DEKANERNES BERETNING
Det Humanistiske Fakultet
2007 har været et godt år for humaniora. Syddansk Universitet har i år oplevet en stigning i
antallet af førsteprioriteter på de humanistiske uddannelser på 28% - den største stigning for
de humanistiske uddannelser i landet. De nye bacheloruddannelser i Sprog og Kommunikation
i Odense og negot i Kinesisk i Sønderborg er begge kommet godt fra land og har fået
henholdsvis 69 og 48 ansøgninger. Det store optag har resulteret i at flere uddannelser har
lukket for optag af studerende. Vi forventer, at disse studerende vil være mere motiverede til
at gennemføre uddannelser hos os, idet deres førstevalg var SDU. Desværre fortsætter
tilbagegangen for fremmedsprogsuddannelserne, hvor søgningen generelt (udover engelsk)
bliver mindre og mindre. Engelsk er stadig det klart mest populære fremmedsprog efterfulgt af
arabisk, hvorimod der er langt ned til de øvrige sprogfag. Det viste sig igen i år, at det ikke var
muligt at starte fransk op.
Denne store stigning i optagelsestallene kommer samtidig med den hidtil største
forskningssatsning på humaniora. Satsningen indebærer opslag af 15 professorater og
gæsteprofessorater og skal sikre udbygning og fastholdelse af dynamiske faglige miljøer af høj
kvalitet både inden for uddannelse og forskning. Således bliver forskningsledelse og
uddannelsesudvikling centrale arbejdsopgaver for de nye professorer. Pengene til den store
satsning hentes dels fra regeringens globaliseringsmidler, hvor fakultetet har fået 7,5 millioner
kroner årligt, dels fra fakultetets egen kasse. Professoraterne forventes besat i løbet af 2008.
Alle fakultetets fem institutter får tilført nye ressourcer, og det vil dels skabe nye
samarbejdsmuligheder på tværs, dels have en positiv synergieffekt for hele fakultetet.
I 2007 er der blevet arbejdet på at organisere forskeruddannelsen i ph.d. skolen, der etableres
pr. 1. januar 2008. Skolens opgave er at sikre det højeste faglige niveau i uddannelsen samt
at skabe optimale betingelser for alle ph.d.-studerende under Det Humanistiske Fakultet,
således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres med succes og på normeret tid. Alle ph.d.studerende under Det Humanistiske Fakultet vil blive indskrevet ved ph.d.-skolen og ansat ved
et af institutterne.
I 2007 konfererede fakultetet to doktorgrader: Ida Klitgård forsvarede i april sin
afhandling: Fiction of Hybridity: Translating Style in James Joyce’s Ulysses, og Claus
Friisberg forsvarede i november sin afhandling: Ingen over og ingen ved siden af
Folketinget. Partiernes kamp om forfatningen 1848-1920. Desuden har akademisk råd
tildelt sytten ph.d. grader, og endnu flere ph.d.-afhandlinger er under bedømmelse.
På uddannelsessiden har 2007 været et år præget af mange ændringer og reformer baseret på
lovmæssige ændringer. Således har indførsel af ny karakterskala pr. 1. september 2007
medført en større revision af alle studieordninger, idet der er blevet udarbejdet
målbeskrivelser for alle discipliner. Samtidig er der blevet udarbejdet kompetenceprofiler for
alle uddannelser til brug for eksamensbeviserne. Kompetenceprofilernes form er blevet til i et
samarbejde med humanioras aftagerpaneler, der igen i år har givet et værdifuldt indspark til
at kompetencebeskrivelser bliver orienteret mod virksomhederne, og således bliver mere
målrettede med et konkret og praktisk anvendeligt udgangspunkt.
I 2007 er der blevet arbejdet med gennemførsel og frafald og ifølge den seneste opgørelse går
det i den rigtige retning:
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Gennemførslen på normeret tid er på bacheloruddannelserne fra 2006 til 2007 steget fra 22%
til 31%; og på normeret tid + 1 år steget fra 39% til 41%. Tendensen er således stigende –
selv om vi stadig ligger lavt på nationalt niveau.
