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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og rektorat har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 for Syddansk Universitet.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1489
af 14. december 2004 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.
Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de
udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den
samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver
derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af Syddansk Universitets
aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af universitetets
aktiviteter og pengestrømme.
Odense, den 23. april 2007

Jens Oddershede
Rektor

Per Overgaard Nielsen
Universitetsdirektør
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formand

Ninna Würtzen
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Revisionspåtegning
Rigsrevisionen reviderer universitetets årsrapport.
PricewaterhouseCoopers er af bestyrelsen på Syddansk Universitet valgt
som institutionsrevisor for Syddansk Universitet i henhold til
Universitetslovens § 28, stk. 5.
Til ledelsen for Syddansk Universitet
Vi har revideret årsrapporten bortset fra afsnittene Målrapportering og
Bilag for Syddansk Universitet for regnskabsåret 2006, der aflægges efter
Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 om tilskud og regnskab
mv. ved universiteterne.
Universitetets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Dette ansvar omfatter
udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der
er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af
en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige
skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag
af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med
danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. Disse
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og
udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at
årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb
og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger
afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor
interne kontroller, der er relevante for universitetets udarbejdelse og
aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
universitetets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af
Syddansk Universitets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2006 samt af resultatet af Syddansk Universitets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i
overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004
om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.
Odense, den 23. april 2007
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Per Nørgaard Sørensen
statsautoriseret revisor

Ole Hermann
statsautoriseret revisor
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Beretning
Syddansk Universitet er forankret i Odense, Kolding, Esbjerg og
Sønderborg med en campus i hver by. Universitetet har kompetencer
inden for Sundhedsvidenskab, Naturvidenskab, Teknik,
Samfundsvidenskab og Humaniora.
Syddansk Universitet hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi
og Udvikling, og er i finanslov 2006 opført under hovedkonti § 19.22.11
(driftsbevilling) og § 19.22.12 (anlægsbevilling).
Det er universitetets opgave at drive forskning og give videregående
uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau, samt bidrage til
udbredelse af kendskabet til videnskabens arbejdsmetoder og resultater.
Universitetet er desuden en aktiv partner i overførelsen af den opsamlede
viden til samfundet, traditionelt gennem uddannelse af kandidater, og
gennem konkret samarbejde med andre offentlige institutioner og private
virksomheder.
2006 var et år, der varslede de hidtil største ændringer i den danske
universitetsverden. Bestyrelsen for Syddansk Universitet kan konstatere,
at universitetet kom styrket ud af processen og tillige formåede at sikre,
at driften blev gennemført på tilfredsstillende vis samtidig med
forberedelserne til de store forandringer.
Hele året blev præget af fusioner og forhandlinger om fusioner. I februar
bad videnskabsministeren alle universiteter om at tilkendegive deres
interesser i en mulig integration mellem universiteter og
sektorforskningsinstitutioner samt eventuel fusion med andre
universiteter. Resultatet blev præsenteret i juni, og på regeringens nye
Danmarkskort var målet, at de 12 universiteter og 13
sektorforskningsinstitutioner blev lagt sammen til 6 universiteter.
Resultatet blev som bekendt 8 universiteter og 3
sektorforskningsinstitutioner.
Reformen betød bl.a., at Syddansk Universitet integrerer Statens Institut
for Folkesundhed, der hidtil har været en sektorforskningsinstitution
under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statens Institut for
Folkesundhed bliver et institut ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.
To andre fusioner, der berører Syddansk Universitet faldt også på plads i
2006. Efter flere års drøftelser forhåndsgodkendte
Undervisningsministeriet i november fusionsplanerne mellem
Handelshøjskolecentret i Slagelse og Syddansk Universitet, og centret
indfusioneres som et samfundsvidenskabeligt institut ved indgangen til
2007.
Ministeriet godkendte ligeledes fusionen mellem Syddansk Universitet
og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Arbejdet med at gennemføre
de praktiske foranstaltninger i det sammenlægningsarbejde, der havde
været i gang, siden ministeriet forhåndsgodkendte planerne om fusion i
starten af året, kunne dermed afsluttes.
Med sin decentrale campusstruktur kan Syddansk Universitet sikre
uddannelse og forskning i en del af Danmark, hvor den fremtidige vækst
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er afhængig af, at en større del af den kommende arbejdsstyrke tager en
længere videregående uddannelse.
Strukturreformen på det kommunale område har skabt en ny
administrativ ramme, som kan give regionens erhvervspolitiske initiativer
større slagskraft. Region Syddanmark afløser således fire amter, som
Syddansk Universitet har haft tæt samarbejde med, og universitetet er
derfor gået aktivt ind i arbejdet i regionens Vækstforum, hvor regionsråd,
kommuner, erhvervsorganisationer og videninstitutioner i fællesskab
formulerer strategier for erhvervsudviklingen i den nye Region
Syddanmark.
Syddansk Universitet er bevidst om, at uddannelserne skal være på
eliteniveau, og forskningen skal have international klasse, hvis mindre
campusser skal stå distancen i forhold til store universitetsbyer, som i
kraft af traditioner og volumen har lettere ved at tiltrække studerende og
forskningsmidler.
Derfor har universitetet valgt at skærpe profilerne for de tre jyske
campusser, så de satser på et begrænset antal fagområder. Bestyrelsen
vedtog i september, at Esbjerg fremover skal have fokus på
Virksomhedsudvikling, Oplevelsesøkonomi og Folkesundhed.
Sønderborgs profil er: Ingeniør, Erhvervsstudier og Samarbejde over
grænser, mens Kolding koncentrerer sig om Entreprenørskab,
Kommunikation samt Design, kultur & sprog.
Efter planerne skulle Syddansk Universitet i september 2006 have budt
de studerende velkommen i helt nye rammer i Sønderborg. Men
byggeriet af Alsion blev forsinket, og ledelsen har derfor valgt at udskyde
indflytningen til sommeren 2007. På grund af et forbilledligt tæt
samarbejde med Universitets og Bygningsstyrelsen og Sønderborg
Kommune har universitetet kunne forblive i de hidtidige
bygningsrammer, ligesom forsinkelsen ikke har betydet omkostninger for
universitetet ud over de budgetterede rammer.
I Kolding er vejen banet for et nyt universitetsbyggeri til erstatning for
det ombyggede sygehus på Engstien. Kolding Kommune og Syddansk
Universitet blev i slutningen af 2006 enige om finansieringen og
grunderhvervelsen, således at den ønskede bynære placering tæt på byens
andre uddannelsesinstitutioner kunne fastholdes.
Gennem en kontinuerlig produktudvikling sikrer Syddansk Universitet,
at udbuddet af uddannelser afspejler de krav og udfordringer, som
arbejdsmarkedet - såvel det nationale som det internationale - står over
for.
Derfor kunne universitetet også i 2006 udbyde nye uddannelser i alle fire
byer. Odense fik en ny kandidatuddannelse i journalistik, bachelor- og
kandidatuddannelser i lægemiddelvidenskab samt en kandidatuddannelse
i klinisk farmaci. Sønderborg fik bachelor- og kandidatuddannelser i
europæiske studier, Esbjerg en kandidatuddannelse i marinarkæologi og
Kolding en bacheloruddannelse i design og kulturøkonomi.
I alt 6.591 unge søgte ind på Syddansk Universitet, og det var en
stigning på 7 procent i forhold til 2005.
Der var også fremgang i tallene i den anden ende af studierne. Antallet af
færdiguddannede bachelorer steg således med 6 procent til 1.462
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studerende, og antallet af færdiguddannede kandidater steg med 5
procent til 1.056.
En synlig og dokumenteret kvalitetssikring af uddannelserne bliver en
stadig vigtigere betingelse i det internationale samarbejde. Samtidig er
det internationale samarbejde et vigtigt redskab i en løbende
kvalitetsudvikling, for kontakten til institutioner i udlandet giver
mulighed for at måle og benchmarke universitetets egne aktiviteter efter
internationale standarder.
Syddansk Universitet oprettede derfor i begyndelsen af 2006 en særlig
enhed under rektoratet, som skal sørge for, at der arbejdes systematisk
med at sikre og forbedre kvaliteten af uddannelserne – fra studiestart til
udslusning til arbejdsmarkedet.
Samspil mellem de øvrige videregående uddannelsesniveauer inden for
landets grænser er forudsætningen for, at der ikke sker
uddannelsesmæssigt spild hverken for den enkelte uddannelsessøgende
eller for samfundet. Derfor er Syddansk Universitet positiv over for at
udvide eksisterende, samt indgå nye aftaler om videreuddannelse og
forskningstilknytning med de kommende regionalt baserede
professionshøjskoler, som fremover skal favne en lang række af de
mellemlange videregående uddannelser.
For at ruste Danmark til globaliseringen indgik et stort flertal i
Folketinget i 2006 en aftale, som giver grund til optimisme for dansk
forskning. Velfærdsforliget betyder, at der årligt investeres mindst en
milliard ekstra kroner i forskning, og dermed vil Danmark opfylde
Barcelona-aftalen om, at lande i EU i 2010 skal anvende en procent af
deres bruttonationalprodukt til offentlig forskning.
Der er ingen tvivl om, at tildelingen af offentlige forskningsmidler i
stigende omfang vil blive bundet op på kvalitetsmålinger af forskningen,
og i den henseende er Syddansk Universitet godt rustet. I en opgørelse,
som Dagbladet Børsen offentliggjorde i september 2006, toppede
Syddansk Universitet listen over antal forskningspublikationer, der er
blevet citeret i andre videnskabelige artikler. Antallet af citationer er et
markant signal om en forskningsinstitutions internationale
gennemslagskraft, og man kan med citationsopgørelser sammenligne
store og små universiteter, da det i princippet er kvaliteten af de enkelte
artikler, der måles på og ikke den samlede produktion.
De øgede bevillinger til forskning og uddannelse skal sikre fortsat vækst i
samfundet. Højtuddannet arbejdskraft og videnoverførsel er nødvendige
for danske erhvervslivs muligheder for at konkurrere i en globaliseret
verden. En række af Syddansk Universitets stærke forskningsmiljøer
bidrager løbende med viden, som kan føre til nye patenter og oprettelse
af nye virksomheder. I 2006 gennemførte universitetet således sit hidtil
største salg af opfindelser. I alt 10 bioteknologiske opfindelser blev solgt
til et privat biotekselskab.
Samtidig blev der grundlagt flere nye forskningsmiljøer. Universitetet er
blandt andet blevet hjemsted for Center for Sørestaurering (CLEAR),
Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, Center for Turisme,
Innovation og Kultur samt Center for Koldkrigsstudier.
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Året var endvidere præget af 40 års jubilæet for oprettelsen af Odense
Universitet, som i 1998 fusionerede med jyske uddannelsesinstitutioner
og blev til Syddansk Universitet.
Det samlede driftsresultat for 2006 blev et overskud på 15 mio. kr. Det
er ca. 60 mio. kr. bedre end det budgetterede. Årsagen er både at finde i
forsinkelser i planlagte investeringer i faglige miljøer samt i forøgede
indtægter.
Universitetets egenkapital er forøget fra 107 til 269 mio. kr. Dette har i
hovedsagen sammenhæng med fusionen med Ingeniørhøjskolen.
Ingeniørhøjskolens aktiver bl.a. i form af bygninger er overført til
Syddansk Universitet og optaget i balancen. Der henstår endnu et
arbejde i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med
udmøntningen af universitetslovens rammebestemmelser før hjemlen til
endelig tilskødning af bygningerne til universitet er tilendebragt.
Universitets bestyrelse finder resultatet for 2006 meget tilfredsstillende.

