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Bestyrelsesmødet den 28. september 2015 
Indstilling. Dagsordenens punkt 8.3 
 
 
Sag:  
 
The Danish Institute of Advanced Study (DIAS). 
 
 
Bilag: 
 
1. Indstilling til bestyrelsesmødet den 15. juni 2015 
2. Kortskitse over placering af bygning 
 
 
Sagsindhold: 
 
På bestyrelsens møde den 15. juni 2015 gennemgik rektor de foreløbige planer om opførelse af en bygning 
til tværdisciplinære forskningsaktiviteter på højeste internationale niveau, der aktuelt skal bruges til SDU’s 
største tværdisciplinære forskningssatsning: The Danish Institute of Advanced Study (DIAS).  
 
Bestyrelsen bemyndigede på mødet rektor til at gå videre med planerne. Det blev endvidere tilkendegivet, 
at bestyrelsen på sit møde i september ønskede en principiel drøftelse af tværdisciplinære forskningsaktivi-
teter, herunder DIAS, inden for den eksisterende organisation.  
 
Bestillingsskema til byggeriet er som aftalt på mødet den 15. juni 2015 afsendt til Bygningsstyrelsen, og der 
arbejdes med en tidsplan for byggeriet. Næste skridt i byggesagen er indgåelsen af en procesaftale. Det har 
ikke været muligt at få en færdig procesplan fra Bygningsstyrelsen til bestyrelsesmødet den 28. september 
2015.  
 
Med henblik på at fremme byggesagen indstilles det til bestyrelsen, at formanden og rektor bemyndiges til 
at underskrive procesaftalen inden for de rammer, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 15. juni 
2015:   
 

 Bygningen er på 3.500 m2 med en pris på maksimalt 22.100,- kr./m2 til en samlet byggesum på  
kr. 77.350.000,- inkl. byggesagsomkostninger til Bygningsstyrelsen.  

 Den årlige samlede huslejeomkostning bliver kr. 6.345.500,-.  

 Bygningen opføres som en bygning uden særligt indrettede lokaler, herunder laboratorier og un-
dervisningslokaler, men med sædvanlige kontorer, seminar- og mødelokaler, således at bygningen 
fremadrettet fleksibelt kan anvendes til samling af alle typer af tværdisciplinære forskningsaktivite-
ter på højeste internationale niveau.  
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Placeringen er efterfølgende planlagt til vest for bygning 37, men sammenbygget hermed med henblik på 
nem adgang til øvrige undervisnings- og forskningsmiljøer, herunder laboratorier og undervisningslokaler, 
og opført i respekt for værdibeskrivelsen af Campus Odense. Se placering på vedlagte kort. 
 
Formålet med DIAS er beskrevet i indstillingen til mødet den 15. juni 2015, der vedlægges som bilag: 
 
Det er for det første at samle nogle af universitetets bedste forskere i et tværvidenskabeligt miljø, der er 
dedikeret til den elitære videnskab, og for det andet at tiltrække de bedste, internationale forskere inden 
for centrets fagområder, såvel unge talenter som ældre, og for det tredje at tilbyde talentfulde unge stude-
rende fra ind- og udland en uddannelse på allerhøjeste niveau. Der skal skabes et unikt, elitært miljø inden 
for universitetets generelle rammer og vilkår.  
 
Outputmålene for DIAS vil være aktivitetsbaserede, og bl.a. bestå i at igangsætte en række konkrete initia-
tiver, herunder etablere et elitært post doc program, nedsætte et advisory board bestående af internatio-
nalt anerkendte forskere på allerhøjeste niveau, gennemføre en række forelæsninger og workshops, invite-
re gæsteforskere af højeste kvalitet, tilknytte eliteforskere fra ind- og udland til instituttet og etablere en 
eller to forskningsenheder inden for forskningsområderne blandt de tilknyttede eliteforskere med henblik 
på at skabe de bedst mulige betingelser for en dynamisk vækst og udvikling af forskere med international 
gennemslagskraft.  
 
