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Sag:  

 

Afslutning på SDU’s udviklingskontrakt 2015-2017. 

  

 

Bilag: 

  

1. Detaljeret status på målepunkter i udviklingskontrakt 2015-2017 

 

 

Sagsindhold: 

 

SDU’s udviklingskontrakt 2015-2017 blev indgået 1. januar 2015 mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet 

og SDU. Udviklingskontrakten består af 9 mål med i alt 17 målepunkter. Neden for præsenteres kort status for de 

9 mål, mens bilag 1 redegør for detaljerne.  

 

Mål 1. Bedre kvalitet i uddannelserne. Opfyldes delvist 

Der indgik 3 målepunkter, hvor det er mest kritisk, at SDU’s førsteårsfrafald på bacheloruddannelserne ikke er ble-

vet mindre i kontraktperioden. Netop førsteårsfrafaldet er en udfordring til trods for flere initiativer for at mindske 

frafald. Øget anvendelse af testbaseret optag ser ud til at have en positiv effekt, om end det først vil kunne opgø-

res efter kontraktens udløb; det første testbaserede optag fandt sted i 2017 og 1. års frafald for optagne i kvote 2 

kan derfor først opgøres medio 2018.  

 

Mål 2. Større relevans og gennemsigtighed. Opfyldes 

SDU har en stor stigning i studerende, der tager entreprenørskabsfag, og dimittendledigheden har i hele kontrakt-

perioden været under landsgennemsnittet. Dette er fokusområder for SDU også efter kontraktens udløb. 

 

Mål 3. Bedre sammenhæng og samarbejde. Opfyldes ikke 

Frem til 2017 målopfyldte SDU ift. bedre sammenhæng, hvor andel studerende optaget på kandidatuddannelserne 

med en professionsbachelor som adgangsgrundlag blev øget. Implementering af egen-dimensionering betød et 

mindre antal studiepladser, hvilket gjorde det vanskeligere for bachelorer uden retskrav at blive optaget. Derfor 

opfylder SDU ikke i 2017. 
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 Side 2 

Mål 4. Styrket internationalisering. Opfyldes ikke 

I kontraktperioden har SDU udviklet og implementeret et fælles tiltag, der indebærer, at alle studerende i løbet af 

deres studietid skal følge et semester i udlandet eller deltage i et internationalt semester på SDU. Effekten af dette 

er endnu ikke slået igennem, men det vil fortsat være et fokusområde efter kontraktens udløb.  

 

Mål 5. Øget studenterrettede vidensdeling. Opfyldes 

SDU har øget antallet af studerende, der tager praktikophold, skriver specialer og bachelorprojekter med eksterne 

samarbejdspartnere. Udviklingen er positiv og forventes at fortsætte. 

 

Mål 6. Flere talenter og flere slags talenter. Opfyldes 

SDU udbyder en række tværgående talentprogrammer for studerende, hvilket vil fortsætte efter kontraktens udløb. 

 

Mål 7. Det bedste videnskabelige personale. Opfyldes 

SDU har indført krav om mindst tre kvalificerede ansøgere til en videnskabelig stilling, før der kan ske ansættelse.  

SDU har endvidere iværksat en række initiativer for øget ligestilling. Begge tiltag har haft effekt, og begge områder 

vil fortsat være i fokus efter kontraktens udløb. 

 

Mål 8. Styrkelse af det teknisk administrative personale. Opfyldes 

Handlingsplanen er gennemført som ønsket. SDU vil efter kontraktperioden fortsætte med at styrke det tekniske 

og administrative personale. 

 

Mål 9. Øget ekstern finansiering. Opfyldes ikke 

SDU målopfylder ikke i 2017. Det er på trods af, at hjemtaget af eksterne midler til forskningsvirksomhed i 2017 er 

det højeste i universitetets historie. Ambitionsniveauet blev formuleret før de statslige konkurrenceudsatte midler 

blev underlagt milliardstore besparelser, hvorfor forudsætningerne for den planlagte vækstrate bristede. 

 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager den afsluttende status på SDU’s udviklingskontrakt for perioden 2015-2017 til 

efterretning. 
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