10

Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Syddansk Universitet er udarbejdet i overensstemmelse
med Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 med senere
ændringer om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne, samt i
overensstemmelse med de retningslinier og instrukser om årsrapporter,
der er givet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for
2005.
Sammenlægning med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
Syddansk Universitet (SDU) er med virkning pr. 1. januar 2006
sammenlagt med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (IOT). Ved
sammenlægningen er IOT’s hidtidige aktiviteter overdraget til SDU, og
IOT har pr. 1. januar 2006 foretaget udlodning til SDU med et beløb
svarende til nettooverdragelsessummen på 147.425 t.kr., som er tillagt
SDU’s egenkapital pr. 1. januar 2006.
I resultatopgørelsen for 2006 indgår IOT’s aktiviteter sammen med
aktiviteterne for SDU. Resultatopgørelsen for 2006 præsenterer således
de samlede aktiviteter for IOT og SDU. I sammenligningstallene for
2005 indgår alene aktiviteterne for SDU.
Præsentationen af aktiverne og passiverne i balancen består af 3 kolonner.
De samlede aktiver og passiver for IOT og SDU pr. 31. december 2006
er præsenteret i én kolonne. Som sammenligningstal hertil er medtaget
en pro forma opgørelse af aktiver og passiver for både IOT og SDU.
Disse sammenligningstal består af en sammenlægning af SDU’s balance
pr. 31. december 2005 og IOT’s åbningsbalance pr. 1. januar 2006.
Herudover er der præsenteret en kolonne med aktiver og passiver pr. 31.
december 2005 alene for SDU.
I pengestrømsopgørelsen for 2006 indgår IOT’s aktiviteter sammen med
aktiviteterne i SDU, og i sammenligningstallene for 2005 indgår alene
aktiviteterne for SDU.
I løbet af 2006 er der foretaget mindre tilpasninger af IOT’s
åbningsbalance pr. 1. januar 2006 som følge af tilpasning til SDU’s
regnskabspraksis. Tilpasningerne er foretaget via resultatopgørelsen for
2006 og omfatter primært indregning og måling af materielle
anlægsaktiver.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske
kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes.
Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af
ændrede regnskabsmæssige skøn.
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Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå universitetet, og
aktivets eller forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt
regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til alle sandsynlige økonomiske
fordele og forpligtelser, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og
som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Den interne omsætning mellem universitetets enheder er elimineret i
resultatopgørelsen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som
ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Selskabsskat og udskudt skat
Syddansk Universitet er ikke skattepligtigt.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter omfatter statslige tilskud til basisforskning og uddannelse, salg
af varer og tjenesteydelser, deltagerbetaling og eksterne tilskud.
Formålsbestemte tilskud indregnes i takt med at omkostninger afholdes,
uanset hvornår betalingen er modtaget.
Indtægter fra retsmedicinske ydelser indregnes på leveringstidspunktet
for ydelsen. Ved årets udløb overføres det regnskabsmæssige resultat af de
retsmedicinske ydelser til en periodeafgrænsningspost, idet nettoresultatet
ikke skal påvirke universitetets resultat. I stedet tilbageføres et over- eller
underskud til køberne af ydelserne via en prisregulering.
Øvrige indtægter ved salg af ydelser m.v. indregnes på tidspunktet for
levering af ydelsen.
Omkostninger
Omkostninger omfatter lønninger og øvrige driftsomkostninger, der
anvendes for at opnå årets indtægter.
Afskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle
anlægsaktiver og periodiserede donationsforpligtelser.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og
urealiserede kurstab og kursgevinster på valuta og værdipapirer.
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Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Opfindelser og patenter
Som en integreret del af Syddansk Universitets virksomhed pågår der til
stadighed en omfattende forskning.
Som altovervejende hovedregel er denne forskning ikke kommerciel, og
forskningen aktiveres og værdiansættes ikke.
Alene opfindelser, der er klart definerede og identificerbare, hvor den
tekniske udnyttelse og et potentielt marked er påvist, og der forventes at
kunne indgås en aftale med en ekstern samarbejdspartner, indregnes som
immaterielle anlægsaktiver.
Opfindelser og patenter måles til de eksterne omkostninger, der er
medgået til undersøgelser af opfindelserne og registrering af patenterne.
Materielle anlægsaktiver
Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde.
Bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris. Kostpris
omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen samt
omkostninger til klargøring.
Donerede ejendomme er indregnet i balancen på grundlag af, at
ejendomsretten er overdraget i henhold til gavebreve. Overdragelsen er
endnu ikke tinglyst. Ejendom overdraget ved sammenlægning med
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum er indregnet i balancen på
grundlag af, at ejendomsretten til ejendommen er overdraget i henhold
til overdragelsesdokument. Ejendomsrettens endelige overgang afventer
aktstykke herom, hvorefter ejendomsretten forventes tinglyst.
Afskrivningsgrundlaget, fordeles lineært over aktivernes forventede
brugstid, der udgør:
Bygninger (fra overtagelsestidspunktet)
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

