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Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 
 
 

Indledende bemærkninger: 
Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev 
fusioneret med universiteterne per 1. januar 2007. Hertil skal bemærkes, at opgørelserne i tabel D er 
eksklusiv de tidligere sektorforskningsinstitutioner.  
 
Desuden indgår den tidligere tabel J (forsknings- og formidlingsproduktion) ikke i dette års 
statistiske beredskab (jf. noterne nedenfor). 

 

 

Tabel A (Indtægter): 
Tabel A.1.4 (”Udvikling”)  
Roskilde Universitetscenter har oplyst, at der i deres indtægter vedr. ”udvikling” indgår midler fra 
Globaliseringspuljen i form af præmieringsmidler samt ændringer i undervisningsformer (jf. RUC’s 
årsrapport 2007).  
 
Tabel A.1.5 (”Uddannelsestilskud fra UVM”)  
Aarhus Universitet har oplyst, at der i deres tilskud indgår et bygningstaxameter. 
 
Tabel A.2.A (”Basisforskning”)  
Roskilde Universitetscenter har oplyst, at der som en del af deres basisforskning indgår midler fra 
Globaliseringspuljen i form af ordinære basismidler samt post.doc. midler (jf. RUC’s årsrapport 
2007).  
 
 

Tabel B (Omkostninger): 
Det skal bemærkes, at sundhedsvidenskab på Aalborg Universitet endnu indgår som en integreret 
del af TEK-NAT, hvorfor der i tabel B ikke er anført omkostninger på hovedområdet SUND. 
 
 

Tabel C: (Personale): 
VIP er en forkortelse for videnskabeligt personale, DVIP for deltids-videnskabeligt personale og 
TAP for teknisk-administrativt personale. 
 
Det skal bemærkes, at sundhedsvidenskab på Aalborg Universitet endnu indgår som en integreret 
del af TEK-NAT, hvorfor der i tabel C ikke er anført årsværk på hovedområdet SUND. 
 
Endvidere har Aalborg Universitet oplyst, at indenfor samtlige personalekategorier (VIP, DVIP og 
TAP) i tabel C er uddannelsesledelse henført ”Uddannelse” og forskningsledelse henført til 
”Forskning”. 
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Tabel D (Balance): 
Det skal bemærkes, at opgørelsen af henholdsvis egenkapital og balance ikke omfatter de 
indfusionerede sektorforskningsinstitutioner.  
 
Derudover har Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter oplyst, at deres egenkapital 
er eksklusiv statsforskrivninger. Aalborg Universitet har modsat oplyst, at deres egenkapital er 
inklusiv statsforskrivning på 80,0 mio. kr.  

 

 

Tabel E (Bygninger):  
Aalborg Universitet har opgjort areal på en anderledes måde i 2007 sammenlignet med 2006, 
hvorfor de to år ikke umiddelbart kan sammenlignes. Desuden har universitetet oplyst, at 
sundhedsvidenskab endnu indgår som en integreret del af TEK-NAT, hvorfor der i tabel E for 
Aalborg Universitetets vedkommende ikke er anført arealforbrug på hovedområdet SUND. 
 
CBS har oplyst, at de for 2007 har opgjort deres arealforbrug i netto-kvadratmeter. 

 

 

Tabel F (Aktivitets- og produktionsoplysninger):  
Tabel F.1.2 (”Medianalder for bacheloroptagne”):  
Aarhus Universitet har oplyst, at man har beregnet et vægtet gennemsnit. 
 
Tabel F.1.4 (”Medianalder for kandidatoptagne”):  
Aarhus Universitet har oplyst, at man har beregnet et vægtet gennemsnit. 
 
Tabel F.3.1 (”Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende”):  
Aarhus Universitet har oplyst, at man har beregnet et uvægtet gennemsnit. 
 
Tabel F.4.1 (”STÅ-produktion”):  
Aarhus Universitet har oplyst, at deres STÅ-produktion inkluderer 598 STÅ fra HIH i Herning. 
 
Det skal bemærkes, at Roskilde universitetscenter har en uddannelsesstruktur, som betyder, at den 
samme studerede kan havde optjent STÅ på to forskellige hovedområder et givent år. 
 
Tabel F.5.3 (”Medianalder for færdiguddannede bachelorer”):  
Aarhus Universitet har oplyst, at man har beregnet et vægtet gennemsnit. 
 
Tabel F.5.4 (”Medianalder for færdiguddannede kandidater”):  
Aarhus Universitet har oplyst, at man har beregnet et vægtet gennemsnit. 
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Tabel G (Gennemførelsesoplysninger): 
Det skal bemærkes, at alle Aarhus Universitets procentangivelser i tabellerne er uvægtede 
gennemsnit. 
 
Aalborg Universitet har oplyst, at sundhedsvidenskab endnu indgår som en integreret del af TEK-
NAT, hvorfor der i tabel G ikke forekommer procentangivelser på hovedområdet SUND. 
 
