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Referat fra møde i Repræ sentantskabet for
Universitet den 23. november 1999
5. december 1999
Jnr: 043-4
Ref: EK/cbj
Dagsorden:
1. Status på Syddansk Universitet
2. Syddansk Universitets deltagelse i samar bejde om IT-Vest
3. Str uktur og r ammer for efter - og vider euddannelse ved Syddansk
4. " Danskstudiet i det moderne kommunikationssamfund"
5. Eventuelt
Formand Poul Erik Madsen bød velkommen til repræsentantskabets 3. møde
orienterede om afbud.
Formanden udbad sig bemærkninger til det udsendte referat fra mødet den
1999. Ved en fejl var godkendelse af referatet ikke sat på som punkt på
dagsordenen. Dette vil ske fremover.
Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt.
Formanden anmodede om, at evt. kommentarer til referater fremover blev
meddelt Udviklingskontoret i umiddelbar forlængelse af, at man har modtaget
det.
Ad 1) Status på Syddansk Universitet
Rektor gav en kort orientering om forskellige forhold vedrørende universitetet.
Med henvisning til det udsendte bilag om udviklingskontrakten orienterede
rektor om, at universitetet i videst muligt omfang har forsøgt at efterkomme
meldingerne fra repræsentantskabets sidste møde. Universitetet har møde med
Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet om kontrakten den 24.11.
1999.
Rektor orienterede om Forslag til Finanslov 2000, hvori der er foreslået
besparelser på forskningsbevillinger på 2% og på 0,8% på
uddannelsestaxametrene. Dertil kommer stærkt øgede udgifter til skatter og
afgifter. Rektor forventer, at der politisk tages initiativ til en langtidsplan for
universiteterne, som bl.a. skal være med til at skabe sikkerhed omkring
økonomien i en årrække.
Om den i medierne meget omtalte analyse af de naturvidenskabelige fakulteter
kunne rektor oplyse, at det naturvidenskabelige og tekniske fakultet ved
Universitet fik ros for at have styr på sine budgetter, selv om fakultetets
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i stigende grad har været anstrengt som følge af faldende søgning.
Uddannelsesdagen i Odense er forløbet godt med ca. 250 flere besøgende end
sidste år. Specielt har der været større interesse for studierne på
og Teknik samt Humaniora.
Der er vedtaget en lov om opfindelser, der betyder, at opfindelser ikke længere
forskernes ejendom. Fra universitetets side er der forventninger til et vist
på lang sigt. SDU vil i den forbindelse satse på Natur-videnskab og Teknik
medicin. Hele Biotekområdet vil være et oplagt område, hvor universitetet vil
kunne få fordel af patentering.
Rektor udtrykte stor tilfredshed med den indgåede aftale om et
forskningssamarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, der betyder, at
SDU kommer til at tegne forskningen i Danmark på området for maritim og
regional historie.
Der er en ny lovgivning på vej om Centre for Videregående Uddannelser. Den
indebærer en skævvridning bl.a. i.f.t. ingeniørsektoren under de to
(SDU i Sønderborg, Ålborg i Esbjerg). Fordi ingeniøruddannelserne nu er en
af universiteterne, får de ikke del i den støtte til kvalitetsudvikling, som
de andre teknika tilgode. Universitetet er generelt positivt over for forslaget
advarer imod, at forslaget kan betyde forskelsbehandling i.f.t. mulighederne
opnå midler til kvalitetsudvikling.
I sammenhæng med ny lovgivning på CVU-området er der også en lovgivning
vej om etablering af Danmarks Pædagogiske Universitet (en sam-menlægning
Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagogiske Institut og Danmarks
Pædagoghøjskole). Sideløbende hermed har universitetet i samarbejde med
regionens seminarier udarbejdet et forslag til et center for pædagogisk
og udvikling i Kolding. Forslaget skal ses som et supplement til DPU, men
foreløbig er planerne blevet bremset, fordi nogle seminarier har ønsket at
sig afventende, indtil forslaget om DPU forelå. Der arbejdes imidlertid videre
SDUs side med planerne om at sikre og videreudvikle en regional kompetence
inden for pædagogisk forskning og udvikling, fordi det vurderes, at der er
opbakning fra tilstrækkelig mange af regionens seminarier til, at planerne
anses for realistiske. SDU vil ligeledes undersøge mulighederne for et
med BU (universitet) i Flensburg.