50 år
5 - 15 år

Anlægsaktiver med en kostpris over 0,1 mio. kr. og en økonomisk levetid
på 3 år og derover er registreret og indgår i anlægskartoteket.
Kulturaktiver (Samlinger og kunstværker)
Universitetet har modtaget betydelige samlinger og kunstværker fra
forskellige givere gennem tiden. Disse anses ikke for at have en
økonomisk målbar værdi for Syddansk Universitet, idet universitetet ikke
påtænker at sælge nogle af dem. Derfor er samlingerne og kunstværkerne
indregnet uden værdi.
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Grunde og bygninger
Der er foretaget en værdiansættelse af de af universitetets grunde og
bygninger, der er doneret til Universitetet. Udgifter til ombygninger og
forbedringer indregnes til kostpris med fradrag af afskrivninger.
Anlægsaktiver modtaget som donationer
Syddansk Universitet modtager løbende anlægsaktiver som donationer
fra virksomheder, legater og privatpersoner. Hvis der er tale om aktiver,
som ville være indregnet som anlægsaktiver, såfremt Syddansk
Universitet selv havde finansieret dem, indregnes en skønnet kostpris af
donationerne under de enkelte anlægsaktivgrupper. Anlægsaktiverne
afskrives efter den sædvanlige regnskabspraksis.
Periodiserede donationer
Som modpost til donerede anlægsaktiver er optaget en
donationsforpligtigelse som en periodeafgrænsningspost under
passiverne. Den periodiserede donationsforpligtigelse indtægtsføres over
aktivets afskrivningsperiode.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i innovationsselskaber
Med henblik på at kommercialisere opfindelser, gjort af forskere ansat
ved Syddansk Universitet, etableres samarbejde med eksterne partnere
omkring oprettelse af innovative selskaber. Dette sker ved, at Syddansk
Universitet indskyder rettigheder til opfindelser i selskaberne mod som
vederlag at modtage kapitalandele.
Kapitalandele indregnes til kostpris og reguleres efterfølgende efter den
indre værdis metode.
Deposita
Deposita omfatter primært huslejedeposita, der måles til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af
nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på
grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser mv.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser mv. omfatter blandt andet
gennemførte tilskudsbaserede forskningsaktiviteter, opfyldelse af
samarbejdsaftaler, åben uddannelse og andre rekvirerede arbejder.
Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter
Syddansk Universitet indgår løbende aftaler med virksomheder,
offentlige institutioner og private organisationer om
forskningsvirksomhed mv. Af aftalerne fremgår, hvilke aktiviteter
tilskudsgiver betaler. I det omfang Syddansk Universitet afholder
omkostninger til aktiviteter, som er tilskudsdækket i henhold til
aftalerne, men hvor tilskuddene endnu ikke er indbetalt, indregnes de
tilskud, som Syddansk Universitet har erhvervet ret til som
tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte
omkostninger vedrører husleje, abonnementer og forudbetalt løn mv.
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af
donationsforpligtelse og modtagne betalinger vedrørende indtægter i de
efterfølgende år.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede
obligationer og aktier i investeringsforeninger, der måles til dagsværdi på
balancedagen.
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende
forskningsprojekter
Modtagne tilskud, der dækker omkostninger, som endnu ikke er afholdt,
indregnes som forudbetalte tilskud.
Ved visse tilskudsaktiviteter ydes der Syddansk Universitet et
overheadtillæg. Vederlaget indregnes i takt med anvendelsen af
tilskuddene.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed
svarer til nominel værdi.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året fordelt på drifts-,
investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse
pengestrømme har påvirket årets likvide midler.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som
resultat reguleret for ikke kontante driftsposter som af- og
nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb
og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra
optagelse og tilbagebetaling af langfristet gæld.
Likvider
Likvide midler består af posterne ”Likvide beholdninger” og
”Værdipapirer” under omsætningsaktiver. ”Værdipapirer” består
hovedsageligt af kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for
værdiændringer samt en mindre aktiebeholdning.
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Resultatopgørelse
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2006, DKK 1.000
(Regnskabstallene for 2006 inkluder aktiviteter ved IOT)
Note
Ordinære driftsindtægter:
Salg af varer og tjenesteydelser
Tilskud fra staten
Øvrige driftsindtægter
1
Indtægter

2006

2005

54.726
1.234.991
401.577
1.691.294

40.803
1.089.915
372.274
1.502.992

Forbrugsomkostninger:
Husleje
Andre forbrugsomkostninger
Forbrugsomkostninger i alt

189.955
73.427
263.382

186.072
71.375
257.447

Personaleomkostninger:
Lønninger
Pension
Lønrefusion
Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt

884.221
106.570
-24.949
10.366
976.208

787.292
99.531
-23.559
14.321
877.585

Af- og nedskrivninger
Andre ordinære driftsomkostninger

11.921
437.394

9.831
386.222

Ordinære driftsomkostninger i alt

1.688.905

1.531.085

2.389

-28.093

Finansielle poster:
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

17.499
-4.834
15.054

11.325
-1.831
-18.599

Årets resultat foreslås anvendt således:
Overført resultat
I alt

15.054
15.054

-18.599
-18.599

Resultat før finansielle poster
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Balance
Aktiver pr. 31. december 2006, DKK 1.000
Note

2

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under opførelse
Materielle anlægsaktiver

3

Kapitalandele i innovationsselskaber
Science Ventures Denmark A/S (Tech-trans
selskab)
Værdipapirer
Deposita
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

4
5
6
7

2006
195.224
49.403
71.403
316.030

2005
inkl. IOT
198.721
45.617
48.653
292.991

2005

777

701

701

4.607
465
4.897
10.746

500
230
4.819
6.250

500
205
4.753
6.159

326.776

299.241

159.646

62.589
42.244
48.654
153.487

Tilgodehavender fra salg af ydelser m.v.
Tilgodehavender fra igangværende
forskningsprojekter
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

59.703

34.950

33.847

53.085
28.884
4.815
146.487

48.081
16.846
10.874
110.751

48.081
16.309
10.857
109.094

Værdipapirer

217.886

169.615

152.291

Likvide beholdninger

343.207

362.057

322.632

Omsætningsaktiver

707.580

642.423

584.017

1.034.356

941.664

743.663

Aktiver i alt
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Passiver pr. 31. december 2006, DKK 1.000
Note

106.830
147.425
15.054
269.309

2005
inkl. IOT
125.429
147.425
-18.599
254.255

21.643
21.643

22.242
22.242

1.685
1.685

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudbetaling fra staten
Igangværende forskningsprojekter
Anden gæld
Periodiserede donationer
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser

87.541
110.209
214.694
154.612
147.750
28.598
743.404

84.607
104.656
210.005
147.859
116.337
1.703
665.167

78.463
92.007
210.005
136.633
116.337
1.703
635.148

Gældsforpligtelser

765.047

687.409

636.833

1.034.356

941.664

743.663

Egenkapital primo
Nettooverdragelsessum IOT
Overført resultat
Egenkapital
Gæld til realkreditinstitutter
Langfristede gældsforpligtelser

5
8
9

Passiver i alt

10
11
12
15
16
17
18
19
20

Fonde bestyret af Syddansk Universitet
Eventualaktiver
Eventualforpligtelser
Finansielle instrumenter
Nærtstående parter
Oversigt over studenterpolitiske aktiviteter
Medarbejderforhold
Formålsopdelt regnskab
Særskilt regnskab for Tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed, Andre tilskudsfinansierede
aktiviteter, indtægtsdækket virksomhed og
retsmedicinske undersøgelser (§ 9.e)

2006

2005
125.429
-18.599
106.830

side 23
side 23
side 24
side 24
side 25
side 25
side 25
side 26

side 27
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Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december 2006, DKK 1.000
Note
Årets resultat
13
Reguleringer
14
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra driftaktivitet

15.054
15.373
11.088
41.515

Køb af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-40.891
-4.578
-45.469

Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter
Tilgang af donationer
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-599
33.973
33.374

Ændring i likvide beholdninger
Likvide beholdninger ved årets begyndelse
Likvider overdraget ved sammenlægning med IOT
Likvide beholdninger ved årets udgang

29.420
474.923
56.750
561.093

Likvide beholdninger ved årets udgang sammensætter sig således:
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Likvider 31. december

217.886
343.207
561.093

Egenkapitalopgørelse
Egenkapitalopgørelse 1. januar – 31. december 2006, DKK 1.000
Note
Egenkapital
Egenkapital 1. januar 2006
102.256
Nettooverdragelsessum IOT
147.425
Korrektion af egenkapital primo
4.574
Korrigeret egenkapital 31. december
254.255
Årets resultat
Egenkapital 31. december

254.255

Overført resultat

I alt

0
0
0
0

102.256
147.425
4.574
254.255

15.054

15.054

15.054

269.309
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Noter til resultatopgørelse
Note 1 Indtægter 2006, DKK 1.000
2006

2005

Heltidsuddannelse (taxameter)
Deltidsuddannelse (taxameter)
Deltagerbetaling, deltidsuddannelse
Udvekslingsstuderende (finanslov)
Uddannelse

460.193
14.416
34.801
4.580
513.990

357.655
16.200
23.858
2.568
400.281

Basisforskningstilskud (finanslov)
Forskning

402.190
402.190

403.339
403.339

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Retsmedicin
Indtægter i kommerciel indtægtsdækket virksomhed
Eksterne midler til forskning

258.959
49.029
9.985
11.625
329.598

250.497
42.239
8.491
11.125
312.352

Kapitaltilskud (finanslov) og husleje/fremleje indtægter
Myndighedsopgaver (finanslov)
Driftstilskud

216.373
0
216.373

203.415
0
203.415

Øvrige formål (finanslov)
Andre tilskud (finanslov)
Grundtilskud (finanslov)
Øvrige formål

131.800
11.205
2.400
145.405

94.201
20.152
1.106
115.459

83.738
83.738

68.147
68.147

1.691.294

1.502.992

Øvrige indtægter mm.
Andre indtægter
Indtægter i alt
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Noter til balance
Note 2 Materielle anlægsaktiver, DKK 1.000
Grunde og
bygninger
Kostpris pr. 1. januar 2006
Tilgang ved sammenlægning med IOT
Tilgang
Kostpris pr. 31. december 2006
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2006
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2006
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006
Heraf indregnet som periodiserede donationer
Afskrives over
Ejendomsfortegnelse
Grunde og bygninger
Niels Bohrs Allé, Odense
Langegade, Odense
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Andel af Campus Esbjerg
Anlægsaktiver under udførelse
Andel af Campus Sønderborg