På kandidatuddannelserne er gennemførslen på normeret tid steget fra 5% til 7%, mens den
på normeret tid + 1 år er steget fra 26% til 42%. Efter et fald i 2006 er vi igen på rette spor.
Men der er rigelig plads til forbedring; og et af initiativerne igangsat i år er at få sat
specialeprocessen i faste rammer for at undgå at de studerende falder i specialesumpen og
desuden har flere studier iværksat mentorordninger.
Driftsresultatet for 2007 forventes at være i balance. Fakultetet vil således ved indgangen til
2008 have en reserve på 12 – 13 mio. kr., der vil blive anvendt til de opslåede professorater.
Flemming G. Andersen
Dekan
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Det Naturvidenskabelige Fakultet
For Det Naturvidenskabelige Fakultet kom en lang række spændende initiativer til at
kendetegne 2007. Et af dem var etableringen af det nye grundforskningscenter for
Fundamental Living Technology (FLinT). Centret ledes af Steen Rasmussen, der i januar blev
udnævnt til Danmarks Grundforsknings Professor på Det Naturvidenskabelige Fakultet på
Syddansk Universitet for en periode frem til 2012. Her vil han fortsætte sit mangeårige arbejde
med udviklingen af det videnskabelige grundlag for en teknologi til skabelse af liv.
Et andet spændende initiativ var lanceringen af Science Team. Her er der tale om en
arbejdsgruppe bestående af forskere og undervisere, som skal arbejde med udvikling af
studiestarten på de mange naturvidenskabelige uddannelser på Syddansk Universitet.
To spændende nye tværfakultære netværk så i årets løb dagens lys på baggrund af initiativer
fra personer i det videnskabelige personale: Kvindenetværket og ph.d.-netværket. I
kvindenetværket mødes kvindelige ansatte på fakultetet for at diskutere hverdagen som
kvindelig forsker på universitetet. I ph.d.-netværket, Philos, mødes ph.d.-studerende for at
søge informationer vedrørende uddannelsen, udenlandsophold, løn med mere, og der
arrangeres ligeledes en række sociale tiltag.
I lighed med tidligere år har en lang række af fakultetets forskere i 2007 modtaget
hædersbeviser, udmærkelser og priser. Blandt andet disse:
Professor Donald Canfield, Biologisk Institut, er af The National Academy of Sciences (NAS)
blevet til nyt medlem af akademiet. NAS er blandt de mest ansete videnskabelige akademier i
verden.
Professor Peter Roepstorff fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi blev hyldet med et
særnummer af tidsskriftet ”International Journal of Mass Spectrometry” i erkendelse af den
store betydning, han gennem snart 40 år har haft for forskningen i at strukturbestemme
proteiner ved hjælp af massespektrometri. Betydningen af hans bidrag til denne forskning blev
også markeret i oktober, da han på den internationale HUPO kongres i Seoul blev tildelt den
meget prestigefyldte HUPO Distinguished Achievement Award in Proteomic Sciences.
Adjunkt Ulla Gro Nielsen fra Institut for Fysik og Kemi modtog, som den ene af tre yngre
kvindelige forskere i 2007, et LÓreal Danmark Legat på 100.000 kr. Legaterne uddeles med
støtte af Den danske UNESCO-nationalkommission og Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab.
Dansk Bioteknologisk Selskab tildelte ”Bioteknologiprisen for unge forskere 2007” til lektor
Blagoy Blagoev fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi.
Lektor Susanne Mandrup fra Institut for Biokemi og Molekylærbiologi modtog Lektor Marie
Lønggaards Rejselegat på 100.000 kr. for sin eminente forskning, sit store internationale
netværk og for sin betydning som rollemodel for yngre forskere.
Professor Uffe Haagerup (IMADA) blev tildelt Humboldt Reseach Award.
Mange af fakultetets forskere har også i 2007 gjort sig gældende med deres
forskningsformidling. Her kan blandt andre nævnes lektor Ulrik Nørum og bachelorstuderende
Marie Niemann Hansen fra Biologisk Institut, der optrådte flittigt i medierne i forbindelse med
et af sommerens helt store emner: Den røde snegl med det ucharmerende kælenavn
dræbersneglen.
