
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 
 

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 inde-
holder tidsserierne kun data fra 2007 og frem. De ældre tabeller og tal for 2005 og 
2006 ligger på hjemmesiden i det gamle format. 
 
Der er i slutningen af 2012 indsamlet studienøgletal for studieåret 2011/2012. Disse 
tal er blevet indføjet i de eksisterende tidsserietabeller, således at der nu også er tal 
for 2012 i tabel F, G og H. De øvrige tal indsamles i løbet af foråret 2013 og offentlig-
gøres i juni 2013, hvor tabel A-E samt tabel I og K opdateres. 
 
Det skal bemærkes, at der i 2012 er inkluderet nye nøgletalskategorier i tabel F og H. 
Det betyder, at der nu er nøgletal for adgangsgrundlaget til kandidatuddannelserne. I 
tabel H.3. er udenlandske studerende på hele uddannelser nu opdelt i studerende 
indskrevet på ordinære heltidsuddannelser og studerende indskrevet på en hel ma-
ster- eller diplomuddannelse. 
 

Overordnede bemærkninger fra universiteterne 
Aarhus Universitet har oplyst, at idræt fra 2012 er flyttet fra TEK/NAT til Sundhedsvi-
denskab. Endvidere indgår tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus under TEK/NAT i 2012. 
 

Noter til tabellerne 
 
Tabel A (Indtægter): 
Tal for 2012 offentliggøres i juni 2013. 
 
Tabel B (Omkostninger): 
Tabellen udgår og erstattes af universiteternes indberetninger af formålsfordelte 
regnskaber til Uddannelsesministeriet. 
 
Tabel C: (Personale): 
Tal for 2012 offentliggøres i juni 2013. 
 
Tabel D (Balance): 
Tal for 2012 offentliggøres i juni 2013. 
 
Tabel E (Bygninger):  
Tal for 2012 offentliggøres i juni 2013. 
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Tabel F (Aktivitets- og produktionsoplysninger):  
Tabel F.1.1 (”Antal optagne på bacheloruddannelsen”) 
Købehavns Universitet har oplyst, at opgørelsen indeholder 118 professionsbachelor-
studerende (68 tandplejere er henregnet til SUND og 50 studerende på skov- og 
landskabsingeniørvidenskab, som er henregnet til TEK/NAT). 
 
Tabel F.1.2 (”Medianalder for bacheloroptagne”) 
Aarhus Universitet har oplyst, at hvor alder tidligere er blevet opgjort som gennem-
snit, er det i 2012 blevet opgjort som medianalder. 
 
Tabel F.1.4 (”Medianalder for kandidatoptagne”) 
Aarhus Universitet har oplyst, at hvor alder tidligere er blevet opgjort som gennem-
snit, er det i 2012 blevet opgjort som medianalder. 
 
Tabel F.1.3 A-F (”Antal optagne på kandidatuddannelsen”) 
Nøgletal F.1.3 A-F er først indarbejdet i manualen og opgørelserne i 2012, og derfor 
kan opgørelserne være baseret på estimater. 
 
Københavns Universitet har oplyst, at adgangsgrundlag for kandidatuddannelser ikke 
angives systematisk ved optagelsen af studerende. Derfor er inddelingen under 1.3. 
A-F estimeret. 
 
Tabel F.1.3 A (”Universitetsbachelorer fra egen institution”) 
Københavns Universitet har oplyst, at nøgletallet er trukket på baggrund af stude-
rende med grad fra Københavns Universitet eller studerende indskrevet med henvis-
ning til adgangsgrundlag fra Københavns Universitet. 
 
Tabel F.1.3 B (”Professionsbachelorer fra egen institution”) 
Københavns Universitet har oplyst, at nøgletallet er trukket på baggrund af stude-
rende med professionsbachelorgrad fra Københavns Universitet. 
 