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse

63.842
136.133
0
199.975

92.303
0
18.142
110.445

48.654
0
22.749
71.403

1.253
3.498
4.751

50.059
10.983
61.042

0
0
0

195.224

49.403

71.403

60.159

16.188

71.403

50 år

5 til 15 år
Kostpris
133.889
5.367
43.008
12.960
195.224
71.403
71.403
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Note 3 Finansielle anlægsaktiver, DKK 1.000

Kostpris pr. 1. januar 2006
Tilgang ved sammenlægning med IOT
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31. december 2006

Kapitalandele i
innovationsselskaber
775
0
0
-346
429

Tech-trans
selskab

Værdi papirer

500
0
4.500
0
5.000

205
25
0
0
230

Opskrivninger pr. 1. januar 2006
Indtægter af kapitalandele
Opskrivninger pr. 31. december 2006

272
76

0
0

0
235

348

0

235

Nedskrivninger pr. 1. januar 2006
Årets nedskrivninger
Nedskrivninger vedr. afgang
Nedskrivninger pr. 31. december 2006

346
0
-346
0

0
393
0
393

0
0
0
0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006

777

4.607

465

Hjemsted

Aktiekapital

Hypo-safe A/S
Scape Technologies A/S
Nanofiber A/S

Odense
Odense
Odense

656
1.748
750

Stemme- og
ejerandel
8%
9%
33%

Tech-trans selskab
Science Ventures Denmark A/S

Odense

600

100%

Værdipapirer:
Syddansk Innovation A/S

Odense

1.010

5%

Kapitalandele i innovationsselskaber:

Note 4 Tilgodehavende fra salg af ydelser m.v., DKK 1.000
2006
Tilgodehavende fra salg af ydelser m.v.
Hensat til tab på tilgodehavender fra salg af ydelser m.v.
I alt

60.203
-500
59.703

2005
34.347
-500
33.847

Note 5 Igangværende forskningsprojekter, DKK 1.000
Tilgodehavender
Modtaget forudindbetalinger
I alt

2006

2005

53.085
-214.694
-161.609

48.081
-210.005
-161.924

2006

2005

Note 6 Andre tilgodehavender, DKK 1.000
Tilgodehavende moms
Tilgodehavende energiafgift
Tilgodehavende Retsmedicinske ydelser
Øvrige tilgodehavender
I alt

4.037
15.074
294
9.479
28.884

0
12.574
0
3.735
16.309

Note 7 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger.
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Note 8 Anden gæld, DKK 1.000
2006
Skyldig moms
Feriepengeforpligtelse
Skyldige renter til Feriefonden
Skyldige feriepenge, netto (feriekort)
Skyldig løn
Depositum
Skyldigt overarbejde m.v.
Gældsbrev MVTU (depositum husleje)
Skyldigt fleksjobbidrag
Øvrige skyldige poster
I alt

2.510
111.072
238
10.517
16.563
487
1.115
4.116
3.469
4.525
154.612

2005
8.411
99.477
0
9.719
14.755
308
3.886
0
0
77
136.633

Note 9 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
Note 10 Fonde bestyret af Syddansk Universitet, DKK 1.000
2006

2005

Syddansk Universitet administrerer 16 fonde
Indeståendet i fondene indgår ikke i balancen.
Beløbet udgør:

15.215

11.615

Note 11 Eventualaktiver
Tilgodehavende energiafgift
Syddansk Universitet har indsendt anmodning om tilbagebetaling af energiafgifter for årene 1998 - 2005. Det
anmeldte krav udgør 14,5 mio. kr. Kravet er optaget med 12,5 mio. kr. i balancen under andre tilgodehavender,
idet der er modtaget tilsagn fra SKAT om tilbagebetaling på 12,5 mio. kr.
Universitetet overvejer pt. om restbeløbet på 2,0 mio. kr. skal retsforfølges.
I årsrapporten for 2005 er tilbagebetalingen for årene 1998 – 2005 indregnet med 8 mio. kr. Som omtalt ovenfor
er der pr. 31/12 2006 optaget 12,5 mio. kr. Indregning af det yderligere krav på 4,5 mio. kr. er sket i
egenkapitalen pr. 1/1 2006.
For året 2006 er der udover ovenstående beløb på 12,5 mio. kr. optaget 2,5 mio. kr. (indtægtsført)
Tilgodehavende energiafgift udgør således i alt 15 mio. kr.
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Note 12 Eventualforpligtelser, DKK 1.000
2006

2005

Tilbagebetalingsforpligtelse ved sammenlægning med IOT
Ved sammenlægning med IOT har SDU modtaget en nettooverdragelsessum
på 147 mio. kr. Såfremt SDU ikke viderefører den aktivitet, som er overdraget
fra IOT, er SDU i henhold til overdragelsesaftalen forpligtet til at tilbagebetale
nettooverdragelsessummen til Undervisningsministeriet.
Efterregulering af indfrielseskurs ved indfrielse af statslån
IOT har i foråret 2005 indfriet statslån til kurs 8. Undervisningsministeriet har
i forbindelse med indfrielsen af statslånet til kurs 8 stillet som betingelse, at der
skal ske en efterregulering af indfrielseskursen, hvis den tilknyttede ejendom,
Niels Bohrs Allé 1, Odense, sælges inden for de første 5 år efter indfrielsen.
Leasingforpligtelser
Syddansk Universitet har indgået leasingaftaler med en samlet forpligtelse pr.
31. december

497

2.782

Verserende retsager
SDU er part i verserende retssager. Den maksimale forpligtelse udgør 1,4 mio.
kr. Det forventes ikke, at sagerne vil medføre tab.
Note 13 Pengestrømsopgørelse - reguleringer, DKK 1.000
2006
Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg
Andre reguleringer
I alt

11.921
3.452
15.373

Note 14 Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital, DKK 1.000
Ændring i tilgodehavender
Ændringer i leverandører m.v.
I alt

-35.736
46.824
11.088

Note 15 Finansielle instrumenter
Der er indgået aftale om kortvarig binding af en del af de likvide midler på aftaleindskud og i obligations- og
aktieporteføljer. Investeringerne er fortaget med en lav risikoprofil.
Finansielle instrumenter
Aftaleindskud

Vilkår
Max. 30 dage.

Obligationsportefølje, indskud 50 mio. kr.

Max. 100% børsnoterede stats- og realkreditobligationer. Kan opsiges skriftligt uden varsel.

Obligations- og aktieportefølje, indskud 100 mio. kr.

Max. 100% børsnoterede stats- og
realkreditobligationer. Max. 20% udbyttegivende
investeringsforeninger - heraf max. 10% i
aktiebaserede investeringsforeninger. Kan opsiges
skriftligt uden varsel.

Obligations- og aktieportefølje, indskud 50 mio. kr.

Max. 90% børsnoterede stats- og realkreditobligationer
samt strukturede produkter. Max. 10% aktiebaserede
investeringsforeninger. Kan opsiges skriftligt uden
varsel.
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Note 16 Nærtstående parter
Nærtstående parter
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Grundlag
Tilskud til uddannelse, forskning og øvrige formål.
Beføjelser i henhold til Universitetsloven og Tilskudsog Regnskabsbekendtgørelsen.

Undervisningsministeriet

Tilskud til uddannelse.

Bestyrelse og daglig ledelse

Ledelseskontrol.

Studentersociale foreninger

Tilskud til studenterorganisationer til studenterpolitiske
aktiviteter og andre aktiviteter.

Bortset fra sædvanlige tilskud til driften af SDU og ledelses aflønning har der ikke været transaktioner med
nærtstående parter.
Note 17 Oversigt over udgifter til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter
(§ 9.c) for 2006
Syddansk Universitet afholdte 0,6 mio. kr. til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter i 2006.

Note 18.a Omfang af medarbejdernes årsværk
Resultat
2003

Resultat
2004

Resultat
2005

Resultat
2006

Årsværk

I alt

1.971,7

Note 18.b Omfang af tilgang og afgang af medarbejdere
Resultat
2003

2.059,4

Resultat
2004

2.144,2

Resultat
2005

2.383,6

Resultat
2006

I ”hoveder”

Tilgang

139

180

149

195

Afgang

154

151

172

172

Netto tilgang

-15

29

-23
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Note: Opgørelsen dækker almindelig virksomhed. VIP (eksklusiv Ph.D.) og TAP (uden studentermedhjælp,
faglig vejleder, præparator, eksamensvagt)
Note 18.c Vederlag til ledelsesteam og bestyrelsen, DKK 1.000
2006
Ledelsesteam
Bestyrelse
I alt

8.003
582
8.585

2005
6.219
500
6.719
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Note 19 Formålsopdelt regnskab (§ 9.f) for 2006, DKK 1.000
2006

2005

Uddannelse:
Personaleomkostninger
Øvrige omkostninger
Uddannelse i alt

412.666
150.272
562.938

336.806
112.302
449.108

Forskning:
Personaleomkostninger
Øvrige omkostninger
Forskning i alt

410.420
146.024
556.444

353.163
117.626
470.789

33.351
39.134
72.485

71.856
40.570
112.426

87.836
56.814
144.650

84.527
73.968
158.495

Bygningsdrift:
Personaleomkostninger
Øvrige omkostninger
Bygningsafskrivninger
Bygningsdrift i alt
Omkostninger i alt

