
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 
 

Indledende bemærkninger til beredskabet 
 
Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem tiden er 
definitionerne blevet udviklet og tilpasset for at sikre relevans og anvendelighed. 
Datamaterialet er blevet så modent, at det er muligt at offentliggøre materialet i 
tidsserier frem for i snapshots på tværs af institutioner i det enkelte år. 
 
Grundet de store fusioner i 2006-2007 er der dog et betydeligt databrud i tallene. 
Derfor indeholder tidsserierne kun data fra 2007 og frem. De ældre tabeller og tal for 
2005 og 2006 ligger på hjemmesiden i det gamle format. 
 

Overordnede bemærkninger fra universiteterne 
Aarhus Universitet har oplyst, at tal fra ASB humaniora fra og med 2011 er opgjort 
under samfundsvidenskab. 
 

Noter til tabellerne 
 
Tabel A (Indtægter): 
Tabel A.6.2 (”Indtægter fra tech-trans selskaber”) 
Aalborg Universitet har oplyst, at indtægterne kun vedrører én virksomhed, da AAU 
ikke har modtaget regnskabet for 2011 endnu. 
 
Tabel B (Omkostninger): 
Copenhagen Business School har oplyst, at man har ændret metode til opgørelse af 
det formålsfordelte regnskab i 2011 i forhold til de tidligere år. Formålsfordelingen er 
i højere grad end tidligere baseret på konkrete aktiviteter. 
 
Tabel B.4 (”Forskningsbaseret myndighedsbetjening”) 
Aalborg Universitet har oplyst, at aktiviteter hos Statens Byggeforskningsinstitut er 
medtaget under TEK/NAT. 
 
Tabel B.5.(”Generel ledelse og administration”) 
Syddansk Universitet har oplyst, at omkostninger hos Danske Universiteters sekreta-
riat er medtaget under generel ledelse og administration. Disse udgør 9,4 mio. kr. for 
2011. 
 
Tabel C: (Personale): 
Tabel C.3.1 (”TAP årsværk til uddannelse”) 
IT-Universitetet har oplyst, at tallet inkluderer 8,01 årsværk til hjælpelærere. 
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Tabel C.3.5 (”TAP årsværk til generel ledelse og administration”) 
Syddansk Universitet har oplyst, at i opgørelsen af årsværk til generel ledelse og ad-
ministration er Danske Universiteter medregnet, hvilket udgør 11,3 årsværk for 2011. 
 
Tabel D (Balance): 
 
Tabel E (Bygninger):  
IT-Universitetet har oplyst, at fordelingen af areal på de tre formål i tabel E ikke kan 
sammenstilles med universitetets fordeling af bygningsomkostninger på formål.  
 
Tabel F (Aktivitets- og produktionsoplysninger):  
Tabel F.1.1 (”Antal optagne studerende på bacheloruddannelsen”) 
Københavns Universitet har oplyst, at tallet er inkl. professionsbacheloruddannelser 
(Skov- og Landskabsingeniører og Tandplejere, i alt 141 studerende) og vinteroptaget 
på økonomistudiet. Gæstestuderende på de tværinstitutionelle uddannelser Civilin-
geniør i medicin og sundhed samt Have- og parkingeniør er udeladt. Tallet et baseret 
på Den Koordinerede tilmelding. Derudover har KU optaget 9 bachelorstuderende. 
 
Tabel F.1.2 (”Medianalder for bacheloroptagne”) 
 
Tabel F.2.1.A (”Antal indskrevne studerende – heraf på bacheloruddannelsen”) 
Københavns Universitet har oplyst, at tallet inkluderer 194 Skov- og Landskabsingeni-
ører og 189 Tandplejere (professionsbachelorer). Gæstestuderende på de tværinsti-
tutionelle uddannelser Civilingeniør i medicin og sundhed samt Have- og parkingeniør 
er udeladt. 
 
Tabel F.2.1.B (”Antal indskrevne studerende – heraf på kandidatuddannelsen”) 
Københavns Universitet har oplyst, at gæstestuderende på de tværinstitutionelle 
uddannelser Civilingeniør i medicin og sundhed er udeladt. 
 
Tabel F.2.1.C (”Antal indskrevne studerende – heraf andet”) 
Aarhus Universitet har oplyst, at deres tal omfatter 230 tandplejere og kliniske tand-
teknikere. 
 
Tabel F.3.1 (”Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende”) 
 
Tabel F.4.1 (”STÅ Produktion”) 
Københavns Universitet har oplyst, at tallet inkluderer udenlandske selvbetalere 
(USB), fripladser over Finansloven (FRF), fripladser under Universitetet (FRU), kom-
munalt aktiverede (KOMA), revalidender (KOMR), aktiverede fra Statens Jobcenter 
(SJOB), professionsbachelorer (P-BA), gæstestuderende og efterreguleringer fra 2010 
(112 STÅ). 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Danmarks Tekniske Universitet har oplyst, at tallet består af 4979 STÅ (inkl. praktik) 
4979 + 107 ikke-ressourceudløsende (USB mv.) 
 
Tabel F.4.2 (”Antal ressourceudløsende studerende”) 
Københavns Universitet har oplyst, at tallet inkluderer USB, FRF, FRU, KOMA, KOMR, 
SJOB, P-BA samt gæstestuderende. 
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Aarhus Universitet har oplyst, at da der er studerende, som er ressourceudløsende 
på flere hovedområder, er den samlede sum for antal ressourceudløsende studeren-
de mindre end summen af antallet på hovedområderne. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at antallet af unikke, STÅ-producerende cpr-nr. er 
7.016 (summen af hovedområderne er 9.601).  
 
