover er registreret og indgår i anlægskartoteket. 

 

Syddansk Universitet anvender ikke bunkning ved indregning og aktivering af materi-

elle anlægsaktiver. 

 

Kulturaktiver (Samlinger og kunstværker) 

Universitetet har modtaget betydelige samlinger og kunstværker fra forskellige givere 

gennem tiden. Disse anses ikke for at have en økonomisk målbar værdi for Syddansk 

Universitet, idet universitetet ikke påtænker at sælge nogle af dem. Derfor er samlin-

gerne og kunstværkerne indregnet uden værdi. 

 

 

 

 



24 

 

Grunde og bygninger  

Der er foretaget en værdiansættelse af de af universitetets grunde og bygninger, der er 

doneret til Universitetet. Udgifter til ombygninger og forbedringer indregnes til kost-

pris med fradrag af afskrivninger. 

 

Anlægsaktiver modtaget som donationer 

Syddansk Universitet modtager løbende anlægsaktiver som donationer fra virksomhe-

der, legater og privatpersoner. Hvis der er tale om aktiver, som ville være indregnet 

som anlægsaktiver, såfremt Syddansk Universitet selv havde finansieret dem, indreg-

nes en skønnet kostpris af donationerne under de enkelte anlægsaktivgrupper. Anlægs-

aktiverne afskrives efter den sædvanlige regnskabspraksis. 

 

Periodiserede donationer 

Som modpost til de indregnede værdier af de donerede anlægsaktiver indregnes en 

langfristet og kortfristet donationsforpligtelse, der benævnes ”Periodiserede donatio-

ner”. Denne post opløses og indregnes i resultatopgørelsen som indtægt i takt med af-

skrivningen af de anlægsaktiver, den vedrører. Herved udlignes resultateffekten af af-

skrivningerne af anlægsaktiver modtaget som donationer. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i innovationsselskaber  

Med henblik på at kommercialisere opfindelser gjort af forskere ansat ved Syddansk 

Universitet, etableres der samarbejde med eksterne partnere omkring oprettelse af in-

novative selskaber. Dette sker ved, at Syddansk Universitet indskyder rettigheder til 

opfindelser i selskaberne mod som vederlag at modtage kapitalandele.  

 

Kapitalandele indregnes til kostpris og reguleres efterfølgende efter den indre værdis 

metode. 

 

Deposita 

Deposita omfatter primært huslejedeposita, der måles til kostpris. 

 

Gældsbreve 

Vedrører gældsbreve fra staten i forbindelse med overdragelse af donerede bygninger 

til den statslige huslejeordning.  

 

Statsforskrivning 

Universitetet har i 2007 modtaget en statsforskrivning fra Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling. Der var tale om en garanti, der kunne udbetales i tilfælde af 

universitetets konkurs. Statsforskrivningen udløb ultimo 2011.  

 
Omsætningsaktiver 

Varebeholdninger 

Syddansk Universitet aktiverer ikke omkostnings- og produktionslagre. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til 

imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurde-

ring af de enkelte tilgodehavender. 
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Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser mv. 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser mv. omfatter blandt andet gennemførte til-

skudsbaserede forskningsaktiviteter, opfyldelse af samarbejdsaftaler, åben uddannelse 

og andre rekvirerede arbejder. 

 

Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter 

Syddansk Universitet indgår løbende aftaler med virksomheder, offentlige institutioner 

og private organisationer om forskningsvirksomhed mv. Af aftalerne fremgår, hvilke 

aktiviteter tilskudsgiver betaler. I det omfang Syddansk Universitet afholder omkost-

ninger til aktiviteter, som er tilskudsdækket i henhold til aftalerne, men hvor tilskud-

dene endnu ikke er indbetalt, indregnes de tilskud, som Syddansk Universitet har er-

hvervet ret til som tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrø-

rende efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte omkostninger vedrører husleje, abon-

nementer og forudbetalt løn mv. 

 

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af donationsforpligtelse 

og modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 

 

Værdipapirer 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer 

og aktier i investeringsforeninger, der måles til dagsværdi på balancedagen. 

 

Bunden opsparing 

Universitetet er ved finansloven for 2008 blevet pålagt at foretage en tvungen opspa-

ring i 2008 på 1%. Den tvungne opsparing for 2008 er tilbageholdt af staten og udbe-

talt i 2009 sammen med en kompensation.  

 

Den tvungne opsparing er overført via overskudsdisponeringen til sin egen regnskabs-

linje under egenkapitalen benævnt "Bunden opsparing" og er fra og med 2011 blevet 

frigjort igen til anvendelse til universitetsformål.  

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nomi-

nel værdi. 

 

Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende forskningsprojekter 

Modtagne tilskud, der dækker omkostninger, som endnu ikke er afholdt, indregnes 

som forudbetalte tilskud.  

 

Ved visse tilskudsaktiviteter ydes der Syddansk Universitet et overheadtillæg. Veder-

laget indregnes i takt med anvendelsen af tilskuddene. 

 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og 

finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvide 

midler. 
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Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som resultat regu-

leret for ikke kontante driftsposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt æn-

dring i driftskapitalen. 

 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af 

immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. 

 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og 

tilbagebetaling af langfristet gæld. 

 

Likvider 

Likvide midler består af posterne ”Likvide beholdninger” og ”Værdipapirer” under 

omsætningsaktiver. ”Værdipapirer” består hovedsageligt af kortfristede værdipapirer 

med ubetydelig risiko for værdiændringer, samt en mindre aktiebeholdning. 
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Resultatopgørelse 
 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2012, DKK 1.000  

Note 2012 2011 

  Ordinære driftsindtægter:    

  Salg af varer og tjenesteydelser 88.806 80.732 

  Tilskud fra staten 1.801.483 1.765.804 

  Øvrige driftsindtægter 741.637 688.488 

1 Indtægter i alt 2.631.926 2.535.024 
     

  Forbrugsomkostninger:   

  Husleje 268.326 248.529 

  Andre forbrugsomkostninger 86.526 93.087 

  Forbrugsomkostninger i alt 354.852 341.616 
     

  Personaleomkostninger:   

  Lønninger 1.477.368 1.413.914 

  Pension 197.843 188.559 

  Lønrefusion -46.802 -47.610 

  Andre personaleomkostninger 9.624 8.343 

  Personaleomkostninger i alt 1.638.033 1.563.206 
     

  Af- og nedskrivninger 41.158 37.756 

  Andre ordinære driftsomkostninger 532.235 496.761 
      

  Ordinære driftsomkostninger i alt 2.566.278 2.439.339 
     

  Resultat før finansielle poster 65.648 95.685 
     

  Finansielle poster:   

  Finansielle indtægter 26.512 19.739 

  Finansielle omkostninger -2.646 -2.729 

  Årets resultat 89.514 112.695 
     

  Årets resultat foreslås anvendt således:   

  Resultat før bunden opsparing 

Bunden opsparing 

89.514 

0 

112.695 

0 

  I alt 89.514 112.695 
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Balance 
 

Aktiver pr. 31. december 2012, DKK 1.000    

Note  2012 2011 

2 Software  3.989 1.667 

 Immaterielle anlægsaktiver  3.989 1.667 

     