Ad 2) Or ienter ing om IT Vest
(Kopi af oh-film vedlæ g g es s om bilag 1)
Der var til mødet udsendt et notat, der orienterede om Syddansk Universitets
deltagelse i IT-Vest samarbejdet. Universitetet udbyder p.t. en IT-Vest
uddannelse i multimedier i Odense, og der er planer om et udbud i Kolding fra
2000 i IT og virksomhedens tekstproduktion samt en masteruddannelse i
softwareproduktion. Fra 2001 forventes der etableret en uddannelse i IT,
kommunikation og organisation i Odense.
Master- og kandidatuddannelsen i multimedier har optaget 30 studerende i
Det er dekanens opfattelse, at IT-Vest har ½-1 år til at dokumentere sin
berettigelse i.f.t. IT-Højskolen i hovedstaden.
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På et spørgsmål om sundhedssektoren som samarbejdspartner kunne dekanen
oplyse, at der er taget kontakt til Ålborg Universitet, hvor der p.t. er mulighed
IT-uddannelse i sundhedsinformatik.
Der er ligeledes drøftelser med handelsskoler i regionen om merit for
datamatikere til IT-Vest kandidat- og masteruddannelser.
Udviklingschef Erik Knudsen oplyste, at man netop har færdiggjort et forslag
et efteruddannelsesforløb inden for IT i form af en diplomuddannelse, der er
skræddersyet til IT-virksomheder. Hvis der er tilstrækkelig opbakning bag
uddannelsen vil den kunne starte til efteråret 2000. Initiativet er kommet fra
Vejle Amt og en virksomhed i regionen, og er et eksempel på et positivt
mellem universitetet og regionen.
Fjernundervisning overvejes også, men flere af uddannelserne kræver meget
specialiseret apparatur. For de ordinære uddannelser er det endvidere vigtigt,
der opbygges tiltrækkende uddannelsesmiljøer. På området for efter- og
videreuddannelse er fjernundervisning noget, som SDU vil satse mere på i de
kommende år. Rektor kunne i den forbindelse oplyse, at SDU Kolding har ca.
300 fjernstuderende indskrevet under åben uddannelse.
Det blev også nævnt, at der i.f.t. folkeskolen ligger en stor opgave i at medtil lærernes IT- opgradering via masteruddannelser.
Dekanen understregede afslutningsvis, at universitetet finder samarbejde med
erhvervslivet meget vigtigt også på dette område.
Ad 3) Struktur og rammer for efter - og vider euddannelse ved Syddansk
Universitet
(kopi af OH-film vedlæ g g es s om bilag 2)
Jens Hohwü og Erik Knudsen orienterede om SDUs plan om at etablere et
for efter- og videreuddannelse i Kolding, der kan imødekomme det store
for forskningsbaseret efter- og videreuddannelse.
SDU ønsker at styrke universitetets position på dette marked ved i højere grad
tage udgangspunkt i ønsker og behov.
SDU har et ønske om at gøre efter- og videreuddannelse mere fleksibel både
kombinationsmuligheder og tid og ser også efter- og videreuddannelse som en
mulighed for at profilere universitetet.
Der blev imidlertid også nævnt, at der er mangel på undervisere på områder,
f.eks. inden for samfundsvidenskab, hvor interessen er størst. Her er det svært
det offentlige at være konkurrencedygtig løn- og arbejdsforhold.
SDU er i dag eneudbyder af masteruddannelser til gymnasiesektoren.
