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Møde i Repræsentantskabet for Syddansk
Universitet den 31. august 1999
Udviklingskontoret
Ref: EK/cbj
Jnr: 043-4
17. september 1999

Dagsorden:

1. Status på Syddansk Universitet
2. Søgningen 1999 til Syddansk Universitets uddannelser
3. Syddansk Universitets bud på en Udviklingskontrakt
4. "De små kommuner - det er ik' så ringe endda"
5. Eventuelt

Formand Poul Erik Madsen bød velkommen til Repræsentantskabets 2. møde
og orienterede om planerne for de fremtidige møder. Der holdes 2-3 møder
årligt, af ca. 2 timers varighed i tidsrummet 15.15-17.30. Hvert møde afsluttes
med sandwich og øl/vand. Efter årets sidste møde er Syddansk Universitet
vært ved en middag. Næste og sidste møde i år afholdes den 23.11. 1999 i
Kolding og afsluttes med middag.
Der vil normalt være 2 temaer på hvert møde samt et oplæg fra en forsker ved
universitetet.
Formanden opfordrede repræsentantskabet til at komme med forslag til emner,
som man ønsker drøftet.

Ad punkt 1: Status på Syddansk Universitet
Rektor indledte med at orientere om udbygningplanen.
I Esbjerg er lokalesituationen tilfredsstillende, og universitetet forventer ikke
lokaleproblemer inden for en 7-årig horisont, bl.a. takket være nybyggeri som
både Esbjerg Kommune og Ribe Amt medfinansierer.
I Sønderborg er situationen meget kompliceret, bl.a. som følge af den spredte
placering i byen samt bygningernes forskellige ejerforhold. Universitetet har et
konkret udbygningsbehov i relation til ingeniøruddannelserne. En ny rapport,
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som fremlægges den 1.9. 1999, skulle give et bud på udgifterne ved at
ombygge de eksisterende bygninger.
I Kolding er situationen ifølge rektor fortvivlende. Alle lokaler er optaget,
både kontorer og undervisningslokaler, og allerede fra årsskiftet vil der være
en akut lokalemangel, lige som P-situationen også er meget utilfredsstillende.
En løsning er påkrævet inden for 12 måneder. Det er indtil videre ikke
lykkedes at vinde forståelse i Byggedirektoratet for at finde en løsning på
problemerne i Kolding. Rektor vurderer, at den løsning på problemerne, som
skal findes i nær fremtid, fortsat vil være en lejeløsning.
Rektor orienterede efterfølgende kort om universitetets planlagte indsats på
efter- og videreuddannelsesområdet. Der har været nedsat en arbejdsgruppe,
som har udarbejdet en rapport om efter- og videreuddannelsesindsatsen.
Rapporten er før sommerferien sendt til høring på fakulteterne og behandeles
efterfølgende i konsistorium den 9.9. 1999. Der er planer om en markant
satsning på området bl.a. ved at etablere et center for efter- og
videreuddannelse i Kolding. Planerne for efter- og videreuddannelsesområdet
behandles som et særskilt punkt på næste møde den 23.11. 1999.
I forhold til nye uddannelser med studiestart år 2000 informerede rektor om, at
de tidligere fremsendte interessetilkendegivelser er bearbejdet til en
ansøgning, som sendes til ministeriet. Det drejer sig om følgende nye studier:
- Civilingeniøruddannelse i Mekatronik (Sønderborg)
- Bachelor- og kandidatuddannelse i Informationsvidenskab
(Kolding)
- Cand.ling.merc. i sproglig og kulturel formidling (Sønderborg)
- Kandidatuddannelse i dansk virksomhedskommunikation
(Odense)
Samtidig orienterede rektor om, at man, efter at have udarbejdet en ansøgning
om godkendelse af en uddannelse i antropologi, fortsat var usikker på, om
uddannelsen kunne blive godkendt. Derfor havde ledelsen besluttet ikke at
fremsende ansøgningen men i stedet valgt at gennemarbejde den yderligere,
herunder undersøge mulighederne for at inddrage udenlandske eksperter i
beskrivelsen af den. Rektor forventede, at ansøgningen kunne blive fremsendt
til ministeriet senere på efteråret.
I IT-Vest-regi har SDU etableret en ny uddannelse - master og
kandidatuddannelse i Multimedier - med studiestart i år. Universitetet vil i den
kommende tid overveje den fremtidige strategi for udbud under IT-Vest, så
man sikrer, at de udddannelser der udbydes bliver en succes. Fakulteterne er
blvet bedt om at komme med deres forslag til udbud i år 2000, hvor rektor
forventer 1-2 nye udbud fra SDU.
Rektor orienterede videre om, at universitetet på opfordring af og sammen
med regionens seminarier p.t. undersøger mulighederne for at etablere et
fælles forsknings- og udviklingscenter for pædagogik som en regional løsning
på efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger. Arbejdet skal ses i
sammenhæng med regeringens ønske om at etablere Centre for Videregående
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Uddannelse (CVU) og Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Rektor
understregede, at forudsætningen for at kunne opbygge og få støtte til et
sådant center er, at man regionalt forholder sig til og støtter en regional
løsning, såfremt seminarierne og SDU når til enighed herom.