 3 Grunde og bygninger  166.575 169.907 

 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  151.037 124.414 

  Forudbetalinger materielle anlægsaktiver  15.239 34.258 

 Materielle anlægsaktiver  332.851 328.579 
      

 4 Kapitalandele i innovationsselskaber  362 446 

 4 Science Ventures Denmark A/S (Tech-trans selskab)  5.638 5.350 

  Deposita  8.645 8.459 

5 Gældsbreve fra staten  233.364 118.690 

  Statsforskrivning, udløb ultimo 2011  0 120.958 

 Finansielle anlægsaktiver  248.009 253.903 
      

  Anlægsaktiver  584.849 584.149 
      

6 Tilgodehavender fra salg af ydelser m.v.  165.625 117.750 

7 Tilgodehavender fra igangværende forskningsprojekter  181.446 157.300 

  Tilgodehavende hos staten  0 231 

8 Andre tilgodehavender  60.376 33.044 

9 Periodeafgrænsningsposter  8.450 14.916 

  Tilgodehavender  415.897 323.241 
      

  Værdipapirer  419.552 348.390 
      

  Likvide beholdninger  525.283 458.195 
      

  Omsætningsaktiver  1.360.732 1.129.826 
       

  Aktiver i alt  1.945.581 1.713.975 
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Balance 
 

Passiver pr. 31. december 2012, DKK 1.000    

Note  2012 2011 

  Fri egenkapital primo  430.616 300.270 

 Bunden opsparing overført til fri egenkapital  0 17.651 

 Overført resultat   89.514 112.695 

  Fri egenkapital ultimo   520.130 430.616 
      

 
Indskudt statsforskrivning – tilbageføres ultimo 2011    0 120.958 

  Bunden reservation gældsbreve SEA-ejendomme  233.364 118.690 

  Bunden egenkapital ultimo  233.364 239.648 
  

 

Total egenkapital ultimo   753.494 670.264 

   

Gæld til realkreditinstitutter   2.412 2.503 

  Periodiserede donationer  86.252 90.266 

 Langfristede gældsforpligtelser   88.664 92.769 

  

Leverandører af varer og tjenesteydelser   139.101 118.308 

 Forudbetaling fra staten   168.930 149.859 

7 Igangværende forskningsprojekter  436.015 364.739 

10 Anden gæld  296.673 262.421 

 Periodiserede donationer  20.635 20.745 

11 Periodeafgrænsningsposter  42.069 34.870 

  Kortfristede gældsforpligtelser  1.103.423 950.942 
      

  Gældsforpligtelser  1.192.087 1.043.711 
       

  Passiver i alt  1.945.581 1.713.975 

     

12 Fonde bestyret af Syddansk Universitet   side 34  

13 Eventualaktiver   side 35  

14 Eventualforpligtelser   side 35 

17 Finansielle instrumenter   side 37 

18 Nærtstående parter   side 38 

19 Oversigt over studenterpolitiske aktiviteter   side 39 

20 Oversigt over fripladser og stipendier    side 39 

21 Medarbejderforhold   side 39 

22 Formålsopdelt regnskab   side 40 

23 Særskilt regnskab for Tilskudsfinansieret forskningsvirksom-

hed, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, indtægtsdækket 

virksomhed og retsmedicinske undersøgelser   

side 41 
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Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december 2012, DKK 1.000   

Note 2012 2011 

  Årets resultat 89.514 112.695 

15 Reguleringer 22.407 19.821 

16 Ændring i driftskapital 59.935 66.404 

  Pengestrømme fra driftsaktivitet 171.856 198.920 
     

 Køb af immaterielle anlægsaktiver -3.054 -996 

  Køb af materielle anlægsaktiver -44.495 -65.878 

 Salg af materielle anlægsaktiver 0 6.387 

 Køb af finansanlægsaktiver -2.186 -48 

  Pengestrømme fra investeringsaktivitet -49.735 -60.535 
     

  
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter -91 -83 

  Tilgang af donationer 16.220 15.471 

  Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 16.129 15.388 
     

  Ændring i likvide beholdninger 138.250 153.773 

  Likvide beholdninger ved årets begyndelse 806.585 652.812 

  Likvide beholdninger ved årets udgang 944.835 806.585 
     

  Likvide beholdninger ved årets udgang sammensætter sig således:   

  Værdipapirer 419.552 348.390 

  Likvide beholdninger 525.283 458.195 

  Likvider 31. december 944.835 806.585 

 

Egenkapitalopgørelse 

Egenkapitalopgørelse 1. januar – 31. december 2012, DKK 1.000   

 Egenkapital 

primo 

Årets regule-

ringer 

Egenkapital 

ultimo 

 Egenkapital 1. januar 430.616 0 430.616 

  Indregning af statsforskrivning (udløb ultimo 2012) 120.958 -120.958 0 

 Bunden reservation vedr. modtagne gældsbreve ved overdragelse 

af donerede ejendomme til staten 118.690 114.674 233.364 

  Årets resultat 0 89.514 89.514 

  Egenkapital 31. december 2012  670.264 83.230 753.494 
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Noter til resultatopgørelse 

Note 1 Indtægter 2012, DKK 1.000 
1)

   

  2012 2011 

Heltidsuddannelse 744.151 702.961 

Deltidsuddannelse 103.304 98.708 

Udvekslingsstuderende 6.071 5.476 

Uddannelsestilskud fra UVM 102.154 94.481 

Uddannelse 955.680 901.626 
  

 
 

Forskningstilskud 828.762 796.008 

Forskning 828.762 796.008 
  

 
 

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 520.828 479.211 

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 105.551 99.821 

Retsmedicin 16.018 18.140 

Indtægter i kommerciel indtægtsdækket virksomhed 17.630 17.258 

Eksterne midler til forskning 660.027 614.430 
  

 
 

Tilskudsbevilling 12.700 13.500 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening 12.700 13.500 
  

 
 

Kapitaltilskud 10.240 9.749 

Øvrige tilskud 110.819 164.353 

Administrative effektiviseringer -14.133 0 

Øvrige tilskud 106.926 174.102 
  

 
 

Indtægter fra tech-trans selskaber 340 515 

Udlejning og fremleje 10.192 10.025 

Øvrige indtægter 57.299 24.818 

Øvrige indtægter 67.831 35.358 
  

  
 

Indtægter i alt 2.631.926 2.535.024 

 

1)  Opstillingen af  noten er ændret, så den er i overensstemmelse med Danske Universiteters tabel A. 
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Noter til balance 

 

Note 2 Immaterielle anlægsaktiver, DKK 1.000    

   Software 

Kostpris pr. 1. januar 2012              2.496 

Tilgang   3.054 

Afgang   0 

Kostpris pr. 31. december 2012   5.550 
     

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012   829 

Årets af- og nedskrivninger   732 

Afgang   0 

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012   1.561 
     

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012   3.989 

 

 

