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Velkomst.
Godkendelse af referat.
Orientering om aktuelle sager.
Syddansk Universitets bidrag til en regional udvikling.
Drøftelse af arbejdet i Globaliseringsrådet.
Kandidatundersøgelse på Syddansk Universitet.
Virker alternativ behandling? Et tværfagligt kompetencecenter
med hjemsted på SDU vil undersøge sagen.
8. Eventuelt.
Ad. 1. Velkomst.
Poul Erik Madsen bød velkommen, og ønskede rektor tillykke med
valget som formand for Rektorkollegiet.
Poul Erik Madsen orienterede om, at formanden for Syddansk Universitets bestyrelse Johannes Due havde været nødt til at melde afbud
p.g.a. et møde med ministeren.
Ad. 2. Godkendelse af referat.
Referatet fra Repræsentantskabsmødet den 21. september 2005 blev
godkendt.

Ad. 3. Orientering om aktuelle sager.
Rektor havde en tilføjelse til de udsendte skriftlige meddelelser pkt. 2
om ansøgning om nye uddannelser. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har godkendt følgende uddannelser med henblik
på studiestart 2006.
• BA- og kandidatuddannelse i lægemiddelvidenskab samt kandidatuddannelse i klinisk farmaci (Odense).
• Civilingeniør i produktudvikling og innovation (Odense).
• BA- og kandidatuddannelse i Europæiske Studier (Sønderborg).
• Ny retning på cand.public. (Odense).
• BA i Design og Kulturøkonomi (Kolding).
• Kandidatuddannelse i Marinarkæologi (Esbjerg).
Rektor orienterede om, at kandidatuddannelsen i klinisk farmaci er en
toårig uddannelse med titlen cand.scient.pharm, tilsvarende titlen på
Danmarks Farmaceutiske Universitet. Titlen cand.pharm forbeholdes
fremover kandidater med praktik, og dermed ret til at søge autorisation som apotekere.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har meddelt afslag
på BA i pædagogik (Kolding) og BA og cand.negot. med kinesisk
(Sønderborg).
Rektor gik herefter over til de mundtlige meddelelser:
Finansloven 2006 medfører for SDU en mindre reduktion på 2 mio.
kr. Andre universiteter oplever større reduktioner.
P.g.a. forbrug af opsparingen i budgetforslaget for 2006, er der tale
om et fortsat vækstscenarie for universitetet. Bestyrelsen for Syddansk
Universitet træffer endelig beslutning om budgettet på sit møde den
19. december 2005.
Syddansk Universitet har siden sidste repræsentantskabsmøde, hvor
dette blev drøftet, holdt møde med Kolding Byråd om byggeriet i
Kolding. Byrådet udtrykte deres fortsatte støtte til byggerisagen, men
ønskede at afvente regions- og kommunalvalget før yderligere iværksættelse.
Fusion med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum er godkendt.
Endelig beslutning og godkendelse fra ministrene afventer, at
årsregnskabet for 2005 er behandlet i de respektive bestyrelser. Fusionen bliver derefter med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2006.
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I ønsket om en hurtig implementering af fusionen, er Syddansk Universitet i gang med at opdele Det Naturvidenskabelige og Tekniske
Fakultet. Delingen i to fakulteter behandles på bestyrelsesmødet den
19. december 2005. De to nye dekanstillinger besættes, når bestyrelsen har godkendt nedlæggelsen af Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet samt oprettelsen af to nye fakulteter; et naturvidenskabeligt fakultet og et teknisk fakultet.
Fusionen med Handelshøjskolecentret i Slagelse (HHC) er i princippet godkendt. Der er til denne fusion knyttet en række betingelser,
der gør det mindre attraktivt for HHC at fusionere med Syddansk
Universitet. Det forventes, at HHC vil indgå i en større CVU fusion
på Sjælland. Der træffes dog ingen afgørelse før sommeren 2006.
Campusprofilerne i de jyske byer drøftes stadigt i bestyrelsen. Det blev
derfor besluttet at udskyde punktet til næste møde.
Der er udarbejdet et udkast til udviklingskontrakt 2006-2008 for
Syddansk Universitet, som drøftes på mødet i bestyrelsen den 19.
december 2005. Rektor orienterede om, at kontrakten vil indeholde
en række konkrete mål for bl.a. gennemførelsen og beskæftigelsen af
kandidaterne fra universitetet via karriereservice, vejledning, gennemførelse m.m..
Rektor lovede, at der på næste møde vil være en præsentation af udviklingskontrakten.
Den endelige auditeringsrapport for auditeringen af Syddansk Universitets uddannelser offentliggøres torsdag den 15. december 2005. Rektor informerede om, at rapporten angiver visse muligheder for forbedringer. Der etableres nu en kvalitetssikringsorganisation, både centralt
og på fakulteterne.
På baggrund af en forespørgsel til sagen fra RUC om udenlandske
studerende, der var afkrævet ulovlige studiegebyrer, forsikrede Rektor,
at en tilsvarende sag ikke findes ved SDU. Rektor forklarede, at den
nye uddannelsesafgift for udenlandske studerende betyder, at der
fremover ikke vil være tilsvarende problemer, idet området nu bliver
klart reguleret.
Ad. 4. Syddansk Universitets bidrag til en regional udvikling.
En præsentation af OECD undersøgelsen ved projektleder Morten S.
Andersen fra Kontrakt- og Patentkontoret på Syddansk Universitet.
Plancherne fra oplægget udsendes med rapporten, inkl. sociale og
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kulturelle bidrag.
Rapporten kan fås ved henvendelse til Birgitte Wraae. Det skal dog
bemærkes, at rapporten er tilpasset de ønskede OECD rammer, hvorfor den indeholder en række overlap/gentagelser.
Ad. 5. Drøftelse af arbejdet i Globaliseringsrådet.
Rektor Jens Oddershede holdt et oplæg om regeringens oplæg til de
drøftelser, der pågår i Globaliseringsrådet. Plancherne fra oplægget er
vedlagt.
Poul Erik Madsen foreslog, at Repræsentantskabet udarbejder et notat
om det regionale universitets rolle. Der var tilslutning til forslaget.
Poul Erik Madsen foreslog, at der på næste møde var et oplæg om
uddannelsesstrukturen i den nye region og universitetets rolle i den
forbindelse, herunder det regionale samarbejde bl.a. i forhold til højskolerne.
Ad.6. Kandidatundersøgelse på Syddansk Universitet.
Punktet blev udsat til næste møde.
Ad. 7. Virker alternativ behandling? Et tværfagligt kompetencecenter med hjemsted på SDU vil undersøge sagen.
Lektor Helle Johannessen, Institut for Sundhedstjenesteforskning,
holdt et oplæg om et nyt treårigt forskningsprojekt, der er støttet af
Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, som hører
under Sundhedsministeriet.
Plancherne fra oplægget er vedlagt.
Ad. 8. Eventuelt.
Intet.
Ad. 9. Afrunding.
Poul Erik Madsen gjorde opmærksom på, at næste møde finder sted
torsdag den 16. marts 2006 i Odense.
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Der arbejdes på at finde mødedatoer for resten af 2006.