Ad punkt 2: Søgningen 1999 til Syddansk Universitets uddannelser
Generelt har søgningen til SDU's uddannelser været god, og der er samlet
optaget det samme antal som sidste år.
I Sønderborg har man haft et fint optag på ingeniøruddannelserne, og der er et
pænt optag til de nye humanistiske uddannelser i Kolding og Esbjerg
(Nordisk, Engelsk, Historie). Den særlige IT-profilering af den
erhvervssproglige uddannelse i Kolding har også været en succes. De almene
økonomiske uddannelser har et fald i optag. Grænsestudierne, der udbydes i
samarbejde med BU (universitet) i Flensburg, har heller ikke haft den store
søgning fra dansk side, men oplever til gengæld en stigende interesse fra tysk
side, hvorfor det kan blive nødvendigt at indføre adgangsbegrænsning for de
tyske studerende.
For universitetet som helhed er de svage punkter især det naturvidenskabelige
område lige som samfundsvidenskab generelt er stagnerende. Endvidere har
søgningen været faldende til sprogstudier, som ikke indgår i en kombination
med engelsk, og økonomi i Esbjerg har langt fra nået det forventede optag.
Derefter tegnede rektor en profil af årets ansøgere m.h.t. køn, alder, bopæl,
adgangsgivende eksamen o.s.v. (se det udleverede materiale "Optagelse
1999").

Ad punkt 3: Syddansk Universitets bud på en udviklingskontrakt med
Forskningsministeriet
Under henvisning til det udsendte bilag 2 oplyste rektor, at der fra
universitetets side lægges op til en høj grad af konsolidering oven på fusionen,
samtidig med, at kontrakten fortsat får et dynamisk indhold. Universitetet
ønsker også at understrege, at samspillet med regionen er vigtigt, og der er
signaler fra ministeriernes side om, at man gerne ser SDU som et godt
eksempel på samarbejde mellem universitet og omverden. Universitetet
forventer at aflevere et oplæg til ministerierne inden efterårsferien. Rektor
udbad sig udover generelle kommentarer til oplægget også
repræsentantskabets forslag til regionale synsvinkler på udviklingskontrakten
og dens indhold.
Repræsentantskabet anbefalede, at man gør kontrakten så konkret og målbar
som muligt - gerne i form af et begrænset men synligt antal målsætninger.
Repræsentantskabet ser gerne, at universitetet lægger vægt på at styrke og
udvikle det regionale samarbejde i forhold til virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, myndigheder m.m. i regionen. Helt konkret ser
repræsentantskabet gerne, at universitetet motiverer medarbejderne til øget
samarbejde med erhvervslivet.
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Ad punkt 4: Poul Erik Mouritzen gav under overskriften "De små kommuner
det er ik' så ringe endda" et spændende og interessant foredrag om noget af
den forskning, der foregår på Institut for Politologi. Oplægget gav
efterfølgende anledning til en livlig debat. (kopi af Poul Erik Mouritzens ohfilm vedlægges)

Ad punkt 5: Eventuelt
Ingen bemærkninger under eventuelt.

Udviklingskontoret

Bilag til referat

Møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet den 31. august
1999:

Følgende medlemmer deltog i mødet:
Borgmester Anker Boye
Adm. direktør Kurt Christiansen
Borgmester A.P. Hansen
Amtsdirektør Finn Hansen
Studerende Mike B. Hansen
Fabrikschef Kurt Lynge
Rektor Poul Erik Madsen
Forstander Annemarie Morris
Statsautoriseret revisor Erik Mølgaard
Amtsborgmester Karen Nøhr
Studerende Kristian Sundbo Olsen
Direktør Karsten Ohrt
1. viceamtsborgmester Erik Rasmussen
Studerende Johnny Sørensen
Sygehusdirektør Hans Christian Thyregod
Studerende Henning V. Tømmerholt
Amtsborgmester Laurits Tørnæs
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Fraværende medlemmer med afbud:
Borgmester Per Bødker Andersen
Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
Fabrikant Fleming Grunnet
Koncerndirektør Hans Kirk
Adm. direktør Hans Berg Madsen
Adm. direktør Ulf Smith
Borgmester Johnny Søtrup
Afdelingsformand Keld Westring
Studerende Johnny Sørensen (intet afbud)

I mødet deltog desuden:
Rektor Henrik Tvarnø
Prorektor Jens Hohwü
Dekan Jens Oddershede
Dekan Flemming G. Andersen
Universitetsdirektør Helge Muhle Larsen
Udviklingschef Erik Knudsen (sekretariat for Repræsentantskab)
Fuldmægtig Connie Bang Jensen (sekretariat for Repræsentantskab)
Studiechef Helle Otte
Professor, dr. scient.pol Poul Erik Mouritzen

29. september 1999,Martin Hvidt, Ledelsessekretariatet
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