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Og så blev 2007 året, hvor professor, dr. scient Ole G. Mouritsen fra Institut for Fysik og Kemi
modtog to fornemme kommunikationspriser. Dels modtog han Videnskabsministeriets pris som
årets bedste forskningsformidler, dels løb han med Syddansk Universitets egen
forskningsformidlingspris for nyskabende forskningsformidling.
800 skoleelever deltog i åbningen af Naturvidenskabsfestival 2007, som Det
naturvidenskabelige Fakultet stod for. Det skete med et stort anlagt is- og danseshow i Odense
Ishockey Stadium. På isen førte 50 personer - forskere, dansere, skøjteløbere, gymnasieelever
og ishockeyspillere - publikum gennem en naturvidenskabelig rejse fra universets skabelse til
nutidens naturvidenskabelige erkendelser.
En rejse var også i centrum torsdag d. 25. oktober, da Det Naturvidenskabelige Fakultet havde
samlet biologilærere og kemilærere fra hele landet til fakultetets årlige Inspirationsdag. Her
fortalte forskere fra fakultetet om arbejdet med de mange data, der blev indsamlet under den
257 døgn lange verdensomspændende Galathea 3 ekspedition. Tre af naturvidenskabelige
projekter på ekspeditionen var blevet ledet af forskere fra Syddansk Universitet.
Galathea 3 ekspeditionens afslutning fik et flot punktum den første maj, da Vædderen for
øjnene af tusindvis af mennesker og ledsaget af korsang og kanonsalutter anløb Odense som
sidste stop på sin lange sørejse.
Henrik Pedersen
Dekan
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Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
På det Det Samfundsvidenskabelige Fakultet blev der i 2007 igangsat en strategiproces.
Strategiarbejdet, der stod på fra juni 2007 til februar 2008, har afdækket en række af
fakultetets overordnede problemstillinger og udviklingsbehov. Der blev nedsat 8
arbejdsgrupper, som er fremkommet med ideer og forslag til en række fremtidige
indsatsområder inden for henholdsvis forskning, uddannelse, vidensformidling og
personalepolitik. På den baggrund er der udarbejdet en strategiplan 2008-10 for Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Med fusionen mellem universitetet og Handelshøjskolecenteret i Slagelse i januar 2007 fik Det
Samfundsvidenskabelige fakultet et nyt institut: Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi.
Inden for uddannelsesområdet blev der på fakultetet ansat en prodekan for uddannelser. På
fakultetet blev endvidere etableret en ph.d.-skole og i den forbindelse udnævnt en ph.d.
skoleleder.
Med hensyn til optag af nye studerende på dagstudierne har fakultetet fastholdt niveauet fra
tidligere år, herunder de adgangskvotienter, som er gældende for visse af fakultetets
uddannelser. Den nye uddannelse i HA Sport Management i Esbjerg kom godt fra start med et
pænt optag. Ligeledes oprettedes kandidatuddannelsen i Designledelse i Kolding.
På efter- og videreuddannelsesmarkedet har fakultetet i 2007 måtte konstatere en om end
begrænset vigende tendens på HD 1. del, mens HD 2. del oplevede en fremang. I 2007 har
fakultetet forøget udbuddet på efter- og videreuddannelsesmarkedet med etablering af
bacheloruddannelsen i jura som åben uddannelse. Optaget var meget tilfredsstillende.
På forskningssiden er igangsat et arbejde, hvor institutternes forskningsprofil og
indsatsområder løbende drøftes og evalueres. En tværfakultær forskningsgruppe inden for
området ”Innovation Management” er blevet etableret i samarbejde med Det Tekniske
Fakultet.
Jesper Strandskov
Dekan
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Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Året blev som 2006 præget af muligheder og behov for tilpasning, som konsekvens af at
væsentlige samfundsmæssige rammevilkår ændredes. Umiddelbart påvirkedes fakultetet af
strukturereformens implementering med en ændret opgavefordeling mellem kommuner og de
nye regioner, af universitetsloven, af globaliseringsforliget og af etableringen af
professionshøjskoler. Grundlæggende blev 2007 også præget af en meget positiv
samfundskonjunktur og af en bedret samfundsøkonomi.