Tabel F.1.3 C (”Universitetsbachelorer fra andet dansk universitet”) 
Københavns Universitet har oplyst, at nøgletallet er trukket på baggrund af stude-
rende indskrevet med henvisning til adgangsgrundlag fra andet dansk universitet. 
 
Tabel F.1.3 D (”Professionsbachelorer fra anden dansk institution”) 
Københavns Universitet har oplyst, at nøgletallet er trukket på baggrund af stude-
rende indskrevet med henvisning til professionsbachelor, som ikke er fra KU, som 
adgangsgrundlag. Er adgangsgrundlaget ikke registreret specifikt, regnes de stude-
rende fra andet dansk universitet under F.1.3.C. 
 
Tabel F.1.3 E (”Bachelorer fra udlandet”) 
Københavns Universitet har oplyst, at nøgletallet er trukket på baggrund af stude-
rende indskrevet med henvisning til udenlandsk adgangsgrundlag. 
 
Tabel F.1.3 F (”Andet”) 
Syddansk Universitet har oplyst, at øvrige optagne på samfundsvidenskab særligt 
omfatter studerende optaget med en HD-uddannelse som adgangsgivende eksamen. 
 
Tabel F.3.1 (”Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende”) 
Fra og med 2012 er der præciseret, at førsteårs-frafaldet under i alt opgøres som 
frafaldne fra institutionen. Hovedområdernes førsteårs-frafald er fortsat opgjort som 
frafaldne fra hovedområdet, uanset om de studerende er skiftet til et andet hoved-
område på samme institution. 
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Københavns Universitet bemærker, at i nøgletallene på fakultetsniveau ses stude-
rende som frafaldne, hvis de ikke er aktive på en studieretning på hovedområdet pr 
1. oktober. På institutionsniveau ses studerende som frafaldne, hvis de helt har for-
ladt Københavns Universitet. Tidligere har Københavns Universitet opgjort alt frafald 
per hovedområde. 
 
Tabel F.4.1 (”STÅ Produktion”) 
Københavns Universitet har oplyst, at tallet inkluderer 315 STÅ optjent under Børne-
og Undervisningsministeriet (174 SUND og 141 TEK/NAT). Dertil inkluderer opgørel-
sen 206 efterindberettede STÅ, 89,5 ej-ressourceudløsende STÅ samt 105,2 STÅ fi-
nansieret af udenlandske selvbetalere, statsstipendiater, revalidender og aktiverede. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Tabel F.4.2 (”Antal ressourceudløsende studerende”) 
Da de studerende kan producere STÅ på tværs af hovedområderne, vil det samlede 
antal af unikke STÅ-producerende cpr-numre være lavere end summen af hovedom-
råderne angivet under i alt. 
 
Københavns Universitet har oplyst, at antallet af unikke, STÅ-producerende cpr-
numre er 35.709, mens summen af hovedområderne er 36.849, da de studerende 
producerer STÅ på tværs af hovedområderne. 
 
Syddansk universitet har oplyst, at antallet af unikke, STÅ-producerende cpr-numre 
er 16.026, mens summen af hovedområderne er 16.200, da de studerende produce-
rer STÅ på tværs af hovedområderne. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at antallet af unikke, STÅ-producerende cpr-numre er 
7.335, mens summen af hovedområderne er 10.114, da de studerende producerer 
STÅ på tværs af hovedområderne.  
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Aalborg Universitet har oplyst, at antallet af unikke STÅ-producerende cpr-numre er 
14.639, mens summen af hovedområderne er 15.133, da de studerende producerer 
STÅ på tværs af hovedområderne. 
 
Tabel F.5.1 (”Antal færdiguddannede bachelorer”):  
Københavns Universitet har oplyst, at tallet inkluderer 97 professionsbachelorer (51 
tandplejere og 46 skov- og landskabsingeniørvirksomhedsgrader henregnet til hhv. 
SUND og TEK/NAT). Desuden er inkluderet 328 grader, som efterindberettes til ind-
beretningen 2011 samt 11 grader, som ikke er taxameterfinansierede. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen ikke følger takstkatalo-
gets hovedområder. 
 