20.966
292.669
3.424
317.059
1.653.576

19.190
287.043
0
306.233
1.497.051

Uddannelse
Forskning
Myndighedsopgaver
Øvrige formål
Omkostninger i alt

781.011
772.001
0
100.564
1.653.576

651.286
682.727
0
163.038
1.497.051

2006
23.752

2005
22.444

21.631
-10.054
1.688.905

11.589

Formidling og videnudveksling:
Personaleomkostninger
Øvrige omkostninger
Formidling og vidensudveksling i alt
Generel ledelse, administration og service:
Personaleomkostninger
Øvrige omkostninger
Generel ledelse, administration og service i alt

Overførsel mellem underkonti, DKK 1.000
Overhead
Overførelse af projektmidler
Renteudgifter mv.
Driftsomkostninger før finansielle poster i alt

1.531.085

Formålsopdelt regnskab
Det fremgår af guidelines af 17. januar 2006 fra MVTU, at universitetet
skal udarbejde et formålsopdelt regnskab. I praksis volder dette krav
betydelige vanskeligheder, på forskningsbaserede institutioner som
universiteter, da aktiviteter som undervisning, forskning og
administration kører som en forenet produktion. Det samme gør sig
gældende ved andre formål, hvor der i realiteten ikke kan ske en
opsplitning af de enkelte udgiftsposter. Der kan for eksempel nævnes
indkøb af materialer, der benyttes til både undervisning og forskning.
Formålsfordelingen er udarbejdet efter retningslinjerne i Rektorkollegiets
definitioner til universiteternes statistikberedskab fra den 31. januar
2007.
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Formålsfordelingerne er lavet på baggrund af de faglige miljøers
vurdering af fordelingen af deres tidsforbrug. Denne fordeling er blevet
brugt som fordelingsnøgle til at fordele årsværk og udgifter på de
foreskrevne formål.
Da husleje har sit eget formål, er denne post ikke blevet fordelt med
nogen fordelingsnøgle.
Regnskabsmæssigt har universitetet valgt at håndtere afskrivningerne på
anlægsaktiver på over 0,1 mio. kr. centralt, men da retningslinjerne
foreskriver en formålsfordeling af afskrivningerne, er de blevet fordelt på
hovedområderne og fordelt ved hjælp af deres respektive
fordelingsnøgler.
Udgifter i den eksterne forskning opgøres eksklusiv overheadudgifter.
Overhead’en er overført til dækning af fællesomkostninger i den
ordinære drift (UK 10) og udgiftsføres i den ordinære drift som en del af
de respektive delformål. Således sikres det at overheadudgifter ikke
udgiftsføres dobbelt.
Note 20 Særskilt regnskab for Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, Andre
tilskudsfinansierede aktiviteter, indtægtsdækket virksomhed og retsmedicinske undersøgelser
(§ 9.e) for 2006, DKK 1.000
Regnskab
UK 10 – ordinær virksomhed
Indtægter
1.384.414
Omkostninger
1.369.970
Årets resultat før finansielle poster
14.444
UK 90 – Indtægtsdækket virksomhed
Indtægter
Omkostninger
Årets resultat før finansielle poster
UK 93 – Retsmedicinske undersøgelser
Indtægter
Omkostninger
Årets resultat før finansielle poster
UK 95 – Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Indtægter
Omkostninger
Årets resultat før finansielle poster
UK 97 – Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Indtægter
Omkostninger
Årets resultat før finansielle poster
I alt
Indtægter
Omkostninger
Årets resultat før finansielle poster

11.625
10.254
1.371
9.985
10.746
-761
258.959
258.959
0
49.029
49.029
0
1.714.012
1.698.958
15.054

27

Målrapportering
Den foreliggende udviklingskontrakt er indgået mellem ministeriet og
universitetet, og gælder for perioden 2006 til 2008.
I den nedenstående tabel er kontraktens mål opsummeret.
Tabel 1 Udviklingskontrakt 2006 - 2008

1.1.

1.2

1.3

Resultatmål
Syddansk Universitet har et særligt overordnet mål i
denne rapporteringsperiode i forbindelse med fusionen
med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.
Overordnet mål Universitetet ønsker inden udgangen af 2008, at alle
tekniske forsknings-og uddannelsesaktiviteter samt
tilhørende administrative enheder er fuldt integrerede i
Det Tekniske Fakultet.
Resultat
Øge antallet af publikationer med 3% om året i
Forskningskontraktperioden
aktivitet
Mål
Resultat
Doktorgrader

2006

Vurdering

begyndt
Totale antal publicerede
publikationer i PURE
2.753
3.982

Arbejde for at fastholde en årlig produktion af fem
doktorgrader.

opfyldt
Fremover forventes målet på
5 doktorgrader at kunne nås.

5
3

Mål
Resultat
Eksterne
aktiviteter

Status

ej opfyldt

Delmål 258.847.
Mål i 2008 275.547
259.263 Det forventes at målet nås. begyndt
Resultat
I kontraktperioden 2006-2008 at kunne opnå mindst to
Allerede i 2006 er der opnået
1.3.2 Mål
3 bevillinger.
bevillinger fra Højteknologifonden.
3
opfyldt
Resultat
Syddansk Universitet har et mål om i kontraktperioden
2006-2008 at øge bevillingerne, så Syddansk Universitet
1.3.3 Mål
inden udgangen af 2008 er vært for seks centre under
Danmarks Grundforskningsfond.
4 Det forventes at målet nås. begyndt
Resultat
At provenuet af bevillinger fra EU-programmer i
1.3.4 Mål
kontraktperioden skal øges med 10%.
49.883
36.534
begyndt
Resultat
1.4
Forskeruddannelse
Ønsker i endnu højere grad at organisere sin
forskeruddannelse, så alle ph.d.studerende inden
udgangen af kontraktperioden er sikret deltagelse i
forskerskoler og tilsvarende nationale og internationale
netværk.
Her skal alle i forskerskoler registreres, og for de, der er
1.4.1. Mål
uden for forskerskoler, skal det positivt begrundes,
Næsten alle Ph.D studerende
hvorfor eksempelvis deltagelse i nationalt eller
er tilknyttet forskerskoler
internationalt netværk skal tælle på linie med
eller lignende netværk. Der
forskerskole. Altså konkret begrundelse for hver enkelt
er taget initiativ til at få de
udenfor forskerskole.
resterende med.
begyndt
I 2005 havde SDU 418
Ph.D studerende ud af i alt
1.4.2. Mål
Øge sin andel af ph.d.-produktionen til 10 % af de
4.945. Hvilket svarer til en
ph.d.-uddannede i Danmark.
andel på 8%.
begyndt
Resultat
1.5
Rekruttering
Øge andelen af kvindelige forskere med 1 % point om
Mål
året i 2006-2008.
25,5%
23,1%
ej opfyldt
Resultat
1.3.1

Mål

Ønsker at øge universitetets eksterne finansiering med
10 % i kontraktperioden. (uk 95)
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Resultatmål
2.

2.1

2006

Vurdering

Status

Uddannelse
Alle fakulteter har iværksat
nye initiativer i 2006, men
effekten fra dem vil først slå
igennem på nøgletallene
langt senere, da
udgangspunktet for
nøgletallene ligger 4 år
tilbage.

Gennemførelse
og studietid
Øge gennemførelsen med minimum 2 %-point/år for
de uddannelser, der i udgangspunktet har en
gennemførelse under 70 %. Opgøres pr. fakultet

Bachelor
Sundhedsvidenskab, mål
Resultat
Naturvidenskab, mål
Resultat
Teknisk, mål
Resultat
Samfundsvidenskab, mål
Resultat
Humaniora, mål
Resultat
Kandidat
Sundhedsvidenskab, mål
Resultat
Naturvidenskab, mål
Resultat
Teknisk, mål
Resultat
Samfundsvidenskab, mål
Resultat
Humaniora, mål
Resultat
I 2008 skal alle bachelor-og kandidatstudier have en
gennemførelsesprocent, som ligger over gennemsnittet
2.1.2. Mål
for de øvrige sammenlignelige universitetsstudier i
Danmark.
Bachelor
Sundhedsvidenskab, mål
Resultat
Nat & Tek
Resultat
Samfundsvidenskab, mål
Resultat
Humaniora, mål
Resultat
Kandidat
Sundhedsvidenskab, mål
Resultat
Nat & Tek
Resultat
Samfundsvidenskab, mål
Resultat
Humaniora, mål
Resultat

68%
64%
40%
31%
40%
43%
58%
55%
36%
39%
55%
44%
75%
56%
75%
73%
43%
34%
31%
26%

57%
67%
45%
39%
59%
57%
48%
35%
56%
54%
52%
75%
46%
42%
29%
30%

ej opfyldt
ej opfyldt
opfyldt
ej opfyldt
opfyldt

ej opfyldt
ej opfyldt
ej opfyldt
ej opfyldt
ej opfyldt

opfyldt
ej opfyldt
ej opfyldt
ej opfyldt

ej opfyldt
opfyldt
ej opfyldt
opfyldt
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2.2.

