Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008
Indledende bemærkninger:
I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret
med universiteterne per 1. januar 2007.
Endvidere skal bemærkes, at den tidligere tabel J (forsknings- og formidlingsproduktion) ikke
indgår i dette års statistiske beredskab (jf. noterne nedenfor).

Tabel A (Indtægter):
Tabel A.1.5 (”Uddannelsestilskud fra UVM”)
Roskilde Universitet oplyser, at deres uddannelsestilskud fra Undervisningsministeriet vedrører
turistføreruddannelsen samt sidefagssupplering.
Københavns Universitet har meddelt, at UVM-uddannelser vedrører Skolen for Klinikassistenter og
Tandplejere (SKT) samt uddannelsen til Skov- og Landskabsingeniør (SLING).
Tabel A.2.1.A (”Basistilskud”)
Det skal bemærkes, at baggrunden for stigningen i universiteternes basisbevillinger i 2008 primært
skyldes en omlægning på Finansloven, hvor midler, der tidligere blev bevilliget som
”kapitaltilskud”, fra 2008 bevilliges som ”forskning” samt ”øvrige formål”. Desuden påvirkes
basisbevillingerne i en gradvis positiv udmøntning af midlerne fra Globaliseringspuljen.
Tabel A.5.1 (”Kapitaltilskud”)
Jf. ovenstående skal bemærkes, at bevillinger, som tidligere blev bevilliget som ”Kapitaltilskud” i
2008 bevilliges som ”Forskning” og ”Øvrige formål”.

Tabel B (Omkostninger):
Tabel B.1.1 (Heltidsuddannelser)
De af Københavns Universitet anførte negative beløb i kategorien ”U.F.H.” skyldes lønrefusioner.
Tabel B.2.1 (Forskning)
De af Københavns Universitet anførte negative beløb i kategorien ”U.F.H.” skyldes lønrefusioner.
Tabel B.4 (Myndighedsbetjening)
Københavns Universitets myndighedsbetjening omfatter retsmedicin, skovovervågningsopgaver
(for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) samt opgaver vedr. sprogteknologi (for
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) og statistikindsamling (for Miljøministeriet).
Aalborg Universitet har oplyst, at deres myndighedsbetjening vedrører Statens Byggeforskningsinstitut (Sbi).
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Tabel C: (Personale):
Den 9. september 2009 blev der foretaget ændringer i tabel C vedr. DVIP og TAP for SDU’s
vedkommende, idet de oprindeligt anførte årsværk ikke var korrekte.

Tabel D (Balance):
Aarhus Universitet har oplyst, at den anførte egenkapital inkluderer 239.750.000 kr. i
statsforskrivninger.
Aalborg Universitet har meddelt, at den anførte egenkapital inkluderer 81.364.000 kr. i
statsforskrivninger.

Tabel E (Bygninger):
Ingen bemærkninger.

Tabel F (Aktivitets- og produktionsoplysninger):
Tabel F.2.1 (”Antal indskrevne studerende”)
Københavns Universitet har meddelt, at deres studerende på Skolen for Klinikassistenter og
Tandplejere er placeret under hovedområdet ”Sundhedsvidenskab”.
Tabel F.2.1.C (”Antal indskrevne studerende – heraf andet”)
Aalborg Universitet har oplyst, at der for deres vedkommende er tale om adgangskurser og
fiskeriteknologi.
Tabel F.4.1 (”STÅ Produktion”):
Roskilde Universitet har oplyst, at deres STÅ-antal er inkl. udenlandske selvbetalere og ekskl.
pratik-STÅ (journalistik).
Tabel F.4.2 (”Antal ressourceudløsende studerende”):
Roskilde Universitet har meddelt, at antallet af ressourceudløsende studerende er inkl. udenlandske
selvbetalere og ekskl. pratik-STÅ (journalistik). Tælles CPR kun en gang er der 6.190 studerende.
Tabel F.5.1 (”Antal færdiguddannede bachelorer”):
Aalborg Universitet har oplyst, at det anførte antal inkluderer professionsbachelorer fra
socialrådgiver-uddannelsen.
Tabel F.6.1 (”Antal betalende studerende”)
Aarhus Universitet har oplyst, at det høje antal betalende studerende skyldes dels en stigende
tendens på alle hovedområder, dels en markant stigning på SAMF (hovedsageligt de betalende
studerende ved Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning).
Tabel F.6.3 (”Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser”)
Aalborg Universitet har oplyst, at for SAMF er inkluderet 14 kandidater fra ”den sociale
kandidatuddannelse” (en kandidatuddannelse under EVU (Efter- og videreuddannelsen for
sundhedsprofessionelle)).
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Tabel G (Gennemførelsesoplysninger):
Tabel G.1 (”Bacheloruddannelserne”):
Københavns Universitet har oplyst, at følgende bacheloruddannelser ikke indgår i tabel G.1:



