Note 3 Materielle anlægsaktiver, DKK 1.000    

    Grunde og 

bygninger 

Andre anlæg, 

driftsmateriel 

og inventar 

Kostpris pr. 1. januar 2012  190.519            260.032 

Tilgang  0 63.514 

Afgang  0 -6.048 

Kostpris pr. 31. december 2012  190.519 317.498             
     

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012  20.612 135.618 

Årets af- og nedskrivninger  3.332 36.476 

Afgang  0 -5.633 

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012  23.944 166.461 
     

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012  166.575 151.037 
    

Heraf indregnet som periodiserede donationer  41.299 65.588 
    

Afskrives over  50 år 3 til 10 år 
    

Ejendomsfortegnelse  Bogført værdi  
    

Grunde og bygninger    

Niels Bohrs Allé, Odense  121.497  

Langegade, Odense  3.667  

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet  37.632  

Tilbygning, Campus Odense  3.779  

  166.575  
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Noter til balance 

 
Note 4 Finansielle anlægsaktiver, DKK 1.000    

   Kapitalandele 

i innovations-

selskaber 

Tech-trans 

selskab 

Kostpris pr. 1. januar 2012   633 13.100 

Tilgang  0 2.000 

Afgang  0 0 

Kostpris pr. 31. december 2012  633 15.100 
     

Værdiregulering pr. 1. januar 2012  -187 -7.750 

Årets regulering  -84 -1.712 

Værdiregulering pr. 31. december 2012  -271 -9.462 
     

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012  362 5.638 
    

    

    

Kapitalandele i innovationsselskaber: Hjemsted Aktiekapital Stemme- og 

ejerandel 

Scape Technologies A/S Odense 30.807 1% 

Nanofiber A/S Odense 2.200 21% 
    

Tech-trans selskab    

Science Ventures Denmark A/S Odense 840 100% 

 

 

Note 5 Gældsbreve fra staten, DKK 1.000 

     2012 2011 

Gældsbreve af 25. oktober 2011 fra staten til SDU vedr. donation 

givet ved byggeri under den statslige huslejeordning:   

  

 

  

Ejendommen Dybølsgade 4-6, 6400 Sønderborg 75.190 75.190 

Ejendommen Dybølsgade 4-6, 6400 Sønderborg 25.000 25.000 

Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg 13.500 13.500 

J.B. Winsløws Vej 23, 5000 Odense C 5.000 5.000 

Nyt Campus Kolding (Østerbrogade) 114.674 0 

Gældsbreve i alt 233.364 118.690 

 

   

Note 6 Tilgodehavende fra salg af ydelser m.v., DKK 1.000   

  2012 2011 

Tilgodehavende fra salg af ydelser m.v. 166.625 118.750 

Hensat til tab på tilgodehavender fra salg af ydelser m.v. -1.000 -1.000 

I alt 165.625 117.750 
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Noter til balance 

 

Note 7 Igangværende forskningsprojekter, DKK 1.000   

  2012 2011 

Tilgodehavender 184.546 165.300 

Hensat til tab og generel usikkerhed vedr. manglende indregning  

af  med-/egenfinansiering -3.100 -8.000 

Modtaget forudindbetalinger -436.015 -364.739 

I alt -254.569 -207.439 

 

Note 8 Andre tilgodehavender, DKK 1.000   

  2012 2011 

Tilgodehavende moms 16.682 3.714 

Tilgodehavende energiafgift 11.940 3.553 

Opgørelseskonto for Retsmedicinske ydelser 6.002 932 

Øvrige tilgodehavender 25.752 24.845 

I alt 60.376 33.044 

   

Note 9 Periodeafgrænsningsposter   

  

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger. 

   

Note 10 Anden gæld, DKK 1.000   

  2012 2011 

Skyldig moms 5.199 3.651 

Feriepengeforpligtelse 204.328 196.065 

Skyldige feriepenge, netto (feriekort) 18.101 17.076 

Skyldig løn 33.979 29.078 

Depositum 84 64 

Gældsbrev MVTU (depositum husleje) 3.767 4.116 

Opgørelseskonto for ØSS/STADS/UPS-samarbejdet (UNI-IT) 22.898 7.053 

Øvrige skyldige poster 8.317 5.318 

I alt 296.673 262.421 

 

Note 11 Periodeafgrænsningsposter   

  

Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 

   

Note 12 Fonde bestyret af Syddansk Universitet, DKK 1.000   

  2012 2011 

Syddansk Universitet administrerer 14 fonde    
     

Indeståendet i fondene indgår ikke i balancen.    
     

Beløbet udgør: 17.816 16.790 
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Noter til balance 

 

Note 13 Eventualaktiver   

  

Tilgodehavende hos TDC 

Syddansk Universitet har et krav hos TDC om tilbagebetaling af 2,7 mio. kr., som er faktureret for  meget 

 

 

Note 14 Eventualforpligtelser, DKK 1.000   

  2012 2011 

Tilbagebetalingsforpligtelse ved sammenlægning med Slagelse og IOT    

Ved sammenlægning med Handelshøjskolecentret Slagelse og Ingeniørhøjskolen 

Odense Teknikum har SDU modtaget en nettooverdragelsessum på henholdsvis 45 

mio.kr. og 147 mio.kr. Såfremt SDU ikke viderefører de aktiviteter, som er over-

draget fra henholdsvis Handelshøjskolecentret Slagelse og Ingeniørhøjskolen Oden-

se Teknikum, er SDU i henhold til overdragelsesaftalerne forpligtet til at tilbagebe-

tale nettooverdragelsessummerne til Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-

regående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).    

 

Verserende sager: 

Syddansk Universitet er part i en verserende sag, der kan påføre universitetet et tab 

på maksimalt 1,5 mio. kr.  

 

Syddansk Universitet er part i en evt. kommende sag ang. licenser, der kan påføre 

universitet et tab på 1,9 mio. kr.  

    

Tjenestemandsforpligtelse    

Der påhviler universitetet eventualforpligtelse vedrørende tjenestemænd, såfremt de 

opsiges. Tjenestemændene er berettiget til en rådighedsløn i op til 3 år, hvis de ikke 

kan ansættes i andre stillinger i staten. Universitetet har pr. 31. december 2012 i alt 

33 tjenstemandsansatte, og den maksimale forpligtelse udgør 57,2 mio. kr.    

   

Ph.d.forpligtelse: 

For lønnede ph.d.-stipendiater indestår universitetet for de studerendes løn i ind-

skrivningsperioden. Forpligtelsen kan blive aktuel, såfremt lønomkostningerne ikke 

dækkes af virksomheder eller institutioner, med hvilke der er indgået uddannelses-

aftaler. 

   

Studievalg Fyn: 

SDU har stillet en bankgaranti på 1,1 mio. kr. overfor Undervisningsministeriet 

vedr. kontrakt mellem SDU og Det Regionale Studievalgscenter, Studievalg Fyn.   
     

Leasingforpligtelser 

Tidligere indgået leasingaftaler er udløbet i 2012  0 153 
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Noter til balance 

 

Note 15 Pengestrømsopgørelse - reguleringer, DKK 1.000   

  2012 2011 

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 42.750 39.833 

Andre reguleringer -20.343 -20.012 

I alt 22.407 19.821 

   

Note 16 Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital, DKK 1.000   

  2012 2011 

Ændring i tilgodehavender -92.656 -19.536 

Ændringer i leverandører m.v. 152.591 85.940 

I alt 59.935  66.404 
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Noter til balance 
 

Note 17 Finansielle instrumenter   

    

Der er indgået aftale om kortvarig binding af en del af de likvide midler på aftaleindskud og i obligations- og aktiepor-

teføljer. Investeringerne er fortaget med en lav risikoprofil. 

   

  

Finansielle instrumenter Vilkår   

Aftaleindskud Max. 30 dage. 
   

