REKTORS BERETNING
Efter et år 2001, der på mange måder markerede afslutningen på en lang fusionsproces, lagde
Syddansk Universitet i 2002 mange kræfter i at forberede sig på den nye universitetslov. Der er
tale om en lov, der fører en række store forandringer og nye krav med sig. Men både forandringer
og krav er i det store hele i overensstemmelse med Syddansk Universitets ønsker for fremtiden.
Syddansk Universitet har tidligt i debatten haft omfattende diskussioner om de aspekter, der
vedrører de kommende ledelsesmæssige ændringer og blandt andet indebærer en ansat ledelse i
stedet for som nu en valgt ledelse.
Et andet aspekt ved loven er forpligtelsen til at klargøre universitetets værdi over for det
omgivende samfund. Loven introducerer dermed en ny dimension i erhvervssamarbejdet, som
allerede gennem længere tid har været et af Syddansk Universitets kendemærker. I 2002 blev der
således gjort en særlig stor indsats for at invitere til og deltage i nye samarbejder – både med det
offentlige og private. Alene inden for universitetets tre særlige indsatsområder, "Medier og
Kommunikation", "Sundhed og Bioteknologi" og "Teknologi og Ledelse" markerede universitetet
sig med fem store erhvervsfremmende initiativer. RoboCluster, BioTEAMsouth, KommitFyn, Center
for Software Innovation og KnowledgeLab er alle gode eksempler på, at Syddansk Universitet er
godt rustet til de fremtidige udfordringer.
Universitetsloven fungerer ligeledes som en uddannelsesreform, der stiller krav om, at også de
akademiske uddannelser løbende udvikles, ajourføres og fornys.
Universitetet kunne i september 2002 byde på fem nye studier, som alle er kommet godt i gang.
Det drejer sig om medievidenskab, HA (dat.), erhvervssprog og medier, bioinformatik og
logopædi (talepædagogik).
Desuden har Syddansk Universitet i løbet af året arbejdet intenst på også i 2003 at kunne
præsentere en række nytænkende og efterspurgte uddannelser, således at universitetet kan
fastholde sin fine søgning. For selv om ungdomsårgangene i disse år er små, har universitetet
ikke oplevet dalende interesse, tværtimod.
I juli fik således i alt 2.048 unge besked om, at de var optaget på en af universitetets uddannelser
i Odense, Esbjerg, Kolding eller Sønderborg . Ni ud af ti unge, der søgte et studium på Syddansk
Universitet som 1. prioritet, fik deres ønske opfyldt. Søgningen var især stor til de
sundhedsvidenskabelige uddannelser. Både medicin, biomekanik (kiropraktik) og idræt og
sundhed kunne således melde alt optaget. Det samme kunne historie, journalistik samt de tre nye
uddannelser erhvervssprog og medier, medievidenskab og logopædi (talepædagogik).
Med den nye universitetslov er der lagt op til, at formidlingsaspektet på universiteterne skal
styrkes. Denne dimension harmonerer med den indsats, som universitetet gennem længere tid
har udført for at dele sin forskning med offentligheden. Således er formidlingsaspektet accelereret
i løbet af år 2002 som en klar og naturlig aktivitet.
Indsatsen har afspejlet sig i medierne og i den offentlige debat, hvor universitets forskere har haft
en ganske betydelig placering og blandt andet har tegnet en skarp profil inden for den
kommunalpolitiske udvikling, inden for det sundhedsøkonomiske område og inden for den
internationale politik - specielt når det gælder Mellemøsten og USA.
Også på efter- og videreuddannelsesområdet bidrager Syddansk Universitet med en lang række
formidlingsaktiviteter. Det skyldes ikke mindst, at der i løbet af 2002 er kommet gang i langt flere
aktiviteter inden for det mere kommercielle efteruddannelsesmarked.
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2002 var et godt år for Syddansk Universitet som fusioneret universitet. I Esbjerg blev byggeriet
af en tilbygning til universitetet igangsat. En tilbygning, der stod klar til indvielse og ibrugtagelse i
foråret 2003. En donation fra Esbjerg Fonden har samtidig gjort det muligt at inddrage Historisk
Samling for Besættelsestiden i byggeriet.
Desuden har Syddansk Universitet fået gennemført en arkitektkonkurrence om det nye
universitetsbyggeri i Sønderborg, der skal stå klart i 2006. Og i Kolding er den sidste del af den
mulige lokalmasse taget i brug, hvorfor der for alvor melder sig behovet for en diskussion af
fremtidigt nybyggeri.
I den regionale sammenhæng har 2002 været præget af flere vigtige beslutninger om at fusionere
og sammentænke kræfterne omkring forskerparker og venture- og innovationsselskaber.
Beslutninger, der betyder, at Syddansk Universitet også på dét område ruster sig til fremtiden.
Ligeledes har Syddansk Universitet i 2002 fortsat tidligere års udvikling i samarbejdet med
regionens øvrige uddannelsesinstitutioner. Det gælder ikke mindst institutioner med korte og
mellemlange videregående uddannelser, hvor universitetet har indgået nye
forskningstilknytningsaftaler. Primært inden for de pædagogiske og sundhedsmæssige felter, men
også et samarbejde med Handelshøjskole Centret i Slagelse og Nykøbing Falster er kommet i
stand.
Et målrettet arbejde med at indgå internationale kontakter betød, at Syddansk Universitet i 2002
fik styrket sin position som internationalt orienteret universitet. Der var både fremgang i antallet
af studerende fra Syddansk Universitet, der valgte at tage et studieophold i udlandet og især i
antallet af udenlandske studerende, der valgte at studere på Syddansk Universitet. Således
modtog universitetet i 2002 det hidtil største antal udenlandske studerende - i alt 288 som
tilsammen udgjorde 12 procent af alle nye studerende. Samtidig havde omkring otte procent af de
studerende, som kom ind via almindelige optagelsesprocedurer, en ikke-dansk baggrund. Det vil
sige, at ca. hver femte af de nye studerende i 2002 havde en ikke-dansk baggrund. Det er tal, der
lever op til Syddansk Universitets målsætning om et internationalt studiemiljø, men de stiller også
nye krav til en internationalisering af universitetet.
Syddansk Universitet har via en stram økonomisk styring kunnet realisere sin fortsatte udbygning
og offensive strategi inden for den økonomi, der er stillet til rådighed gennem
forskningsbevillinger, gennem taxameterbevillinger og gennem de efterhånden ganske betydelige
eksternt finansierede aktiviteter, som det er lykkedes universitetet at hjemhente. Til trods for at
det er lykkedes at realisere et positivt regnskabsresultat, vil Syddansk Universitet ikke undlade at
kommentere vigtigheden af en fortsat og udbygget offentlig, økonomisk satsning på dansk
forskning og videregående uddannelser - sådan som det blev vedtaget med Barcelonaerklæringen fra 1995. Hvis Danmark skal være konkurrencedygtige i fremtiden, er det vigtigt at
satse fuldt på netop disse områder.
Jens Oddershede
Rektor
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