Resultatmål
Organisering af
kvalitetsarbejdet Oprettelse af et kvalitetssekretariat

Mål

Mål

Universitetet har
udformet en
overordnet
aktivitetsplan for en
række
kvalitetsudviklingsaktiviteter, som
afvikles i løbet af
2006 og 2007.

2.3

2.4

Resultat

I forlængelse af den
overordnede plan, er der
vedtaget en plan for
udvikling af et sæt
delpolitikker for hele
uddannelsesområdet. De
planlagte aktiviteter
implementeres planmæssigt. begyndt

Pilotprojektet er
gennemført, og på Et nyt kursusforløb vil blive
trods af de
udbudt.
forskellige faglige og Der var i alt 14 deltagere fra
kulturelle traditioner SDU, og derudover deltagere
fra andre universiteter
opfyldt
var det en succes
Deltage i nationale turnusauditeringer af hele
uddannelsessiden på enkelte fakulteter, lige som
universitetet som hidtil vil indgå i de nationale
stikprøveevalueringer af enkelte uddannelsesområder.
I 2006 deltager
universitetet i en
international
evaluering af kemiuddannelsen; denne
er afsluttet i oktober
2006.
Universitetet er
involveret i
akkreditering af
diplomingeniøruddannelserne i
samarbejde med
Danmarks
Evalueringsinstitut
Der er foretaget
evalueringer på flere
uddannelser på det
samfundsvidenskabe
lige fakultet.

Resultat

Opgørelse af
undervisningsaktivitet

opfyldt

I forhold til kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen har
Syddansk Universitet igangsat et pilotprojekt på Det
Humanistiske Fakultet med udvikling af et
kompetenceudviklingsforløb for ph.d.-vejledere.
Formålet er et kvalitetsløft af ph.d.-vejledningen. Hvis
pilotprojektet er vellykket, skal det i kontraktperioden
udbredes til at omfatte ph.d.-vejledere på alle fakulteter.

Resultat

Auditeringer/
evalueringer

Status

En af de første opgaver for den nye enhed bliver primo
2006 at igangsætte konkrete tiltag inden for
kvalitetssikring og -udvikling af studiestartsaktiviteter,
undervisningsevalueringer og ph.d.-uddannelsen.

Resultat

2.2.2

Vurdering

Der er oprettet en
kvalitetsorganisation - som opfølgning på
i 2006
auditeringen i 2005.

Resultat

2.2.1

2006

opfyldt
Vi afventer fortsat. Det er
muligt, at der ikke i denne
kontraktperiode bliver
realiserbart at estimere
måltal.

Offentliggøre årlige nøgletal for denne i
overensstemmelse med den i Rektorkollegiet vedtagne
opgørelsesstandard, der er under udarbejdelse.
Afventer
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Resultatmål
2.5.1

Mål

Resultat

2.5.2

Mål

2.6

Resultat
Vejledning
Mål

Vurdering

Status

Målet er nået i 2006. Dog
skal det bemærkes, at
fremgangen er hentet via et
øget optag gennem fusionen
med IOT (optag på 225).
Målet for 2006 er inklusiv et
Ønsker i de kommende fem år at fastholde den stabile
optag på 84 studerende på de
fremgang i optaget til sine ordinære uddannelser (KOTvelsøgte arabiske fag der kun
optaget) og har som mål, at der skal ske en årlig stigning 2.715 /(uden arabisk udbydes bianualt og ikke i
i det samlede optag på 3 %.
2006.
2.631)
2.764
opfyldt
Tallet er inklusiv 228 1.
prioritetsansøgere fra det
indfusionerede IOT.
Målet for 2006 er inklusiv
77 1. prioritetansøgere på
3.106 /(uden arabisk arabiske fag der kun udbydes
Har som mål, at antallet af 1. prioritetsansøgere skal
øges med 3 % om året i kontraktperioden.
3.029)
bianualt og ikke i 2006.
3.085
opfyldt
Vil i begyndelsen af kontraktperioden formulere en
strategi for vejledningsindsatsen, som vil være fuldt
udfoldet/implementeret ved kontraktperiodens udløb.

Resultat

2.7

2006

Optaget

Strategien blev
forelagt ledelsen i
januar til
prioritering af 10
mål. Den endelige
strategi for
vejledning ved SDU
blev vedtaget af
ledelsen den 9.
november 2006.
Implementering af
det første mål om
organisering af og
synligørelse af
vejledningstilbud er
i fuld gang.
Studiekontoret har
indgået overordnede
aftaler med alle
fakulteter om
arbejds- og
ansvarsfordeling for
vejledning mellem
det centrale og det
decentrale niveau.

Der vil medio 2007 blive
oprettet et
VejledningsCenter med
fakultetdedikerede
medarbejdere, der vil
fremme samarbejdet om
opnåelse af strategiens mål.
Et webbaseret
vejledningsunivers er under
udarbejdelse, hvor alle vil
kunne få et overblik over
SDUs vejledningstilbud.
begyndt

Der er afholdt
indledende møder
med fakulteterne.
Studiekontoret har
også eksternt bedt
om input, via
Studievalg og i
nordisk samarbejde
(NUAS).

Fakulteterne er for forskellige
til, at der kan arbejdes med
en model for universitetet.
Men der arbejdes videre med
et fælles udgangspunkt, med
fokus på tiltag før
uddannelsesvalget,
optagelsen og starten af
uddannelsen.
begyndt

Det Bedste Match
Det er målet i kontraktperioden at udvikle en særlig
optagelsesprofil med udgangspunkt i "Det Bedste
Mål
Match" af studerende, uddannelse og universitet,
dækkende faglighed, kompetencer og motivation hos
kommende studerende.

Resultat
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Resultatmål
2.8

2006

Vurdering

Status

Valg undervejs

Mål

I 2006 benyttede ca. 400 studerende sig af dette tilbud.
Messen vil være en årligt tilbagevendende aktivitet, og
universitetet har som mål i kontraktperioden at øge
deltagelsen med 20 % om året.

Resultat
2.9
Erhvervs-/Karrierevejledning
At holde 20-25 arrangementer årligt i form af
2.9.1. Mål
jobsøgningskurser, messer m.v. med et forventet
deltagerantal på ca. 1800 studerende

Blev afholdt i februar 2006.
Afholdes igen 8. marts
måned 2007 sammen med
Karrieredagene i et fælles
400 arrangement.
400
opfyldt

20-25
arrangementer/
1800 studerende
26 arrangementer/
Resultat
1.933 studerende
opfyldt
Mindst 1000
registrerede brugere
2.9.2 Mål
At etablere en elektronisk job-og cv-bank med mindst samt løbende
1000 registrerede brugere samt løbende minimum 130 minimum 130
stillingsopslag
stillingsopslag
Ultimo 2006 670
registrerede brugere
Resultat
og ca. 40
stillingsopslag
Ny jobbank pr. 1. november. ej opfyldt
At aflægge konsulentbesøg på virksomheder med
2.9.3
henblik på at skabe nye jobs, praktikpladser og
virksomhedsprojekter
I alt afholdt ca. 50
virksomhedsbesøg
Resultat
og deltaget i 15
informationsmøder.
opfyldt
At arbejde med at omsætte resultaterne fra
Kandidatundersøgelsen 2005 (se pkt. 2.10) i såvel
2.9.4. Mål
informationsmateriale om universitetets uddannelser
som i forbindelse med arrangementer og kollektiv
vejledning af studerende.
Data fra
undersøgelsen er
registreret.
Det har resulteret i
Resultat
45 foldere, der
samtidigt lægges ind
i It-redskabet,
KarriereProfilen.
opfyldt
2.10 Beskæftigelsesgrad for kandidater
Vil inden udløbet af kontraktperioden gennemføre en
tilsvarende undersøgelse af de seneste seks års
Den næste
Mål
dimittendersbeskæftigelsesmønstre. Det er universitetets
Kandidatundersøgelse er
mål, at beskæftigelsesgraden i denne undersøgelse
planlagt til gennemførsel i
overstiger 91 %.
løbet af 2007
begyndt
Resultat
2.11 Internationalisering af uddannelserne
2005/2006
Har som mål i kontraktperioden, at antallet af
Målet for 2006 er nået, men
studerende, der som led i uddannelsen har indlagt et
hvis man ser bort fra de 274
2.11.1
udlandsophold (udgående studerende), som vil være
fra det tidligere IOT, er
meritgivende ved hjemkomsten, forøges med 10 % om
målet for indkomne ikke
året.
nået.
Mål
indkomne
363
274 studerende kommer fra
Resultat
554 det tidligere IOT
opfyldt
Mål
udgående
259
63 studerende kommer fra
Resultat
337 det tidligere IOT
opfyldt
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2.11.2 Mål

Resultatmål
Ønsker i kontraktperioden at fastholde antallet af
udenlandske fulldegree studerende, som pr. 1.9. 2005
var på 176 studerende.