  

Obligationsportefølje, indskud 100 mio. kr. Max. 100% børsnoterede stats- og real-

kredit-obligationer. Kan opsiges skrift-

ligt uden varsel. 

    

Obligations- og aktieportefølje, indskud 100 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsforeningsportefølje, indskud 50 mio. kr. 

Max. 100% børsnoterede stats- og real-

kreditobligationer. Max. 20% udbyttegi-

vende investeringsforeninger  - heraf 

max. 10% i aktiebaserede investerings-

foreninger. Kan opsiges skriftligt uden 

varsel. 

 

 

Max. 100% udbyttegivende investe-

ringsforeninger – heraf max. 10% i 

aktiebaserede investeringsforeninger. 

Kan opsiges skriftligt uden varsel.  
   

 

   

 

Obligations- og aktieportefølje, indskud 100 mio. kr. 

 

 

 

 

 

  

 

Min. 50% børsnoterede stats- og real-

kreditobligationer.  

Max. 10% aktier og erhvervsobligatio-

ner.  

Max. 40% i kontante indeståen-

de/aftaleindlån. 

Kan opsiges skriftligt uden varsel.  

 

Der er i slutningen af 2012 og starten af 2013 indgået aftale om 4 nye porteføljeaftaler i 4 forskellige banker på hver 

nom. 100 mio. kr. baseret på en ensartet investeringsinstruks. De sidste aftaler er effektueret i januar 2013.  

 

Fra 2013 vil der således være 4 porteføljeaftaler på hver 100 mio. kr. baseret på følgende vilkår: 

 

Min 50% børsnoterede stats-og realkreditobligationer 

Max. 10% aktier og erhvervsobligationer 

Max. 40% i kontante indestående/aftaleindlån 

 

Aftalerne kan opsiges skriftligt uden varsel. 
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Noter til balance 
 

Note 18 Nærtstående parter   

  

Nærtstående parter Grundlag   

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-

ser 

 

 

Ministeriet for Børn og Undervisning 

Tilskud til uddannelse, forskning og øvrige formål. Befø-

jelser i henhold til Universitetsloven og Tilskuds- og 

Regnskabsbekendtgørelsen. 

 

Tilskud til uddannelse. 

   

  

Bestyrelse og daglig ledelse Ledelseskontrol. 
   

  

Studentersociale foreninger Tilskud til studenterorganisationer til studenterpolitiske 

aktiviteter og andre aktiviteter. 

Bortset fra sædvanlige tilskud til driften af SDU og ledelsesaflønning har der ikke været transaktioner med nærtstående parter. 

  

   
   

  

Science Ventures Denmark A/S: 100% SDU-ejet tech-trans selskab 

  
  

Syddansk Universitet har i 2012 tilført en kapitalforhøjelse på kr. 2.000.000 til Science Ventures Denmark A/S.  

 

Syddansk Universitet har i 2012 viderefaktureret afholdte udgifter for i alt. kr. 78.592 ex. moms til Science Ventures Denmark. 

A/S.  

 

Syddansk Universitet har i 2012 solgt patenter/rettigheder for i alt kr. 30.000 ex. moms til Science Ventures Denmark A/S.  

 

Syddansk Universitet har i 2012 modtaget royalty fra Science Ventures Denmark A/S på kr. 309.862 vedr. solgt opfindelse.  

 

Science Ventures Denmark A/S har i 2012 viderefaktureret afholdte udgifter for i alt kr. 360 ex. moms til Syddansk Universi-

tet.  

 

Udover ovenstående har der ikke været yderligere transaktioner med Science Ventures Denmark A/S.  
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Noter til balance 

 

 

Note 19 Oversigt over udgifter til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter 

  2012 2011 

Afholdte udgifter til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter 1,1 0,6 

 

 

Note 20 Oversigt over forbrug af fripladser og stipendier i perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 

  

Forbrug af fripladser 

  

Antal studerende indskrevet 

på hele eller delvise friplad-

ser 

 

Fripladser opgjort i antal årsstude-

rende (STÅ) 

Takst 1     

Takst 2 10 10 

Takst 3 38 38 

  

  

Midler til udbetaling af stipendier 

Antal modtagere af stipendier   36 

Samlet beløb udbetalt som stipendier (mio. kr.)   1,2 

 

 

Note 21a Omfang af medarbejdernes årsværk     

   2012 2011 

Årsværk      

I alt   3.387,3 3.247,5 

     

     

Note 21b Vederlag til ledelsesteam og bestyrelsen, DKK 1.000    

      2012 2011 

Ledelsesteam   11.021 10.422 

Bestyrelsen   724 721 

I alt     11.745 11.143 
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Noter til resultatopgørelse 

Note 22 Formålsopdelt regnskab
1)

 for 2012, DKK 1.000    

       2012 

Formålsfordeling:     

Uddannelse     962.766 

Forskning     1.126.070 

Vidensudveksling og formidling     156.145 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening     58.363 

Generel ledelse og administration      222.818 

Universitetet i alt      2.526.162 
     

Reguleringer ifølge vejledning til formålsfordelingen:     

Danske Universiteters sekretariat    8.876 

Indtægter ved salg fra kantine    4.341 

Huslejeindtægter    16.762 

Indvendigt vedligehold afholdt for Bygningsstyrelsen      10.240 

Samlet regulering      40.219 
     

Prioritetsrenter    -102 

Ordinære driftsomkostninger i resultatopgørelsen      2.566.279 
     

Indtægter i resultatopgørelsen    2.631.926 

Reguleringer ifølge ovenstående      -40.219 

Indtægter efter reguleringer      2.591.707 
     

Administrationsprocent: Generel ledelse og administration/Indtægter efter regulering (222.818/2.591.707)  8,6% 

     
1) Ny vejledning til udarbejdelse af formålsfordeling i 2012 
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Noter til resultatopgørelse 

 

Note 23 Særskilt regnskab for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede 

aktiviteter, indtægtsdækket virksomhed og retsmedicinske undersøgelser, DKK 1.000 (ekskl. interne eliminerin-

ger) 

   2012 2011 

UK10 - Ordinær virksomhed       

Indtægter   2.194.805 2.122.365 

Omkostninger   2.130.882 2.026.448 

Årets resultat før finansielle poster     63.922 95.917 

     

UK90 - Indtægtsdækket virksomhed       

Indtægter   17.630 17.258 

Omkostninger   15.904 17.490 

Årets resultat før finansielle poster     1.726 -232 

     

UK93 - Retsmedicinske undersøgelser       

Indtægter   16.018 18.140 

Omkostninger   16.018 18.140 

Årets resultat før finansielle poster     0 0 

     

UK95 - Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed       

Indtægter   520.828 479.211 

Omkostninger   520.828 479.211 

Årets resultat før finansielle poster     0 0 

     

UK97 - Andre tilskudsfinansierede aktiviteter       

Indtægter   105.551 99.821 

Omkostninger   105.551 99.821 

Årets resultat før finansielle poster     0 0 

     

I alt       

Indtægter   2.854.832 2.736.795 

Omkostninger   2.789.184 2.641.110 

Årets resultat før finansielle poster     65.648 95.685 

På UK10 indgår aktiviteter i ØSS/STADS/UPS-samarbejdet (Uni-IT) med indtægter på 79,1 mio. kr. og udgifter for 63,3 mio. kr.  Årets over-
skud på 15,8 mio. kr. er modregnet i indtægterne og overført til opgørelseskontoen i balancen.  