Tabel G.1 (”Bacheloruddannelserne”):  
Københavns Universitet har oplyst, at følgende bacheloruddannelser ikke indgår i tabellen: 

• Bioinformatik (kandidatoverbygning på teknik og naturvidenskab) 
• Teologi  
• Balkanistik  
• Eskimologi  
• Finsk  
• Italiensk/Rumænsk 
• Klassisk arkæologi 
• Klassisk filologi 
• Moderne græsk 
• Portugisisk  
• Religion 
• Semitisk filologi  
• Slavisk 
• Sprogpsykologi 
• Østasiatisk 
• Tandlæge 
• Humanbiologi (kandidatoverbygning på sundhedsvidenskab) 

 
Aarhus Universitet har oplyst, at følgende bacheloruddannelser ikke indgår i tabellen: 

• Russisk 
• Arabisk sprog og islamisk kultur 
• Tjekkisk 
• Latin 
• Finsk 
• Lingvistik 
• Græsk 
• Kinesisk 
• Indisk filologi 
• Klassisk filologi 
• Italiensk 
• Ungarsk 
• Klassisk arkæologi 
• Religionsvidenskab 
• Teologi 
• Brasilianske studier 
• Japansk 

 
Syddansk Universitet har oplyst, at alle deres bacheloruddannelser indgår i tabellen.  
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Roskilde Universitetscenter har oplyst, at alle deres bacheloruddannelser indgår i tabellen.  
 
Aalborg Universitet har oplyst, at følgende bacheloruddannelser ikke indgår i tabellen: 

• Diplomingeniør  
• Socialrådgiver 

 
CBS har oplyst, at alle deres bacheloruddannelser indgår i tabellen. 
 
IT-Universitetet har ikke haft bacheloruddannelser på opgørelsestidspunktet. 
 
Tabel G.2 (”Kandidatuddannelserne”): 
Roskilde Universitetscenter har oplyst, at journalistik ikke medtaget i opgørelsen, idet uddannelsen 
inkluderer et års obligatorisk praktik. Normtid for journalistuddannelsen er derfor 6 år (3+3). 
 
Tabel G.3 (”Ubrudte kandidatuddannelser”):  
Det skal bemærkes, at de ubrudte kandidatuddannelser er under afvikling til fordel for en 3+2-
struktur, dvs. en tre-årig bacheloruddannelser efterfulgt af en to-årig kandidatuddannelse. De 
ubrudte kandidatuddannelser, hvor der ikke længere optages nye studerende, ser ud som følger 
fordelt på universiteter: 
 

Københavns Universitet (humaniora):  

• Teologi (normtid: 6 år) 
 

Københavns Universitet (teknik og naturvidenskab):  

• Veterinær-uddannelsen (normtid: 5½ år) 
 

Københavns Universitet (sundhedsvidenskab):  

• Tandlæge (normtid: 5 år) 
• Farmaci (normtid: 5 år) 
• Medicin (normtid: 6 år) 
 
Aarhus Universitet (humaniora): 

• Teologi (normtid: 6 år) 
 
Aarhus Universitet (sundhedsvidenskab): 

• Tandlæge (normtid: 5 år)  
• Medicin (normtid: 6 år) 
 
Syddansk Universitet (sundhedsvidenskab): 

• Medicin (normtid: 6 år) 
 
Aalborg Universitet (teknik og naturvidenskab): 

• Civilingeniør-uddannelsen (normtid: 5 år) 
• Landinspektøruddannelsen (normtid: 5 år) 
 
Danmarks Tekniske Universitet (teknik og naturvidenskab): 

• Civilingeniør-uddannelsen (normtid: 5 år)   
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Tabel H (Internationalisering): 
Aalborg Universitet har oplyst, at sundhedsvidenskab endnu indgår som en integreret del af TEK-
NAT, hvorfor der i tabel H ikke er angivet oplysninger på hovedområdet SUND. 
 
Tabel H.1.2 (indgående mobilitet):  
Syddansk Universitet har oplyst, at der ikke kan foretages en fakultetsopdeling af H.1.2.A, idet 
antallet af studerende til internationaliseringstilskud optælles i en anden tidsperiode og fra en anden 
database end antallet af indgående studerende. 
 

 

Tabel I (Forskeruddannelse): 
Aalborg Universitet har oplyst, at sundhedsvidenskab endnu indgår som en integreret del af TEK-
NAT, hvorfor der i tabel I ikke er angivet oplysninger på hovedområdet SUND. 
 
Tabel I.1.2 (”Antal optagne ph.d.-studerende”) 
IT-Universitetet har oplyst, at samfinansierede ph.d.-studerende også indgår i opgørelsen. 
 
Tabel I.1.3 (”Antal godkendte afhandlinger”) 
Roskilde Universitetscenter har oplyst, at alle godkendte afhandlinger er medtaget uanset 
finansieringskilde.  

 

 

(Den tidligere) Tabel J (Forskning og formidling): 
Tabellen er udgået, idet nye, fælles principper for opgørelse er under udarbejdelse. 

 

Tabel K (Samarbejde med omverden): 
Aarhus Universitet har oplyst, at man har medtaget alle bevillinger, som indgår i UK 95 
(delregnskab 4) i 2007, hvilket vil sige, at reelt inaktive projekter, der regnskabsmæssigt endnu ikke 
er afsluttet, indgår i opgørelsen. 
 
Syddansk Universitet har oplyst, at indberetningen for 2007 er noget mindre end årene forinden, 
idet man tidligere fejlagtigt har medtaget projekter, der ikke var placeret på UK95. 
 
Endvidere har Aalborg Universitet oplyst, at sundhedsvidenskab endnu indgår som en integreret del 
af TEK-NAT, hvorfor der i tabel K ikke er angivet oplysninger på hovedområdet SUND. 
 