Ad 4) Danskstudiet i det moderne kommunikationssamfund
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Anne-Marie Mai gav en kort forelæsning over emnet "Danskstudiet i det
moderne kommunikationssamfund". (s e bilag 3)
Ad 5) Evt.
Hans Kirk rejste spørgsmålet om de jyske byers synlighed og forløbet af
fusionsprocessen. Det blev aftalt, at rektor på næste møde vil komme med en
status på dette.
Endvidere orienterede rektor om problemerne med godkendelse af
informationsvidenskab i Kolding. Uddannelsen er en del af fusionsgrundlaget.
studiet indeholder en læringsdimension ønsker ministeriet ikke at tage stilling
en godkendelse, før der foreligger en endelig afklaring af grundlaget for det
Danmarks Pædagogiske Universitet i København. Rektor har nu bedt om at få
sagen forelagt ministeren, men det betyder desværre, at uddannelsen næppe
starte pr. 1.9. 2000 som oprindelig planlagt.
M.h.t. antropologi i Esbjerg arbejder universitetet videre med at få bearbejdet
uddybet det første udkast til beskrivelse af uddannelsen.
Et altoverskyggende problem for de nye uddannelser i Jylland, specielt i
er, at der både mangler kontorer til de videnskabelige medarbejdere og
undervisningslokaler. Der er aftalt møde med ministeriet for at sætte skub i
planerne i Kolding.
Endelig orienterede rektor om planerne om at udvide det grænseoverskridende
samarbejde til også at omfatte universiteterne i f.eks. Kiel og i Hamburg.
Udvikling s kontoret
5. dec e mber 1999
BIL AG 3
Anne-Marie Mai indledte med at præsentere det nye danskstudium på campus
Kolding. Studiet er en af nydannelserne ved det fusionerede universitet.
Danskstudiet i Kolding har dansk litteratur, kultur, kommunikation og sprog
som sine genstandsområder. Der arbejdes både analytisk og historisk med
emnerne. Danskstudiet i Kolding giver de studerende traditionelle
således, at de har mulighed for at søge beskæftigelse ved de gymnasiale
uddannelser, men man har tillige valgt at profilere studiet på tre måder:
1) man ønsker at give de studerende særligt gode kvalifikationer inden for
området litteratur og kommunikation i det 20. århundrede
2) man vil bringe de sprogvidenskabelige og litteraturvidenskabelige
af studiet i meget tæt dialog med hinanden
3) man lægger vægt på aktivt at samarbejde med uddannelser og
kulturinstitutioner i lokalområdet og søger samtidig international kontakt,
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andet gennem aftaler om holdudveksling med universiteterne i Lund og Oslo.
Studiet tilstræber at udvikle og forny selve undervisningssituationen og at
inddrage de studerende i præsentationen og formidlingen af universitetets
videnskabelige arbejde til en bredere offentlighed.
Man påtager sig gerne - efter aftale med universitetet - formidlingsopgaver
for dansk litteratur og kultur hos såvel offentlige som private institutioner og
erhverv. Anne-Marie Mai indbød de tilstedeværende til at kontakte
medarbejderne ved Danskstudiet f.eks. i forbindelse med besøg af
delegationer. Anne-Marie Mai redegjorde herefter for ét af studiets
genstandsfelter: den nyere danske litteratur.
Hun understregede, at litteraturen har vigtige dannelsesopgaver i det moderne
informations- og kommunikationssamfund. Det var hendes opfattelse, at gode
kulturelle udfoldelsesmuligheder vil være efterspurgt blandt fremtidens unge.
levende og aktivt kulturliv vil gøre lokalmiljøet eftertragtet, når de unge skal
erhverv og bolig. Hun gav herefter en kort beskrivelse af tendenser i den unge
danske litteratur og præsenterede værker og tekster af Christina Hesselholdt,
Pablo Henrik Llambías, Simon Grotrian, Kirsten Hammann og Annemette
Andersen.

10. december 1999, Martin Hvidt, Ledelsessekretariatet
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