Årets underskud på retsmedicinske ydelser (UK93) på 5,1 mio. kr. er modregnet udgifterne og overført til opgøreleskontoen i balancen. 
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Målrapportering  
 

Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-2014 er indgået med Ministeriet for 

Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og blev underskrevet af ministe-

ren og SDU’s bestyrelsesformand den 20. juni 2012.  

 

Som supplement til Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-2014 med Mini-

steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser udarbejder universite-

tet endvidere et Strategi- og Ledelsesgrundlag.  

 

Udviklingskontrakten er udarbejdet efter den nye og mere enkle model, som Folketin-

get vedtog den 19. maj 2011 i forbindelse med ændring af universitetsloven. Antallet 

af mål i SDU’s udviklingskontrakt er reduceret til 8 mål, hvoraf ministeren har udpe-

get 4 pligtige mål og universitetet selv har valgt yderligere 4 mål. De 8 mål består af i 

alt 15 målepunkter. 

 

SDU’s udviklingskontrakt kan ses på: 

http://www.sdu.dk/om_sdu/organisationen/indholdsside_udviklingskontrakt  

 

Det samlede resultat for målopfyldelse i 2012 er tilfredsstillende – 12 af de 15 måle-

punkter er opfyldt, mens tre målepunkter er helt eller delvist ikke-opfyldt, jf. nedenstå-

ende skematiske redegørelse. 

Mål og målepunkter Mål opfyldt, 2012 Mål ej opfyldt, 2012 

1. Bedre kvalitet i uddannelserne    

1.1 Beskæftigelsesgrad for færdiguddannede Opfyldt   

1.2 Frafald, bachelor Opfyldt  

1.3 Frafald, kandidat Opfyldt af HUM og 

SUND 

Ej opfyldt af SAMF og 

TEK/NAT 

2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet   

2.1 Potentielle studerende Opfyldt  

2.2 Optag af kandidatstuderende med profes-

sions-bachelor som adgangsgrundlag 

Opfyldt  

3. Hurtigere igennem   

3.1 Gennemførelsestid, bachelor Opfyldt  

3.2 Gennemførelsestid, kandidat Opfyldt af TEK/NAT 

og SUND 

Ej opfyldt af HUM og 

SAMF samt for hele SDU 

4. Øget innovationskapacitet   

4.1 Entreprenørskabsundervisning Opfyldt  

4.2 Privat finansiering Opfyldt  

5. Øget forskningsaktivitet   

5.1 Publicerings-aktivitet  Ej opfyldt 

5.2 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Opfyldt  

6. Øget tiltrækning af studerende   

6.1 1.-prioritets-ansøgninger Opfyldt  

7. Øget internationalisering   

7.1 Tiltrække internationale studerende på he-

le uddannelser 

Opfyldt  

7.2 Meritgivende udlandsophold for SDU-

studerende 

Opfyldt  

8. Øget ligestilling   

8.1 Kønsmæssig sammensætning af det fast-

ansatte, videnskabelige personale 

Opfyldt  

http://www.sdu.dk/om_sdu/organisationen/indholdsside_udviklingskontrakt
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Uddybning af opfyldelse af målepunkter 
 

I skemaet er der anvendt følgende farvemarkering: 

Grøn: opfyldt, Gul: Delvist opfyldt, Rød: Ej opfyldt 

 

Mål og målepunkter 

 

1. Bedre kvalitet i uddannelserne 

 

1.1. Beskæftigelsesgrad for færdiguddannede 

Syddansk Universitet er beliggende i et område af Danmark med relativt mange små 

og mellemstore virksomheder, som - generelt set – ansætter få akademikere. Endvidere 

er der i Syddanmark et relativt lavere udbud af offentlige jobs for akademikere end 

f.eks. i hovedstadsområdet. Det betyder, at det er sværere for færdiguddannede aka-

demikere at finde arbejde i lokalområdet efter endt uddannelse. Trods de strukturelle 

betingelser har Syddansk Universitet en ambition om at være mindst lige så god som 

de øvrige danske universiteter til at få dimittender i arbejde, og Syddansk Universitet 

gør en stor indsats for at øge beskæftigelsesgraden for færdiguddannede. 

 

I henhold til den seneste opgørelse fra Uddannelsesministeriet over nyuddannedes ak-

tivitet 4-19 måneder efter fuldførelse, er beskæftigelsesgraden for kandidater fra Syd-

dansk Universitet 85 %. Totalen for alle universiteter er ligeledes 85 %.  

 

Det er Syddansk Universitets mål, at beskæftigelsesgraden for kandidater hvert år i 

kontraktperioden skal ligge på eller over gennemsnittet for hele universitetssektorens 

beskæftigelsesgrad for kandidater inden for samme hovedområde. Det skal bemærkes, 

at der ved formulering af målet tages højde for den samfundsmæssige konjunkturud-

vikling i og med, at Syddansk Universitets performance relateres til den samlede sek-

tor. 

 
   2011 2012 Vurdering 

1.  Bedre kvalitet i 

uddannelserne 

    

1.1  Beskæftigelsesgrad 

for færdiguddan-

nede 

    

  Mål 85 % 82 %  

  Resultat 85 % 84 % Opfyldt 

 

 

1.2. Frafald, bachelor 

En stor andel af Syddansk Universitets studerende kommer fra hjem uden akademisk 

tradition. Det betyder, at der er større risiko for frafald fra den valgte uddannelse, og i 

tilfælde af frafald er der ofte ikke tale om omvalg til anden videregående uddannelse. 

Syddansk Universitet har derfor stor opmærksomhed på at undgå frafald blandt de stu-

derende og har bl.a. iværksat det strategiske projekt De Studerende i Centrum, som 

gerne skal medvirke til at minimere frafald. 

 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel G 1.1.4 fremgår det, at frafaldet på Syddansk 

Universitets bacheloruddannelser fordelt på hovedområder i 2011 var følgende: 
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Humaniora  40 % 

Samfundsvidenskab  28 % 

Teknik/Naturvidenskab  29 % 

Sundhedsvidenskab   14 % 

 

Syddansk Universitet har et konkret mål om i kontraktperioden at mindske frafalds-

procenten på bacheloruddannelserne på følgende vis: 

 For de hovedområder, der i 2011 har et frafald på eller over 30 %, er målet at 

 reducere frafald med minimum 2 % -point per år. 

 For de hovedområder, der i 2011 har et frafald på eller under 20 %, skal dette 

 niveau fastholdes eller reduceres yderligere.  

 For de hovedområder, der i 2011 har et frafald på eller under 20 %, skal dette 

 niveau fastholdes eller reduceres yderligere.  

 For de hovedområder, der i 2011 har et frafald mellem 20 % og 30 %, er målet 

 at reducere frafald med minimum 1 % -point per år.  
 