De fem nye institutledere – hvoraf institutlederne for Klinisk Institut og Institut for Regional
Sundhedsforskning tiltrådte ved årets start - påbegyndte tidligt på året sammen med dekanen
en proces med det formål at identificere fakultetets styrker, svagheder og muligheder. I en
åben proces med inddragelse af medarbejdere i bred forstand fra hele fakultetet resulterede
det i formulering af en profil for fakultetet:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Vores vision er at bidrage til at forbedre menneskets sundhed.
Vi vil
fastholde og udvikle Syddansk Universitet, som et universitet med en synlig og afgørende
indflydelse på sundhedsvæsenets udvikling og på folkesundheden
Dette gør vi ved



at formidle forskningsresultater til befolkningen, professionelle i sundhedsvæsnet og
beslutningstagere
at uddanne og forske på et højt internationalt niveau i områder, der har relevans for
folkesundheden og effekt i sygdomsbehandling.

Vores styrke ligger derfor
i forskning, i folkesundhed og i udvalgte sygdomme, der belaster befolkningen, den enkelte
borger og samfundet - med sigte på forståelse af deres




biomedicinske grundlag
forekomst og udvikling i befolkningen
påvirkning af menneskets livskvalitet og funktionsevne,

idet vi kombinerer avanceret biomedicinsk og epidemiologisk forskning med forskning i
sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og undersøgelses- og behandlingsmetoder.
Og i kvalitetsudvikling af et komplet spektrum af sundhedsorienterede



grunduddannelser på bachelor- og kandidatniveau
videreuddannelser på masterniveau,

som alle er forskningsbaserede, afspejler samfundets behov for uddannelser i et internationalt
perspektiv og synliggør, hvad de færdiguddannede har af viden og færdigheder.
Og vi søger samarbejde, hvor vi kan medvirke til forandringer!
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Ved hvert af institutterne blev der i en ligeledes åben proces udarbejdet en profil for instituttet
til uddybning af den fakultære profil i relation til det, der især karakteriserer det enkelte
institut. Alle profilerne er åbent tilgængelige på fakultetets hjemmeside.
Profileringsprocessen kan - udover det centrale element af prioritering og identitetsskabelse også ses som et led i fakultetets oprustning af såvel intern som ekstern kommunikation med
etableringen af en stabsfunktion for kommunikation. Denne arbejder tæt sammen med
Syddansk Universitets samlende kommunikationsfunktion.
Endeligt viste profileringsprocessen sig også at være værdifuld, da der i andet halvår efter
beslutning i direktionen blev igangsat en udarbejdelse af et fælles værdisæt, efterfulgt af
fælles vision og mission for hele Syddansk Universitet.
Det var ligeledes som konsekvens af de ændrede funktionsvilkår og af fakultetets vækst ved
såvel forskning, uddannelse som fusioner, at der – efter en analyseproces med ekstern bistand
- fra 1. maj skete en omlægning af den administrative struktur, der understøtter aktiviteter og
ledelsesfunktioner. Der blev etableret en funktion for Uddannelse og Kvalitet med særligt fokus
på uddannelsesområdet og den dertil knyttede kvalitetsudvikling, samt en funktion for
Forskning og Økonomi, som understøtter ekstern forskningsfinansiering og forskeruddannelse
og det samlede budget og regnskabsarbejde ved fakultetet. Som stabsfunktioner ved et smalt
dekanat videreføres Enheden for Uddannelsesudvikling, IT-funktionen og den nyetablerede
kommunikationsfunktion.
Fakultetets økonomi blev i 2007 præget af voksende omsætning og af et marginalt negativt
driftsresultat, som kompenseredes af en fortsat positiv beholdning. Den således
”kontrollerede” ekspansion og investering forventes i de kommende år at give et klart
voksende afkast i form af øget forskningsproduktivitet og færdiggørelse af efterspurgte
kandidater.
Forskning
Fakultetets forskning kom i kraft af en øget rekruttering af seniorforskere - hvoraf en voksende
del finansieredes af midler, der blev bragt til veje ved åben, ofte international konkurrence – i
stabil vækst og konsoliderede og bekræftede derved fakultetets særlige profil.