De opgaver, der hidtil er varetaget af HCA Academy, herunder indbydelse af gæsteforskere og udpegning af 
en forsker i international særklasse til at holde en offentlig forelæsning, overgår til DIAS.  
 
SDU kan ikke være verdensførende inden for alle universitetets fagområder, men ved oprettelsen af DIAS i 
maj 2011 har SDU skabt et tværdisciplinært forskningsmiljø i international særklasse, som har været i stand 
til at tiltrække de bedste forskere fra ind- og udland, og som har tiltrukket betydelige elitære forsknings-
midler.  
 
Med opførelsen af en bygning til tværdisciplinær forskning, der indtil videre skal anvendes af DIAS, skabes 
for første gang en struktur på SDU til længevarende, forpligtende samarbejder på tværs af fagligheder, hvor 
målet er unik og elitær forskning i verdensklasse. Dette muliggør en fysisk samling af forskningsmiljøet, som 
ikke har været mulig inden for den nuværende ramme.  
 
SDU har en lang tradition for tværdisciplinært samarbejde, hvor der indgår medarbejdere fra flere fakulte-
ter i en centerstruktur, f.eks. Center for Journalistik (humaniora og samfundsvidenskab), Center for An-
vendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab) og 
SDU Design (humaniora, samfundsvidenskab og teknik).  
 
Erfaringerne fra det tværdisciplinære samarbejde har været positive, og SDU er kendt for at styrke de fagli-
ge miljøer og føje nye stærke miljøer til ved at samarbejde på tværs af fagligheder og fakulteter. 
 
Det indgår som en del af universitetets Strategi 2020, at resultater i mange tilfælde skabes i snitfladerne 
mellem traditionelle fagområder, og SDU ønsker at øge både det tværfaglige samarbejde om at løse kon-
krete problemstillinger, og det interdisciplinære samarbejde om at definere nye begreber og metoder. Det-
te skal nås ved at videreudvikle tværvidenskabelig forskning og ved at sikre infrastrukturelle rammer for 
tværvidenskabelig forskning i samarbejde med omverdenen. 
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I DIAS skal strukturen afprøves i sin yderste konsekvens, hvor forskerne fysisk samles og gives mulighed for 
at udvikle forskningsmiljøerne i fællesskab, og erfaringerne herfra vil danne baggrund for en stillingtagen 
til, om andre tværfaglige forskningsgrupper fremover skal tilbydes lignende faciliteter, hvis målet for disse 
grupper ligeledes er unik og elitær forskning i verdensklasse.  
 
Erfaringerne fra de mange steder i udlandet, hvor man har samlet tværdisciplinære forskningscentre (Insti-
tutes of Advanced Studies), har overvejende været positive. Det forventes derfor, at DIAS vil give et betyde-
ligt løft til forskning, uddannelse og SDU’s akademiske omdømme.  
 
Satsningen på et større, elitært tværvidenskabeligt forskningsmiljø og en høj profilering heraf ved opførel-
sen af en selvstændig bygning er endelig et tydeligt signal til omverdenen om, at SDU er i stand til at imø-
dekomme Regeringens ønske om ”… et eliteniveau på universiteterne med henblik på at udvikle fremtidens 
forskere.” (Regeringsgrundlaget Juni 2015). Det er væsentligt, at SDU i den kommende konkurrence om 
eliteniveauer er i stand til tydeligt at markere bredden i den elitære forskning på SDU, således at Regerin-
gens satsning herpå ikke begrænses til de bedst rangerede danske universiteter (KU, AU og DTU) med risiko 
for, at SDU’s rolle omdefineres til at være et regionalt universitet på lavere niveau.  

 

 
Indstilling: 
 
Det indstilles til bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiger formanden og rektor til at underskrive procesaftale 
til en bygning til DIAS på 3.500 m2 til en samlet byggesum på kr. 77.350.000,-. 
 
Det indstilles endvidere, at bestyrelsen tager en principiel drøftelse af DIAS og de andre matrix-strukturer 
på SDU. 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Jørgen Schou 
Sekretariatschef 
Rektorsekretariatet 
 
 