   2011 2012 Vurdering 

1.  Bedre kvalitet i 

uddannelserne 

    

1.2  Frafald, bachelor     

 HUM Mål  38 %  

  Resultat 40 % 34 % Opfyldt 

 SAMF Mål  27 %  

  Resultat 28 % 27 % Opfyldt 

 TEK/NAT Mål  28 %  

  Resultat 29 % 28 % Opfyldt 

 SUND Mål  14 %  

  Resultat 14 % 11 % Opfyldt 

 

 

1.3.  Frafald, kandidat 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel G 2.1.4 fremgår det, at frafaldet på Syddansk 

Universitets kandidatuddannelser fordelt på hovedområder i 2011 var følgende: 

 

Humaniora   20 % 

Samfundsvidenskab   12 % 

Teknik/Naturvidenskab    9 % 

Sundhedsvidenskab    6 % 

 

Syddansk Universitet har et konkret mål om i kontraktperioden at mindske frafalds-

procenten på kandidatuddannelserne med minimum 2 %-point per år for de hovedom-

råder, der i 2011 har et frafald over 10 %. For de hovedområder, hvor frafaldet ligger 

på eller under 10 %, skal dette niveau fastholdes eller reduceres yderligere. 
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   2011 2012 Vurdering 

1.  Bedre kvalitet i 

uddannelserne 

    

1.2  Frafald, kandidat     

 HUM Mål  18 %  

  Resultat 20 % 18 % Opfyldt 

 SAMF Mål  10 %  

  Resultat 12 % 12 % Ej opfyldt 

 TEK/NAT Mål  9 %  

  Resultat 9 % 10 % Ej opfyldt 

 SUND Mål  6 %  

  Resultat 6 % 3 % Opfyldt 

 

 

Målet er opfyldt af Humaniora og Sundhedsvidenskab. 

Målet er ikke opfyldt af Samfundsvidenskab og Teknik/Naturvidenskab: 
 Mål 2012 Resultat 

Samfundsvidenskab 10% 12% 

Teknik/Naturvidenskab 9% 10% 

 

 

Der er ingen umiddelbar årsag til, at målet ikke blev opfyldt.  Det vurderes, at målet 

kan nås indenfor kontraktperioden.  

 

Fakulteterne har følgende handlinger for at opfylde målene fremover: 

 

Samfundsvidenskab 

 Universitetspædagogisk udvikling i regi af den Samfundsvidenskabelige univer-

  sitetspædagogiske enhed 

 Særlig dekanpulje til decentrale udviklingsinitiativer på det pædagogiske områ-

  de  

 Løbende fokus på udbud af attraktive kandidatuddannelser  

 Fokus på bred vifte af relevant og attraktivt valgfagsudbud på kandidat-delen 

 Udvikling af nye undervisningsformer med brug af IT og case/praksis-relateret 

 arbejde 

 Overvejelse om mere målrettet færdiggørelsesvejledning 

 

Teknik/Naturvidenskab  

 lave et semester med enten rejse, praksislæring (praktik) eller iværksætteri  

 fastholde den tætte kontakt mellem de studerende og underviseren  

 

 

2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 

 

2.1. Potentielle studerende 
Syddansk Universitet ønsker at øge kendskabet til universitetets uddannelser. Syd-

dansk Universitet har derfor etableret et ambassadørkorps, der besøger messer, gym-

nasier m.v. Interesserede, potentielle studerende registreres og tilsendes efterfølgende 

informationsmateriale. 
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2012 er første år med denne registrering, og pr. 19. april 2012 er der registreret i alt 

889 interesserede. Det samlede tal for 2012 kan blive højere, da der endnu mangler at 

blive afholdt messer og et åbent hus-arrangement.  

Det er Syddansk Universitets mål at øge det samlede antal nye registreringer med 10 

% per år. 

 

I 2012 er der registreret 1.897 interesserede. Men da universitetet først i 2012 er be-

gyndt at registrere potentielle studerende, er det ikke muligt at afrapportere på dette 

mål for 2012.  

 

 

2.2. Optag af kandidatstuderende med professionsbachelor som adgangsgrund-

lag 
Syddansk Universitet har et tæt, bilateralt samarbejde med professionshøjskoler og er-

hvervsakademier om toning af uddannelse med henblik på optag af studerende uden 

supplering. Universitetet ønsker at udvide optaget af kandidatstuderende med profes-

sionsbachelor som adgangsgrundlag. 

 

Det skønnes, at Syddansk Universitet pr. 1. oktober 2011 optog 200 studerende uden  

supplering og med en professionsbacheloruddannelse som adgangsgrundlag på univer-

sitetets kandidatuddannelser. 

 

Det er Syddansk Universitets mål at øge antal studerende, der optages på Syddansk 

Universitets kandidatuddannelser med en professionsbachelor som adgangsgrundlag 

og uden supplering, med 10 % per år.  

 

For 2012 opgøres dette ved at medregne alle nyoptagne kandidatstuderende med en 

professionsbachelor som adgangsgrundlag, optaget uden supplering.  

 

For 2013 og fremadrettet opgøres dette ved at medregne alle nyoptagne kandidatstude-

rende med en professionsbachelor som adgangsgrundlag, idet det ikke forventes, at 

supplering fra og med dette tidspunkt er en mulighed. 

 
   2011 2012 Vurdering 

2.  Bedre sammenhæng 

i uddannelsessyste-

met 

    

2.2  Optag af kandidat-

studerende med 

professionsbachelor 

som adgangsgrund-

lag 

    

  Mål  220  

  Resultat 276 227 Opfyldt 

 

 

3. Hurtigere igennem 

 

3.1. Gennemførelsestid, bachelor 

Syddansk Universitet har som målsætning at reducere studietiderne på alle universite-

tets uddannelser. Samtidig tilstræber universitetet at undgå adgangsbegrænsning for at 



47 

 

give flere studerende mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse, og 

universitetet har i de senere år øget optaget af studerende væsentligt mere end univer-

sitetssektoren som helhed.  

 

Stort optag – særligt af studerende fra ikke-akademiske hjem – kan sætte gennemførel-

sestiden under pres, da færre kommer fra hjem, hvor der er erfaringer med at studere. 

Som i foregående udviklingskontrakter fastholder Syddansk Universitet derfor fokus 

på gennemførselstid.  

 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel G 1.1.2 fremgår det, at andelen, der gennem-

førte en bacheloruddannelse inden for normeret tid + 1 år i 2011, var følgende fordelt 

på hovedområderne: 

 

Humaniora  45 % 

Samfundsvidenskab  62 % 

Teknik/Naturvidenskab  57 % 

Sundhedsvidenskab   75 % 

 

Vægtet med antallet af indskrevne bachelorstuderende per hovedområde samme år gi-

ver det en gennemførelse på 56 % på alle bacheloruddannelser. 

 

Det er Syddansk Universitets mål, at andelen, der gennemfører en bacheloruddannelse 

inden for den bonusudløsende periode, både målt på det vægtede tal for hele universi-

tetet og for hvert fakultet isoleret set, skal stige med minimum 2 %-point per år. 

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har beregnet, at 

dette svarer til, at studietiden for bachelorer på SDU er reduceret med 1,0 måned i 

2014. 