Resultat

2.11.3 Mål

2.11.4 Mål

2.11.5 Mål

Resultat samlet

Vurdering
Status
Der gøres til stadighed en
stor indsats for at fastholde
176 samt øge tallene.
Af optaget på 182 var der et
182 fremmøde på 134.
opfyldt

Der vil generelt blive tilstræbt en balance mellem antal
udrejsende og tilrejsende udvekslingsstuderende.
Syddansk Universitet har som mål, at der inden
kontraktperiodens udløb er så stort et udbud af
engelsksprogede fag på kandidatuddannelserne, at
ligeværdighed og gensidighed i udvekslingsprogrammer
er sikret.
Syddansk Universitet har i dag samarbejde om
studenterudveksling med over 200 partnerinstitutioner i
udlandet. Med henblik på at imødekomme SDUstuderendes ønske om et integreret studieforløb i
udlandet, vil der i perioden 2004-2008 blive ydet en
ekstra indsats for at etablere yderligere samarbejdsaftaler
med universiteter i engelsktalende lande.
I den forstærkede internationale konkurrence om at
tiltrække udenlandske studerende vil Syddansk
Universitet blandt andet udvikle samarbejdet med
anerkendte uddannelsesinstitutioner i Kina, Indien og
Sydøstasien.

Alle fakulteter har et vist
udbud af uddannelser på
engelsk. Udbuddet forventes
udbygget i årene fremover begyndt

begyndt

Universitetet har
taget udgangspunkt
i eksisterende
forskningssamarbejder og
kontakter på
udenlandske
universiteter, ved
rekruttering af
internationale
studerende. Der er
bl.a. oprettet
projektet The Hans
Christian Andersen
Project in Science
and Engineering. I
forbindelse med
tildelingen af VTU's
stipendier, har især
Mads Clausen
Instituttet et tæt
samarbejde med
universiteter i Kina.

Resultat

2.11.6 Mål

2006

begyndt

Vil ved forskellige tiltag arbejde med at fremme
kvaliteten i de engelsksprogede uddannelsesforløb,
blandt andet ved øgede sprogkrav til udenlandske
studerende og tilbud til relevante medarbejdere om
sprogtest og kvalificerede kursusforløb i engelsk.
Der er udbudt et
tværgående
uddannelsesforløb i
engelsk, der skal
fremme kvaliteten i
de engelsksprogede
uddannelsesforløb.

Tiltaget er under evaluering
og ventes udbudt i efteråret
2007. Derudover stilles der
krav til udenlandske
studerendes sprogfærdiger. begyndt
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2.11.7 Mål

Resultatmål
Som en integreret del af internationaliseringsstrategien
vil Syddansk Universitet gennemføre en styrket
engelsksproget kommunikation på internettet, som
retter sig mod både udenlandske studerende, forskere og
samarbejdspartnere

Vurdering

Målet forventet
opfyldt ved bl.a.
indførelsen af
universitetets nye
CMS system.

Resultat samlet

Projektsamarbejde mellem studerende og erhvervsliv/offentlige
2.12.
institutioner
I 2005 formidlede Viden til Vækst 98 projekter, og i
2006 forventer man at formidle i alt 150 projekter.
Universitetet vil arbejde aktivt med at forøge dækningen
2.12.1 Mål
af projektformidlingen i hele det syddanske område,
hvilket vil sige, at virksomheder og studerende på
Syddansk Universitet i Esbjerg, Kolding, Odense og
Sønderborg kan benytte sig af Viden til Vækst.
Resultat
Udover projektformidlingen via Viden til Vækst sker
der en omfattende formidling af samarbejde omkring
2.12.2 Mål
projekter og praktikophold lokalt i de faglige miljøer.
Universitetet vil i 2006 få klarlagt og registreret
omfanget af dette samarbejde.

150
177

opfyldt

begyndt

Universitetet vil for så vidt angår de studerendes
samarbejde med eksterne rekvirenter have som mål ved
udgangen af kontraktperioden, at minimum 40 % af de
studerende har været i praktik/projektorienterede forløb
inden deres afsluttende eksamen.
I begyndelsen af 2007 bliver
definitionerne afgrænset,
hvorefter der kan
afrapporteres på punktet
begyndt

Resultat samlet

2.12.4 Mål

Status

begyndt

Dette arbejde rækker
ind i 2007

Resultat

2.12.3 Mål

2006

For at styrke de studerendes erhvervsrettede
kompetencer og dermed øge deres jobmuligheder efter
afsluttet studium vil universitetet arbejde for i højere
grad at sikre, at projekter og praktikforløb tilrettelægges
som relevante curriculumrelaterede og meritgivende
(~10 ECTS) aktiviteter.

Resultat samlet
2.13. Supplerende sprogundervisning for alle studerende
Universitetet vil tilbyde alle sine studerende
supplerende, faglig relevant undervisning i mundtlig og
skriftlig engelsk. Undervisningen skal være et tilbud, der
2.13.1
kan indgå med ECTS-vægt som et tilvalgsmodul, og
formålet med tilbuddet er at bidrage til, at de
studerende er internationaliseringsparate.
Udbudet er iværksat
Resultat samlet
2.14 E-læring
Der gennemføres en intern undersøgelse af
undervisernes forventninger til, erfaringer med og
oplevelser af e-læring i efteråret 2006. Med henblik på at
2.14.1 Mål
målrette arbejdet med e-læring på universitetet ønskes et
godt kendskab til undervisernes forventninger til,
erfaringer med og oplevelser af e-læring
Arbejdsgruppe er
Resultat E-learn sekretariat
nedsat.
Alle undervisere og studerende får mulighed for via en
2.14.2 Mål
bærbar computer at få uhindret netadgang til materialer
og andre digitale ressourcer i alle undervisningslokaler
Er gennemført
Resultat

Arbejdet sker i samarbejde
med studienævnene.

begyndt

begyndt

begyndt

opfyldt
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2.14.3 Mål

Resultatmål
Studerende, som en obligatorisk del af
studiestartsforløbet, indføres i anvendelsen af
universitetets e-læringsplatform og andre it-værktøjer, de
har til rådighed. Mere specifikt skal en introduktion til
Blackboard have en meget central placering. De
studerende skal ikke blot introduceres til
funktionaliteterne men også lære at anvende dem i
meningsfyldte sammenhænge

Vurdering

Der er i forbindelse
med
kvalitetsudviklingsprojektet udarbejdet
en delpolitik for
studiestart, hvor elæring indgår. Elæring præsenteres
desuden på det
USB-stik som de
studerende får
tilsendt inden
studiestart.

Resultat samlet

2.14.4 Mål

2006

Status

Derudover er der planlagt
forskellige former for
præsentationer af e-læring på
fakulteterne. To projekter
med midler fra elæringspuljen omhandler
udvikling og evaluering af
studiestart - de sættes i gang
fra august 2006.
begyndt

Bibliotekets ressourcer og services integreres i
Blackboard. Målet er, at der på baggrund af
litteraturlister fra den enkelte underviser kan leveres
elektroniske kompendier på holdniveau. Det kan ske
ved at linke til elektronisk materiale samt ved at
indscanne og lagre trykt materiale.
De tekniske og
ophavsretlige
problemer er løst.
Såfremt
efterspørgslen vokser
meget, vil der være
brug for at ændre
eksisterende
arbejdsgange.

Resultat

Efter-og videreuddannelse
Ultimo november 2005 var 421 masterstuderende
indskrevet ved Syddansk Universitet. Universitetet
2.15.1 Mål
ønsker at øge antallet af indskrevne masterstuderende
med 25 % i kontraktperioden. Målet skal blandt andet
nås gennem udbud af nye masteruddannelser.
Resultat

opfyldt

2.15

SDUE har i 2004 afholdt kurser og konferencer
omregnet til 3067 kursistdage, og i 2005 var tallet 3300.
SDUE har for 2006-2008 et mål om 4000 årlige
kursistdage.

2.15.2

3.

Resultat
FORMIDLING
Mål

Ny Viden

Resultat

begyndt
Da den store målgruppe,
kommuner og amter, er
"bundet op" af arbejdet med
strukturreformen, er næsten
alle konferencer til denne
4.000 målgruppe i 2006 aflyst.
2.345
ej opfyldt

Universitetet vil i kontraktperioden, med udgangspunkt
i Rektorkollegiets fælles opgørelsesstandard, arbejde med
at få klarlagt og synliggjort omfanget af den store
formidlingsindsats, som forskerne udfører.
Afventer
Rektorkollegiet

Resultat

3.1

Delmål for 2006
456. Målsætning for
2008 526
studerende.
491

I 2004 fandt 23 af de 48 artikler i Ny Viden, som
omhandlede forskning, vej til danske medier. Syddansk
Universitet har som mål i kontraktperioden, at det
fortsat vil være mindst halvdelen af bladets
forskningsformidlende artikler, der refereres i
dagspressen.

afventer

50%
71%

opfyldt
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3.2

3.3

Resultatmål
I 2005 opnåede Syddansk Universitet en samlet
placering på 41,3 % i kvalitetsvurderingen "Bedst på
Nettet", som vurderer kvaliteten af de offentlige
Ny webstruktur hjemmesider. Universitetet har som mål, at
reorganiseringen af universitetets hjemmesider betyder,
at www.sdu.dk inden for kontraktperioden opnår et
samlet resultat på mindst 75 % i "Bedst på Nettet".
Resultat
Syddansk Universitet ønsker fortsat at understøtte
Folkeuniversitet- Folkeuniversitetets aktiviteter med henblik på at bidrage
til et større kendskab til universitetets forskning i den
et
brede offentlighed.