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)
Iransk

Aarhus Universitet har oplyst, at følgende bacheloruddannelser ikke indgår i tabel G.1:


















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

Aalborg Universitet har meddelt, at deres diplomingeniør- socialrådgiveruddannelser ikke indgår i
tabel G.1, idet de begge er normeret til 3,5 år. I den forbindelse har Aalborg Universitet meddelt, at
dette er første årgang, hvor der er civilingeniør-studerende med på TEK/NAT-bacheloruddannelsen
(tidligere var disse en del af den ubrudte kandidatuddannelse (tabel G.3)).
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IT-Universitetet, der ikke tidligere har haft bacheloruddannelser, har oplyst, at man netop har
påbegyndt bacheloruddannelser på IT-Universitetet. De første hold startede i efteråret 2007 og har
derfor endnu ikke afsluttet deres uddannelsesforløb.
Tabel G.2 (”Kandidatuddannelserne”):
Ingen bemærkninger.
Tabel G.3 (”Ubrudte kandidatuddannelser”):
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):
 Civilingeniøruddannelse (normtid: 5 år)
Danmarks Tekniske Universitet (teknik og naturvidenskab):
 Civilingeniør-uddannelsen (normtid: 5 år)

4

Tabel H (Internationalisering):
Tabel H.1.1 (”Antal udgående studerende”)
Aalborg Universitet har oplyst, at de ikke har konsistente oplysninger vedr. korte ophold (disse
bedømmes til være af meget begrænset omfang).
Tabel H.2.1.A (”Antal udgående studerende – heraf udløsende internationaliseringstilskud”)
Syddansk Universitet har oplyst, at de ikke kan opgøre internationaliseringstilskuddet på
hovedområder for den indgående mobilitet, men kun som et total-tal.
Tabel H.3.1.D (”Heraf antal selvbetalende studerende fra lande udenfor EU/EØS”)
Syddansk Universitet har oplyst følgende ændringer:
 I tabel H.3.1.C (SAMF) skal antallet af studerende ændres fra 137 til 170.
 I tabel H.3.1.C (TEK/NAT) skal antallet af studerende ændres fra 128 til 131.
 I tabel H.3.1.D (SAMF) skal antallet af studerende ændres fra 143 til 110.
 I tabel H.3.1.D (TEK/NAT) skal antallet af studerende ændres fra 15 til 12.
Roskilde Universitet har meddelt, at de i H.3.1.D anførte tal skal placeres i H.3.1.C.
Aalborg Universitet har meddelt, at 19 af deres 43 studerende på TEK-NAT er på EVU master
programmet ”Master in information- and communication Technology”, der kører som
fjernundervisning i Ghana (EVU er en forkortelse for ”Efter- og videreuddannelsen for
sundhedsprofessionelle”).

Tabel I (Forskeruddannelse):
Ingen bemærkninger.

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

Tabel K (Samarbejde med omverden):
Aalborg Universitets indberetning er ekskl. Statens Byggeforskningsinstitut (Sbi).

5