 
   2011 2012 Vurdering 

3.  Hurtigere igennem     

3.1  Gennemførelsestid, 

bachelor 

    

 HUM Mål  47 %  

  Resultat 45 % 52 % Opfyldt  

 SAMF Mål  64 %  

  Resultat 62 % 64 % Opfyldt 

 TEK/NAT Mål  59 %  

  Resultat 57 % 61 % Opfyldt  

 SUND Mål  77 %  

  Resultat 75 % 77 % Opfyldt  

 SDU Mål  58 %  

  Resultat 56 % 61 % Opfyldt 

 

 

3.2. Gennemførelsestid, kandidat 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel G 2.2.1 fremgår det, at andelen, der gennem-

førte en kandidatuddannelse inden for den normerede tid i 2011, var følgende fordelt 

på hovedområderne: 

 

Humaniora  16 % 

Samfundsvidenskab  22 % 
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Teknik/Naturvidenskab  40 % 

Sundhedsvidenskab   34 % 

 

Vægtet med antallet af indskrevne kandidatstuderende per hovedområde samme år gi-

ver det en gennemførelse på 24 % på alle kandidatuddannelser.  

 

Det er Syddansk Universitets mål, at andelen, der gennemfører en kandidatuddannelse 

inden for den normerede tid, både målt på det vægtede tal for hele universitetet og for 

hvert fakultet isoleret set, skal stige med minimum 2 %-point per år. 

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har beregnet, at 

dette svarer til, at studietiden for kandidater på SDU er reduceret med 0,7 måned i 

2014. 

 
   2011 2012 Vurdering 

3.  Hurtigere igennem     

3.2 Gennemførelsestid, 

kandidat 

    

 HUM Mål  18 %  

  Resultat 16 % 12 % Ej opfyldt 

 SAMF Mål  24 %  

  Resultat 22 % 21 % Ej opfyldt 

 TEK/NAT Mål  42 %  

  Resultat 40 % 42 % Opfyldt  

 SUND Mål  36 %  

  Resultat 34 % 44 % Opfyldt  

 SDU Mål  26 %  

  Resultat 24 % 25 % Delvist opfyldt 

 

 

Målet er opfyldt af Teknik/Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab. 

Målet er ikke opfyldt af Samfundsvidenskab og Humaniora samt af SDU som helhed: 

 
 Mål, 2012 Resultat 

Samfundsvidenskab 24% 21% 

Humaniora 18% 12% 

SDU i alt 26% 25% 

 

 

Som årsag til at målet ikke blev opfyldt anføres, at gennemførelse på normeret tid er 

stærkt påvirket af konjunktur og beskæftigelsesmuligheder, hvilket kan påvirke mulig-

hederne for at leve op til de forventede mål i kontraktperioden. 

 

Fakulteterne har følgende handlinger for at opfylde målene fremover: 

 

Samfundsvidenskab  

 Overvejelse om mere målrettet færdiggørelsesvejledning 

 

Humaniora 

Det Humanistiske Fakultet indfører faste perioder for indgåelse af specialekontrakter 

for studerende indskrevet 1. september 2011 eller senere på kandidatuddannelserne i 

litteraturvidenskab, medievidenskab og webkommunikation som pilotprojekt. Det er 
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fakultetets forventning, at de faste perioder vil anspore studerende til hurtigere at 

komme i gang med specialeskrivningen og dermed gennemføre kandidatuddannelsen 

på normeret tid.  

 

Derudover har fakultetet igangværende initiativer, der skal øge gennemførelsestiden 

på kandidatuddannelsen:  

 Studerende, der har bestået alle aktiviteter, men ikke indgået specialekontrakt, 

 bliver systematisk kontaktet  

 Ændring af kravene til specialekontrakten, der skal sikre en mere smidig kon-

 traktindgåelse 

 Inaktivitet (studerende, der ikke har deltaget i eksaminer i et år indkaldes til en 

 samtale, hvor bindende handlingsplaner lægges) 

 45 ECTS-samtaler (studerende, der har bestået mindre end 45 ECTS i det seneste år  

  får tilbudt en samtale) 

 

 

4. Øget innovationskapacitet 

 

4.1. Entreprenørskab 

Syddansk Universitet ønsker uddannelsesmæssigt at øge innovationskapaciteten ved at 

sætte fokus på entreprenørskabsundervisning. Med henblik på at flere studerende bli-

ver iværksættere eller mere innovative i de virksomheder, hvori de ansættes, ønsker 

Syddansk Universitet, at flere studerende deltager i de udbudte entreprenørskabskur-

ser. I 2010/11 tilmeldte 1.674 studerende sig undervisning i entreprenørskab. Dette 

måles som SDU-fag, der defineres som entreprenørskabsfag af Fonden for Entrepre-

nørskab – Young Enterprise i Fondens årlige opgørelse af entreprenørskabsfag. 

 

Det er Syddansk Universitets mål, at antal studerende, der tilmelder sig til entreprenør-

skabsundervisning, forøges med 5 % per år. 

 
   2011 2012 Vurdering 

4.  Øget innovations-

kapacitet 

    

4.1  Entreprenørskab     

  Mål  1.758  

  Resultat 1.674 2.253 Opfyldt 

 

 

4.2.  Privat finansiering 

Syddansk Universitet ønsker forskningsmæssigt at øge innovationskapaciteten ved at 

sætte fokus på universitetets evne til at tiltrække privat finansiering.  

Af Danske Universiteters nøgletal tabel A 3.1.B fremgår det, at Syddansk Universitet i 

2011  havde finansiering fra private kilder på 199 mio. kr.  

 

Det er Syddansk Universitets mål, at finansiering fra private kilder øges med 5 % per 

år. 
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   2011 2012 Vurdering 

4.  Øget innovations-

kapacitet 

    

4.2  Privat finansiering     

  Mål  209  

  Resultat 199 227 Opfyldt 

 

 

5. Øget forskningsaktivitet 

 

5.1. Publiceringsaktivitet 

Syddansk Universitet ønsker at øge universitetets i forvejen store publiceringsaktivitet. 

Syddansk Universitets publiceringsaktivitet var i 2011 ifølge nøgletal fra Styrelsen for 

Forskning og Innovation i alt 2.084 publikationspoint.  

 

Syddansk Universitet har som mål at øge antallet af publikationspoint med 2 % per år. 

 
   2011 2012 Vurdering 

5.  Øget forskningsak-

tivitet 

    

5.1  Publiceringsaktivitet     

  Mål  2.126  

  Resultat 2.084 2.114 Ej opfyldt 

 

 

Målet for SDU for 2012 var 2.126 publikationspoint og SDU opnåede 2.114. Målet er 

således ikke opfyldt. Det skyldes et fald af publikationspoint på Humaniora samt del-

vist på Samfundsvidenskab.  

 

Årsagen vurderes til at være de anvendte opgørelsesmetoder. Den tidligere vedtagne 

bog-screening blev sat i værk ved høstningen 2012, hvor der i modsætning til tidligere 

blev skelnet mellem fagfællebedømte og ikke fagfællebedømte monografier og bidrag 

til monografier. Denne screening betyder, at man ikke umiddelbart kan sammenligne 

pointtallet for 2012 med 2011. For SDU skønnes, at screeningen har betydet, at SDUs 

pointtal er ca. 10 % lavere med den nye opgørelsesmetode. 

 

Det vurderes, at målet kan nås indenfor kontraktperioden, og der iværksættes ikke 

yderligere handlinger for at opfylde målene fremover, da årsagen vurderes at være de 

anvendte opgørelsesmetoder, og da målet næsten blev opfyldt med blot en margen på 

12 point svarende til 0,5% af det samlede mål.  

 

5.2. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 

Syddansk Universitets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed var i 2011 på 479 

mio. kr. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Det er Syddansk Universitets mål at øge den tilskudsfinansierede forskningsvirksom-

hed med 5 % per år. 