Men også tildelingen af en større pulje fra universitetets egne basismidler var af særlig
betydning. Fakultetets ledelse havde prioriteret, at de tildelte midler skulle anvendes til at
styrke fakultetets forskningsmæssige profil indenfor folkesygdomme i et velfærdsperspektiv,
evidensbaseret sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelse, behandling og rehabilitering
med udgangspunkt i den enkelte borgers og patients behov.
Dette blev realiseret ved etableringen af 14 nye videnskabelige stillinger, idet en bevilling
svarende til syv videnskabelige årsværk fra Universitetets bestyrelse blev fordelt til
institutterne med den forudsætning, at der fra instituttets side skulle medfinansieres 50 % af
stillingen. Det lykkedes at fremskaffe denne ekstra finansiering og dermed at etablere 14 nye
stillinger.
Fakultetet har i mange år lagt vægt på betydningen af at skabe synlige og stimulerende
rammer omkring forskningsmiljøerne. Dels er institutterne bygget op af forskningsenheder, der
tilstræbes at have en ideel størrelse for at skabe et tiltrækkende og overskueligt miljø, dels
lægges der vægt på forskningsledelse i disse enheder, og således at forskningslederne ikke
kun har et tæt samspil med institutlederen, men også kan formidle samarbejde for enhedens
medarbejdere til enheder ved andre institutter og med miljøer ved andre
forskningsinstitutioner i ind- og udland.
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Forskningsenhederne spillede også en ny og vigtig rolle i opprioritering og kvalitetsudvikling af
forskeruddannelse. Som led i globaliseringsaftalerne skulle danske universiteter fordoble
antallet af ph.d. uddannede. Det var derfor væsentligt at skabe synlige og attraktive miljøer
med god vejledning. Her var forskningsenhederne centrale, når de Ph.D.-studerende ved
enheden kunne danne netværk, der understøttede den vejledning, som kom fra
hovedvejledere og faglige vejledere. I 2007 levede fakultetet op til måltallene for optag og
produktion af ph.d. studerende og kandidater.
Den danske forskningsverden oplevede, at mulighederne for at opnå ekstern finansiering
øgedes, men også at konkurrencevilkårene skærpedes, især om de store bevillinger på to-,
endda trecifrede million beløb. Det skete oftest ved, at der efter en prækvalifikation blev
udtaget et begrænset antal ansøgere, der så til gengæld skulle præstere en udbygget
ansøgning med en skarp og original profil, ofte med mange deltagere og med en klar
beskrivelse af ledelse og organisation. Derfor indførte fakultetets ledergruppe af dekan og
institutledere fra 2007 en fast procedure for løbende at drøfte udmeldinger om større
forskningsbevillinger og en proces, hvor ledelsen i dialog med mulige forskere varetog både en
understøttende tovholderfunktion og en prioritering af, hvilke ansøgninger fakultetet skulle
stile efter, og hvem der skulle være central ansøger. I 2007 lykkedes det således fakultetet at
hente en stor bevilling af globaliseringsmidler til udbygning af infrastruktur, som giver
grundlag for at udbygge Det Danske Tvillingregisters biobank.
Uddannelse
Som led i Syddansk Universitets kvalitetsarbejde for uddannelse påbegyndte fakultet i 2007 en
systematisk dialog om hver af fakultetets uddannelser. Udgangspunktet er en af studielederen
udarbejdet ”analyse” af uddannelsens stærke og svage sider samt af uddannelsens
udviklingsmuligheder. Analysen rører ved såvel uddannelsesinterne som eksterne forhold, og
analysen viste sig efterfølgende at indeholde mange af de kriterier, som skal dokumenteres i
forbindelse med de kommende års akkrediteringer af uddannelserne ved danske universiteter.
Analysen udarbejdes i et snævert samarbejde mellem studieleder og funktionsområdet for
Uddannelse og Kvalitet, hvis medarbejdere således også opnår et detaljeret kendskab til
uddannelsen. Statusmødets deltagere har som hovedpersoner dekan og studieleder, og
dermed synliggøres studielederen som en central funktion for uddannelsens profil.