Tabel F.5.1 (”Antal færdiguddannede bachelorer”):  
Københavns Universitet har oplyst, at tallet inkluderer 223 efterreguleringer fra 2010 
samt 52 grader på Skov- og Landskabsingeniører og 55 grader fra Tandplejere.  
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Tabel F.5.1.1 (”Heraf udløsende færdiggørelsesbonus”):  
Københavns Universitet har oplyst, at tallet inkluderer 126 efterreguleringer fra 2010. 
Tallet inkluderer 107 professionsbachelorer finansieret af Børne- og Undervisnings-
ministeriet.  
 
Aarhus Universitet har oplyst, at der i 2011 har været en negativ indberetning af ba-
chelorfærdiggørelsesbonus, som først vil fremgå af nøgletallene for 2012, da det vil 
indgå i efterindberetningen i 2012. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Tabel F.5.2 (”Antal færdiguddannede kandidater”):  
Københavns Universitet har oplyst, at tallet inkluderer 68 efterreguleringer fra 2010. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Tabel F.5.2.1 (”Heraf udløsende færdiggørelsesbonus”):  
Københavns Universitet har oplyst, at tallet inkluderer 25 efterreguleringer fra 2010. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Tabel F.5.3 (”Medianalder for færdiguddannede bachelorer”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Tabel F.6.1 (”Antal årselever”) 
Københavns Universitet har oplyst, at opgørelsen inkluderer årselever indberettet til 
Uddannelsesministeriet (FIVU) og Børne- og Undervisningsministeriet. Tallet inklude-
rer også udenlandske selvbetalere (USB) samt kommunalt finansieret, aktiverede 
(KOMA). 
 
Aarhus Universitet har oplyst, at tallet inkluderer 48 årselever på vejledningsforløb 
under fleksibel master. 
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Tabel G (Gennemførelsesoplysninger): 
Tabel G.1 (”Bacheloruddannelserne”):  
Fra og med 2011 inkluderes også bacheloruddannelser med skæve normeringer i 
opgørelsen af de studerendes gennemførelse. Det betyder, at der ikke arbejdes med 
en fast udgangspopulation i tabel G.1. 
 
Tabel G.2 (”Kandidatuddannelserne”): 
Fra og med 2011 inkluderes også kandidatuddannelser med skæve normeringer i 
opgørelsen af de studerendes gennemførelse. Det betyder, at der ikke arbejdes med 
en fast udgangspopulation i tabel G.2. 
 
Tabel G.3 (”Ubrudte kandidatuddannelser”):  
De ubrudte kandidatuddannelser er under afvikling til fordel for en 3+2-struktur, dvs. 
en treårig bacheloruddannelser efterfulgt af en toårig kandidatuddannelse. De 
ubrudte kandidatuddannelser, hvor der ikke længere optages nye studerende, ser ud 
som følger: 
 
Medicin (normtid: 6 år) – Aarhus Universitet & Syddansk Universitet 
 
Tabel H (Internationalisering): 
Tabel H.1.1 (”Antal udgående studerende”)  
Copenhagen Business School har oplyst, at de ikke har data opdelt på hovedområde. 
 
Tabel H.1.1.B. (”Antal udgående studerende som udløser administrationstilskud”)  
Københavns Universitet har oplyst, at udlandsstipendierne er fordelt på hovedområ-
derne efter FIVU’s katalog over udenlandske uddannelser. 
 
Syddansk Universitet har oplyst, at der kun er medtaget studerende på studieophold 
(ikke på hele uddannelser, hvilket også udløser adm. tilskud).  Der er kun medtaget 
FIVU-studerende, idet Børne- og Undervisningsministeriet ikke giver administrations-
tilskud. 
 
Tabel H.2.1 (”Antal indgående studerende”)  
Copenhagen Business School har oplyst, at de ikke har data opdelt på hovedområde. 
 
Tabel H.3.1 (”Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark”)  
 
Tabel H.3.1.A (”Heraf antal studerede fra nordiske lande”)  
 
Tabel H.3.1.C (”Heraf antal studerede fra lande uden for EU/EØS – ikke selvbetalen-
de”)  
 
Tabel H.3.1.D. (”Heraf antal selvbetalende studerende fra lande uden for EU/EØS”) 
Syddansk Universitet har oplyst, at 8 ud af de 203 udenlandske selvbetalere er ind-
skrevet på Master- eller diplomuddannelser. 
 
Tabel I (Forskeruddannelse): 
Roskilde Universitet har oplyst, at ph.d.-forløbene på RUC ofte går på tværs af ho-
vedområderne.  
 
Tabel I.1.4.A (”Effektiv studietid 5+3-ordningen”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at opgørelsen ikke tager højde for merit i forhold til 
normeret studietid. 
 



 

5 

 

 
IT-Universitetet har oplyst, at den effektive studietid er opgjort ud fra hvor længe 
den ph.d.studerende har været indskrevet på ITUs ph.d.-skole. Der er ikke modregnet 
merit fra andre institutioner. 
 
Tabel I.1.4.A (”Effektiv studietid 4+4-ordningen”) 
Aarhus Universitet har oplyst, at der ved beregningen af den effektive studietid er 
tale om en lille population på 4+4-ordningen. 
 
(Den tidligere) Tabel J (Forskning og formidling): 
Tabellen er udgået. Statistik vedrørende universiteternes forskningsproduktion er 
tilgængelig på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside (Den Bibliometriske 
Indikator). 
 
Tabel K (Samarbejde med omverden): 
Roskilde Universitet har oplyst, at forskningsprojekterne på RUC ofte går på tværs af 
hovedområderne.  
 