 
   2011 2012 Vurdering 

5.  Øget forskningsakti-

vitet 

    

5.2  Tilskudsfinansieret 

forskningsvirksomhed 

    

  Mål  503  

  Resultat 479 505 Opfyldt 

 

 

6. Øget tiltrækning af studerende 

 

6.1. 1.-prioritetsansøgninger  
Syddansk Universitet har de seneste år øget optaget af studerende markant, og ligele-

des er antallet af 1. prioritetsansøgninger steget. Universitetet vurderer, at muligheder-

ne for at undgå frafald og at opnå hurtig gennemførelse er bedst for studerende, der ta-

ger deres uddannelse på det universitet, man har ønsket som 1. prioritet. Syddansk 

Universitet har derfor som mål at øge antal 1. prioritetsansøgninger til universitetet. 

 

I 2011 havde 4.844 ansøgere til bachelorudddannelserne (pr. 5. juli via KOT) Syd-

dansk Universitet som 1. prioritet.  

 

Syddansk Universitet har som mål, at antallet af 1. prioritetsansøgere på bachelorud-

dannelse skal øges med 4 % per år i kontraktperioden.  

 
   2011 2012 Vurdering 

6.  Øget tiltrækning af 

studerende 

    

6.1  1. prioritetsansøg-

ninger 

    

  Mål  5.038  

  Resultat 4.844 5.384 Opfyldt 

 

 

7. Øget internationalisering 

 

7.1. Tiltrække internationale studerende 

Syddansk Universitet ønsker at være et internationalt attraktivt universitet og udbyder 

derfor en lang række uddannelser med undervisning udelukkende på engelsk. Syd-

dansk Universitet ønsker yderligere at øge bestanden af internationale studerende på 

hele uddannelser. 

 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel H 3.1 fremgår det, at Syddansk Universitet i 

2011 havde en bestand på 2.964 internationale studerende på hele uddannelser.  

 

Syddansk Universitet ønsker at øge denne bestand med 5 % per år. 
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   2011 2012 Vurdering 

7.  Øget internationa-

lisering 

    

7.1  Tiltrække interna-

tionale studerende 

    

  Mål  3.112  

  Resultat 2.964 3.236 Opfyldt 

 

 

7.2. Meritgivende udlandsophold 

Som led i Syddansk Universitets strategi om øget internationalisering er det væsent-

ligt, at også universitetets studerende tager meritgivende udlandsophold. 

 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel H 1.1 fremgår det, at 530 studerende ved Syd-

dansk Universitet i 2011 havde indlagt et meritgivende udlandsophold.  

 

Syddansk Universitet har som mål, at antallet af studerende, der som led i uddannelsen 

har indlagt et udlandsophold (udgående studerende), som vil være meritgivende ved 

hjemkomsten, forøges med 5 % per år. 

 
   2011 2012 Vurdering 

7.  Øget internationa-

lisering 

    

7.2  Meritgivende ud-

landsophold 

    

  Mål  557  

  Resultat 530 577 Opfyldt 

 

 

8. Øget ligestilling 

 

8.1. Kønsmæssig sammensætning af det fastansatte, videnskabelige personale 

Syddansk Universitet ønsker, at den kønsmæssige sammensætning af det viden-

skabelige personale i højere grad afspejler den kønsmæssige sammensætning af de 

studerende og i samfundet i det hele taget. I 2011 var Syddansk Universitets samlede 

andel af kvinder i videnskabelige stillinger 26,3 %.  

 

Syddansk Universitet har en målsætning om at øge andelen med 1 %-point per år.  Der 

måles på i alt for det fastansatte, videnskabelige personale. 

 
   2011 2012 Vurdering 

8.  Øget ligestilling     

8.1  Kønsmæssig 

sammensætning af 

det fastansatte, 

videnskabelige 

personale 

    

  Mål  27,3 %  

  Resultat 26,3 % 27,8 % Opfyldt 
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Bilag 

Oversigt over hoved- og nøgletal  

  2008 2009 2010 2011 2012 

Indtægter: 
1)

      

Uddannelse     955.680 

Forskning     828.762 

Eksterne midler     660.027 

Forskningsbaserede myndighedsbetjeningsopgaver     12.700 

Basistilskud     106.926 

Øvrige indtægter     91.691 

      

Omkostninger opdelt på formål: 
1)

      

Uddannelse     962.766 

Forskning     1.126.070 

Formidling og vidensudvikling     156.145 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening     58.363 

Generel ledelse, administration og service     222.818 

      

Personale:      

VIP 1.396 1.504 1.580 1.662  1.713 

DVIP 228 219 222 230  284 

Øvrige årsværk 1.259 1.338 1.392 1.356  1.391 

      Balance:       

Egenkapital 436 440 439 670  753 

Balance 1.372 1.499 1.482 1.714  1.946 

      Bygninger:       

Bygninger m
2
 i alt (brutto) 271.738 271.665 272.604 275.650 285.958 

      Studerende:       

Antal optagne bacheloruddannelser pr. 1/10 2.519 3.216 3.728 4.541 4.969 

Antal optagne kandidatuddannelser pr. 1/10 1.377 1.703 2.095 2.125 2.483 

Antal studerende pr. 1/10 14.284 14.812 15.991 17.962 20.254 

Antal STÅ 1/10 til 30/9 9.224 9.371 9.687 10.551 11.732 

      Færdiguddannede:       

Antal bachelorer 1.901 1.975 1.894 1.986 2.149 

Antal kandidater 1.192 1.259 1.314 1.393 1.396 

        Åben og deltidsuddannelse:       

Antal årsstuderende 1.035 1.252 1.177 1.162 1.174 

Færdiguddannede på hele uddannelser (master, diplom) 646 583 559 526 552 

        Internationalisering:       

Udvekslingsstuderende ud 406 350 450 530 577 

Udvekslingsstuderende ind 689 651 712 781 761 

Antal udenlandske studerende på hele uddannelser 2.213 2.332 2.646 2.964 3.236 
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  2008 2009 2010 2011 2012 

Forskeruddannelse: 
2)

      

Antal forskeruddannelsesstuderende (indskrevne) 626 724 769 801 881 

Antal optagne Ph.D.er 209 220 249 223 246 

Antal godkendte afhandlinger 87 108 136 149 163 

        Forsknings og formidlingsresultater:       

Antal publikationer 
3)

  2.005 2.008 1.988 2.226 

Indgivet patentansøgninger 8 10 11 13 13 

Anmeldte opfindelser 19 20 11 21 63 

Antal projekter med erhvervslivet  738 787 874 898 884 

Antal eksterne projekter  1.525 1.597 1.720 1.747 1.703 

Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet 

(mio. kr.)  

156 197 230 210  227 

1) Nøgletallene fordelt på formål er nye i denne oversigt og er udarbejdet i henhold til ”Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af 
universiteternes indtægter og omkostninger” jf. ministeriets skrivelse af 21.12.12.  

2) Definitionen for Danske Universiteters tabel I (forskeruddannelse) er fra 2010 ændret. Fra 2010 og frem er nøgletallene opgjort efter kalender-

året. 
3) Faldet mellem 2010 og 2011 skyldes en ændring af nøgletallets definition, ph.d. afhandlinger er blandt andet taget ud. 

 

 

 