Tabel F.5.1.1 (”Heraf udløsende færdiggørelsesbonus”):  
Københavns Universitet har oplyst, at alle professionsbachelorgrader anses for bo-
nusudløsende på KU. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen her følger takstkatalo-
gets hovedområder. 
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Tabel F.5.2 (”Antal færdiguddannede kandidater”):  
Københavns Universitet har oplyst, at opgørelsen inkluderer 289 grader, som efter-
indberettes til indberetningen 2011, samt 42 grader, som ikke er finansierede gen-
nem taxametersystemet. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen ikke følger takstkatalo-
gets hovedområder. 
 
Tabel F.5.2.1 (”Heraf udløsende færdiggørelsesbonus”):  
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen her følger takstkatalo-
gets hovedområder. 
 
Tabel F.5.3 (”Medianalder for færdiguddannede bachelorer”) 
Aarhus Universitet har oplyst, at hvor alder tidligere er blevet opgjort som gennem-
snit, er det i 2012 blevet opgjort som medianalder. 
 
Tabel F.5.4 (”Medianalder for færdiguddannede kandidater”) 
Aarhus Universitet har oplyst, at hvor alder tidligere er blevet opgjort som gennem-
snit, er det i 2012 blevet opgjort som medianalder. 
 
Tabel F.6.1 (”Antal årselever”) 
Københavns Universitet har oplyst, at opgørelsen er inklusiv årsværk indberettet til 
Ministeriet for Børne- og Undervisningsministeriet og årsværk uden tilskud (uden-
landske selvbetalere, revalidender og aktiverede). 16,9 årsværk for Skov- og land-
skabsvidenskab er henført til TEK/NAT og 5,3 årsværk for tandplejere er henført til 
SUND. 
 
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. 
 
Københavns Universitet har oplyst, at populationen baserer sig på KOT-optaget i 
2007 (uddannelser med propædeutik og Skov- og landskabsingeniør) og KOT-optaget 
i 2008 (øvrige). Der tages ikke højde for tilvalg, sidefag og praktik. 
 
Aarhus Universitet har oplyst, at nøgletallene for gennemførsel og frafald på bache-
loruddannelser inkluderer alle optagne og ikke kun KOT-optagne, pga. datakonverte-
ring ved systemskifte. 
 
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. 
 
Københavns Universitet har oplyst, at populationen baserer sig på kandidatoptaget i 
2008 (veterinær og medicin) og kandidatoptaget 2009 (øvrige). Genindskrivninger og 
tekniske rammeskift er udeladt. Der tages ikke højde for sidefag, praktik eller andet, 
som forlænger den individuelle studerendes ramme. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at opgørelsen ikke inkluderer 49 studerende på jour-
nalistik. 
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Tabel G.3 (”Ubrudte kandidatuddannelser”):  
Da populationerne er for små/ikke eksisterende, beregnes der ikke længere nøgletal 
for udelte kandidatuddannelser på universiteterne.  
 
Tabel H (Internationalisering): 
Tabel H.1.1 (”Antal udgående studerende”)  
Københavns Universitet har oplyst, at universitetet i 2012 har øget indsatsen for at 
sikre registrering af selvarrangerede studieophold herunder meritgivende praktik. 
Derfor er tallet for udrejsende studerende markant løftet. Antallet af studieophold 
som en del af udvekslingsaftaler er dog også øget. 
 
Aarhus Universitet har oplyst, at der har været sammenfald mellem 117 studerende, 
der på samme tid var udrejsende med fakultetsstipendium og via udlandsstipendie-
ordningen. De 117 studerende blev indberettet til Uddannelsesministeriet som ud-
vekslingsstuderende og fremgår derfor af H.1.1.A, men skulle have været indberettet 
som studerende under udlandsstipendieordningen (H.1.1B), hvilket vil blive korrige-
ret i indberetningen til ministeriet for 2013. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. Opgørelsen er eksklusiv ophold under tre måneder. 
 