Poul Erik Madsen
Formand
/
Birgitte Wraae
Sekretær

Følgende medlemmer deltog i mødet:
Amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen
Adm. direktør Kurt Christiansen
Direktør Ulla Adolf
Generalkonsul, dr.phil. Henrik Becker-Christensen
Rektor Poul Erik Madsen
Direktør Peter Enevold
CVU rektor Tyge Skovgaard Christensen
Rektor Lene Pind
Rektor Axel Momme
Generelsekretær Knud-Erik Therkelsen
Overbibliotekar Helle Wiese
Journalist, forfatter Jørgen Flindt Pedersen
Adm. direktør Jørgen Kristian Kjems
Adm. direktør Arne Jensen
Adm. direktør Finn B. Sørensen
Direktør Vagn Hundebøll
Direktør Thomas Bjerrum
Observatør Astrid Ejlersen
Fra SDU’s bestyrelse deltog:
Ansv. chefredaktør Mette Bock
Stiftamtmand Ninna Würtzen
Direktør Karsten Ohrt
Stud.scient. Jens Høyer-Kruse
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Følgende medlemmer var fraværende:
Borgmester A.P. Hansen
Borgmester Johnny Søtrup
Borgmester Anker Boye
Borgmester Per Bødker Andersen
Amtsborgmester Jan Boye
Amtsborgmester Laurits Tørnæs
Amtsdirektør Niels Johannesen
Direktør Bent Bechmann
Koncerndirektør Hans Kirk
Statsautoriseret revisor Erik Mølgaard
Direktør Ulrik Gammelgaard
Adm. lægelig direktør Hans Chr. Thyregod
Forstander Annemarie Morris
Formand Bent Claudi Lassen
Direktør Finn Karlsen
Rektor Jesper Vildbrad
Adm. direktør Clas Nylandsted Andersen
Direktør Lars Funder
Observatør Signe Pernille Øhlers Skovgaard Nielsen
I mødet deltog desuden:
Rektor Jens Oddershede
Prorektor Bjarne Graabech Sørensen
Dekan Flemming G. Andersen
Dekan Henrik Pedersen
Overbibliotekar Aase Lindahl
Universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen
Fuldmægtig Birgitte Wraae
Studiechef Per Chr. Andersen
Lektor Helle Johannesen
Projektleder Morten Stærdahl Andersen
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