Efterfølgende udarbejdes en opfølgningsaftale, som dels drøftes i studienævn, dels forankres i
funktionen for Uddannelse og Kvalitet med henblik på regelmæssig, årlig opfølgning. Dermed
er rammerne skabt for en systematisk intern kvalitetsudvikling med klar placering af ansvaret.
Fakultetet har igennem mange år været i front med hensyn til nye pædagogiske, didaktiske og
uddannelsesmæssige initiativer, markeret især ved aktiviteter, der er forankret i Enheden for
Uddannelsesudvikling. 2007 blev starten på en ny udvikling af fakultetets særlige måde at
vurdere ansøgere til fakultetets uddannelser, hvor de grundlæggende kvalifikationer suppleres
med yderligere vurdering. Hvor der hidtil har været anvendt interview, blev der fra 2007
udviklet en systematisk reproducerbar vurderingsmetode – MMI - hvor alle ansøgere passerer
et større antal poster, hvor de testes for særlige egenskaber. Det er hensigten at metoden efter udvikling - skal introduceres ved alle fakultetets uddannelser.
Partnerskaber
Fakultetets samarbejde med sundhedsvæsnet er altafgørende for såvel forskning som
uddannelse, og ikke mindst for ”overførsel” af indsatserne til praksis. I 2007 blev der i tæt
samarbejde med Region Syddanmarks direktion og direktionerne for Odense
Universitetshospital og de tre regionssygehuse etableret samarbejdsrelationer og fora, der har
til formål at styrke begge parter som et af tre områder i Danmark med en synlig og betydende
sundhedsforskning og uddannelse til gavn for befolkningen og for dansk forskning og
uddannelse på højeste niveau.
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Ligeledes blev de første skridt taget til at genetablere samarbejdet om uddannelse og udvikling
i relation til institutionerne for professionsbachelorer indenfor sundhedsvidenskab. De hidtidige
Centre for Videregående Uddannelser – CVU’er - blev afløst af større professionshøjskoler.
Fakultetet tog i 2007 aktivt del i at etablere relationer til professionshøjskolerne i det sydlige
Danmark: Lillebælt, Vest, Syd og Sjælland.
Mogens Hørder
Dekan
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Det Tekniske Fakultet
Det Tekniske Fakultet er midt i en spændende udvikling af sin forskningsprofil og sit
uddannelsesudbud. Det markerede fakultetet ved d. 7. juni at holde en officiel indvielse for
inviterede gæster. Indvielsen sker på baggrund af Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums
fusion med Syddansk Universitet i 2006. Resultatet er et fakultet, der både vægter at have en
markant regional forankring og et internationalt præg inden for forskning og uddannelse.
Denne helhedsorienterede tilgang skaber de bedste muligheder for udbytterig forskning og
uddannelse på fakultetets fem institutter, hvor der arbejdes på tværs af fakultetets
organisatoriske grænser og på tværs af grænserne mellem universitet, samfund og
erhvervsliv. Dette skaber en stærk profil - ikke alene inden for grundforskning, men også
inden for anvendt forskning.
I juni måned 2007 flyttede Mads Clausen Instituttet til det helt nye universitetsbyggeri Alsion.
Den moderne campusbygning er beliggende i inspirerende omgivelser helt ud til Alssund. Mads
Clausen Instituttet råder her over de mest moderne laboratorie- og undervisningsfaciliteter,
der sikrer optimale forhold for forskere og studerende. Blandt mange andre ting har Mads
Clausen Instituttet avancerede rentrumsfaciliteter.
Både Dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary tog del i festlighederne i
forbindelse med indvielsen af det unikke arkitektoniske bygningsværk, der foruden Mads
Clausen Instituttet og Institut for Grænseregionsforskning også rummer Forskerparken Syd,
Sønderjyllands Symfoniorkester og DSB.
Ny institutleder styrker Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi. Det Tekniske Fakultet har
ansat Svend Christensen, forskningschef ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus
Universitet, Forskningscenter Bygholm som institutleder og professor fra den 1. maj 2007.