Tabel H.1.1.A. (”Antal udgående studerende som udløser internationaliseringstil-
skud”)  
Aarhus Universitet har oplyst, at der har været sammenfald mellem 177 studerende, 
der på samme tid var udrejsende med fakultetsstipendium og via udlandsstipendie-
ordningen. De 177 studerende blev indberettet til Uddannelsesministeriet som ud-
vekslingsstuderende og fremgår derfor af H.1.1.A, men skulle have været indberettet 
som studerende under udlandsstipendieordningen (H.1.1B), hvilket vil blive korrige-
ret i indberetningen til ministeriet for 2013. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Tabel H.1.1.B. (”Antal udgående studerende som udløser administrationstilskud”)  
Aarhus Universitet har oplyst, at der har været sammenfald mellem 177 studerende, 
der på samme tid var udrejsende med fakultetsstipendium og via udlandsstipendie-
ordningen. De 177 studerende blev indberettet til Uddannelsesministeriet som ud-
vekslingsstuderende og fremgår derfor af H.1.1.A, men skulle have været indberettet 
som studerende under udlandsstipendieordningen (H.1.1B), hvilket vil blive korrige-
ret i indberetningen til ministeriet for 2013. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Tabel H.2.1 (”Antal indgående studerende”)  
Københavns Universitet har oplyst, at universitetet har arbejdet målrettet med en 
reduktion af antallet af indgående udvekslingsstuderende med henblik på at bringe 
balance i udvekslingen af studerende. Derfor er nøgletallet markant lavere end tidli-
gere år. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
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Aalborg Universitet har oplyst, at der ikke registreres ophold under de 3 måneder, 
der udløser internationaliseringstilskud. 
 
Tabel H.2.1.A. (”Antal indgående studerende som udløser internationaliseringstil-
skud”)  
Roskilde Universitet har oplyst, at hovedområdefordelingen følger takstkatalogets 
hovedområder. 
 
Tabel H.3. (”Udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark”) 
H.3 er ændret i 2012, hvorfor de tidligere opgørelser i H.3.1 er rykket til arkivet.  
 
H.3 er nu opdelt i to underkategorier; H.3.1, som er udenlandske studerende på ordi-
nære heltidsuddannelser, og H.3.2, som er udenlandske studerende på en hel ma-
ster- eller diplomuddannelse i Danmark. 
 
Tabel H.3.1 (”Antal udenlandske studerende på ordinære heltidsuddannelse”)  
H.3.1 er ændret fra tidligere opgørelser, så der nu kun er tale om de ordinære ud-
dannelser. Dertil er H.3.1.A-C ændret, ligesom der er tilføjet et ekstra niveau under 
H.3.1.C. 
 
Tabel H.3.1.C (”Heraf antal studerende fra lande uden for EU/EØS”) 
Copenhagen Business School har oplyst, at universitetet ikke kan opdele studerende 
fra lande uden for EU/EØS på de to underkategorier H.3.1.C.1 og H.3.1.C.3.  
 
Det påvirker også sektortallene for 3.1.C.1 og 3.1.C.3. 
  
Tabel H.3.2 (”Antal udenlandske studerende på master-eller diplomuddannelser”)  
H.3.2 er en ny kategori i beredskabet og opgør udenlandske studerende på hele ma-
ster- eller diplomuddannelser. Disse studerende blev tidligere opgjort under H.3.1 
sammen med de ordinære uddannelser. 
 
Tabel I (Forskeruddannelse): 
Tal for 2012 offentliggøres i juni 2013. 
 
(Den tidligere) Tabel J (Forskning og formidling): 
Tabellen er udgået. Statistik vedrørende universiteternes forskningsproduktion er 
tilgængelige på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside (Den Bibliometriske 
Indikator). 
 
Tabel K (Samarbejde med omverden): 
Tal for 2012 offentliggøres i juni 2013. 
 