Resultat

3.4.

Syddansk
Universitetsforlag

3.5.

3.7.

Status

Det forventes, at
omlægningen af www.sdu.dk
til et CMS-system, vil give
75% yderligere forbedrelse.
53%
begyndt

Universitetet har via
sit samarbejde med
Folkeuniversitetet
sikret en øget
synlighed af
universitetets
forskere og dermed
af universitetet.

Der kunne således findes
forskere inden for alle
emneområder fra Syddansk
Universitet i det seneste
katalog. Folkeuniversitet kan
bl.a. fremvise fremgang på
antallet af gennemførte hold
og antallet af deltagere i
2006.
begyndt

Det er aftalt, at der
holdes et årligt
møde mellem
ledelsen på hhv.
forlaget og
universitetet for at
bevare de tætte
relationer.

Universitetet afholder
udgifter til fondens
administration i henhold til
§ 11 i lov nr. 483 af 9. juni
2004 om teknologioverførsel
for at sikre en fortsat
tilstedeværelse af et
universitetsforlag i regionen. begyndt

I kontraktperioden ønsker universitetet at fastholde en
stor synlighed af universitetets forskere ved deltagelse
med mange forskelligartede formidlingsaktiviteter i hele
den syddanske region under Forskningens Døgn.

Resultat

3.6.

Vurdering

Det er Syddansk Universitets mål via et fortsat tæt
samarbejde med forlaget at bidrage til at sikre
tilstedeværelsen af et universitetsforlag i den syddanske
region.

Resultat

Forskningens
Døgn

2006

Forskningsformidling rettet mod kommende studerende
I 2005 deltog 400 3. g-elever i brobygning på
universitetet. Det er Syddansk Universitets mål at øge
Mål
antal deltagende gymnasielever med minimum 10 %
om året i kontraktperioden.
Resultat
En særlig indsats
for at styrke
interessen for
Syddansk Universitet vil i hvert af årene i
naturvidenskab kontraktperioden give denne form for direkte
og teknik
formidling til mindst 2000 børn og unge.
Resultat samlet

Universitet har øget
sin synlighed i
forhold til 2005,
dels i forhold til
antallet af
Der har været en flot omtale
aktiviteter, dels i
af universitetet i både lokale
forhold til byer i den og regionale medier. Der er
syddanske region, etableret gode kontakter til
hvor universitetet er samarbejdspartnere, som
repræsenteret.
videreføres i 2007.
begyndt

440
530

opfyldt

2.000
16.528

opfyldt
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Resultatmål
4.

Vidensudveksling

4.1

Universitetet har som mål fortsat at være en aktiv
partner i de mange netværksrelaterede aktiviteter
herunder også deltagelse i de nye fora, der opstår i den
Netværkskabende aktiviteter syddanske region som følge af kommunalreformen.
Universitetet vil i rapporteringsperioden arbejde med at
fokusere sin indsats inden for disse netværksaktiviteter.
Universitetet er
fortsat en aktiv
partner i
samarbejdet med
både offentlige og
private aktører, bl.a.
via en række
medlemskaber af
organisationer, der
fremmer
netværksskabende
aktiviteter og et
større samspil
mellem universitetet
og det omgivende
samfund.

Resultat

4.2

Det er et mål for universitetet, at mindst 50 % af de
Samarbejde med
patenter, der udtages, skal føre til indtægtsskabende
det innovative
aktivitet i form af licensering, salg eller
system
virksomhedsoprettelse.

Mål

Fra januar til november 2005 har KPK behandlet og
afsluttet 86 kontrakter med en samlet kontraktsum på
89 mio. kr. Inden for de næste fem år skal det årlige
antal aftaler/kontrakter øges til 100 om året.

Mål

Via arbejdet i Kontrakt-og Patentkontoret har
universitetet som mål at bidrage til etablering af i
gennemsnit 2-3 opstartsvirksomheder om året.

Resultat

Universitetet deltager i det
permanente vækstforum i
den syddanske region og
stiller en medarbejder til
rådighed for arbejdet i
Vækstforumsekretariatet.

begyndt

50%

opfyldt

100

opfyldt

2-3
To af virksomhederne er
etableret gennem Science
Ventures Denmark A/S.
Virksomhederne er Danish
Drug Discovery A/S (SDU),
MercIT Aps (SDU), Sigrist
Technology Aps (SVD) og
4 RiboTask Aps (SVD).
opfyldt

Resultat

4.2.3. Mål

Status

De behandlede 261
kontrakter havde en samlet
261 værdi af 145 mio. kr.

Resultat

4.2.2

Vurdering

Fra 2000 til udgangen af
2006, har universitetet
udtaget 36 patenter. Heraf
har de 29 medvirket til at
give indtægtsskabende
aktiviteter i form af
licenering, salg eller
81% virksomhedsoprettelser.

Resultat

4.2.1

2006

Syddansk Universitet vil i rapporteringsperioden udvikle
det tech-trans selskab, som blev stiftet i december 2005.
begyndt
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Resultatmål
Videncenter om Mellemøsten og den muslimske verden
Syddansk Universitet har som mål, at Center for
4.3.1. Mål
Mellemøststudier i kontraktperioden bliver et nationalt
videncenter for Mellemøsten og den muslimske verden.

2006

Vurdering

Status

4.3

Centrets høje
forskningsTilknytningen af SDUs og
formidlingsprofil har fakultetets æresdoktor, Dr.
allerede i dag
Gilles Kapel, vil bidrage
bidraget til at sikre yderligere til centrets
centrets placering
forsknings- og
som et nationalt
formidlingsmæssige tyngde.
videnscenter for
Dekanen har taget en
Mellemøsten og
principbeslutning om at
Den muslimske
tilføre to professorater til
Verden.
området.
opfyldt

Resultat

4.4

Samarbejde/videnudveksling med andre institutioner
Universitetet har forskningstilknytningsaftaler med ni
sundhedsfaglige CVU-/MVUinstitutioner og med otte
CVU-/MVU-institutioner inden for det pædagogiske
område samt med Den Sociale Højskole i Odense.
4.4.1. Mål
Universitetet ønsker at fastholde sin position som den
foretrukne samarbejdspartner for så vidt angår
forskningstilknytning for CVU-/MVU-sektoren i den
syddanske region.
Tillæg til udviklingskontrakt for 2005

Mål

Forøgelse af optaget af Ph.D-studerende inden for
det teknisk-, natur- og sundhedsvidenskabelige
område

Resultat

81
89

opfyldt

Målopfyldelsen er samlet set forløbet tilfredsstillende. I det første år, hvor
kontrakten har løbet, er 39% af kontraktens 76 mål blevet opfyldt. Af de
resterende mål er arbejdet påbegyndt på 38%, mens kun 22% er endnu
ikke blevet opfyldt.
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Bilag
Oversigt over hoved- og nøgletal (§ 9.d)
Personale: 1)
VIP
DVIP
Øvrige årsværk

2003

Balance:
Egenkapital
Balance

2004

115
549

2005

2006

872
287
985

1.128
191
1.065

102
739

269
1.034

Bygninger: 2)
Bygninger m2 i alt (brutto)
Studerende:
Antal optagne pr. 1/10
Antal studerende pr. 1/10
Antal STÅ

260.782
2.341
12.344
6.657

2.385
13.279
7.061

2.636
12.534
7.213

2.764
12.779
7.650

Færdiguddannede:
Antal bachelorer
Antal kandidater

1.215
989

1.223
1.045

1.381
1.008

1.462
1.056

Åben og deltidsuddannelse:
Antal betalende studerende1)
Antal årsstuderende
Færdiguddannede på hele uddannelser (master, diplom)

1.009
447

939
399

2.792
859
443

2.754
883
377

217
246

214
300

242
282
1.638

337
554
1.660

472

416

92

90

418
129
92

493
131
69

8
24
90
972
252

2.817
629
118
11
43
126
1.613
259

Internationalisering:
Udvekslingsstuderende ud
Udvekslingsstuderende ind
Antal udenlandske studerende på hele uddannelser1)
Forskeruddannelse:
Antal forskeruddannelsesstuderende (indskrevne)
Antal optagne Ph.D.er1)
Antal godkendte afhandlinger, året

Forsknings og formidlingsresultater:
Forskningspublikationer3)
Formidlingspublikationer3)
Undervisningspublikationer3)
Anmeldte patenter4)
3
5
Anmeldte opfindelser
25
17
Antal projekter med erhvervslivet
53
66
Antal eksterne projekter1)
Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet (mio. kr.)
1) Nøgletallene er nye og indført med det nye regelsæt for universiteternes
statistikberedskab fra Rektorkollegiet, derfor er det ikke muligt at angive
nøgletallene fra før 2005.
2) På grund af indførelsen af en ny arealdatabase er det ikke muligt at opgøre
sammenlignelige kvadratmeter fra før 2006.
3) Da indmeldingssystemet PURE først er taget i brug for 2006, er det ikke muligt at
tilvejebringe data fra før 2006.
4) Opgørelsen af patenter for 2004 og 2005 er korrigeret, i forhold til Årsrapport
2005.
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