RoboCluster ansatte ny direktør med tiltrædelse 1. september 2007. Med ansættelsen geares
robotklyngen til det internationale marked. Målet er at få placeret dansk robotteknologi
centralt på den globale dagsorden. Lasse Mogensen kommer fra Forsknings- og
Innovationsstyrelsen under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
25.06.2007 Første ph.d. kandidater. Det var ikke kun for kandidaterne, at ph.d.overrækkelsen var speciel. Også for Det Tekniske Fakultet var højtideligheden en milepæl: Et
tegn på Det Tekniske Fakultets dedikerede satsning på forskning. De to forskningsprojekter,
der er skrevet inden for henholdsvis miljøteknologi og robotteknologi, viser bredden i
fakultetets kompetencer og vidensområde.
Med indvielsen af det nye SMD-laboratorium opgraderede fakultetet sine elektronikforskningsfaciliteter, så det nu er muligt at arbejde med den nyeste teknologi på området.
Udstyret i det nyetablerede SMD(Surface Mount Device)-laboratorium betyder, at studerende
og fagpersoner nu selv har mulighed for at lodde overflademonterede komponenter – en
proces, der er vigtig, når man f.eks. arbejder med robotter og computere. SMD-laboratoriet,
der er tilknyttet Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, er en tværfaglig enhed til gavn for flere
fag- og uddannelsesretninger.
Energi Invest Fyn A/S hedder det nye investeringsselskab, som Syddansk Universitet og Energi
Fyn i fællesskab står bag. Målet med Energi Invest Fyn er at investere i udvikling af nye
virksomheder og teknologier inden for energi- og kommunikationsteknologi.
Nye metoder til gribning og separering af vasketøj i industrivaskerier er på vej. RoboCluster
igangsatte et nyt projekt baseret på den højteknologiske platform Handyman. I
robotlaboratoriet på fakultetet står den første test-model.

10

Årsberetning 2007 - Syddansk Universitet

28.09.2007 Der blev startet et ph.d.-projekt om udviklingen af en automatisk
blodprøvetagningsrobot. De næste tre år skal udvikles et system, der gør en robot i stand til at
finde en blodåre i armen på et menneske.
Mads Clausen Instituttet var repræsenteret i tre ud af de i alt otte projekter, som
Højteknologifonden i december 2007 bevilgede penge til. Et af projekterne handler om at
udvikle et sensorsystem, der omgående kan fortælle, hvis der er uønskede partikler i
komprimeret luft. Et andet projekt går ud på at skabe robotter, der kan polere værktøj, så det
holder længere. Det tredje projekt drejer sig om at skabe gasmålere, der kan spare
forbrugeren for både penge og CO2-udslip.
Fakultetet intensiverer på brobygningsfronten, og især LEGO Educational Center er blevet
styrket og konceptudviklet. Centret tilbyder nu skoleklasser et udvidet forløb – der i endnu
højere grad afspejler tidens anvendelse af intelligente robotter.
Syddansk Universitets Undervisningspris gik i år til Ole Albrektsen, der er lektor ved Institut for
Sensorer, Signaler og Elektroteknik.
Også på uddannelsessiden har 2007 været præget af fremgang og udvikling.
Årets optag til ingeniøruddannelserne under et udviste en stor fremgang på næsten 20 procent
og det har især været glædeligt at der har været fremgang på såvel diplom- som
civilingeniøruddannelserne og fremgang i både Odense og Sønderborg.
Internationaliseringsområdet er ligeledes i rivende udvikling. Bestræbelserne på at skabe et
internationalt miljø bærer frugt og på Det Tekniske Fakultet nærmer antal
udvekslingsstuderende fra partneruniversiteter over hele verden sig nu 300 om året.
Samtidig er der stor fokus på den fortsatte udvikling og indførelse af den helt særlige SDU
model for ingeniøruddannelse DSMI på samtlige universitetets uddannelser. Indførelse af
modellen, der samlet set forventes at fastholde og udvikle den høje kvalitet samtidig med at
frafald fra uddannelserne mindskes, blev påbegyndt i 2006 og fortsættes over de kommende
år.
Per Michael Johansen
Dekan
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