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Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 
 

Indledende bemærkninger: 
I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev 
fusioneret med universiteterne i 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.1.3 (”Udvekslingsstuderende”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at deres tal indbefatter indtægter vedrørende 
Udlandsstipendieordningen. 
 
Tabel A.1.5 (”Uddannelsestilskud fra UVM”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at deres UVM-tilskud vedrører diplomuddannelsen til turistfører. 
 
Tabel A.2.B (”Forskning for sektorministerier”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at de ikke har forskningsindtægter fra sektorforskningsministerier. 
 
Tabel A.3.3 (”Retsmedicin”) 
Roskilde Universitet og Aalborg Universitet har oplyst, at de ikke har retsmedicin. 
 
Tabel A.4 (”Forskningsbaserede myndighedsbetjeningsopgaver”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at de ikke har myndighedsbetjening på universitetet. 
 
Tabel A. 6.2 (”Indtægter fra tech-trans selskaber”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at de ikke har denne type indtægter på universitetet. 
 
 

Tabel B (Omkostninger): 
Københavns Universitet har meddelt, at de negative tal i kategorien ”U.F.H.”(Udenfor 
Hovedområde) primært skyldes en række lønrefusioner, der ikke er fordelte på hovedområder og 
derfor optræder som negative beløb.   
 
Aalborg Universitet har oplyst, at hovedområdet ”Sundhedsvidenskab” fortsat indgår som en 
integreret del af deres fakultet for teknik og naturvidenskab sammen med Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi). 
 
Tabel B.4 (”Myndighedsbetjeningsopgaver”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at de ikke har myndighedsbetjeningsopgaver på universitetet. 
 
Tabel B. 5 (”Generel ledelse, administration og service”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at de har forbyttet beløb i henholdsvis tabel B.5.1 og B.5.2. Således 
har Roskilde Universitet reelt brugt 15.759.000 kr. på ledelse og administration (B.5.1) og 
47.276.000 kr. på servicefunktioner (B.5.2). 
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Denne korrektion medfører også en ændring i det samlede tal for universiteterne, hvorfor de 
faktiske omkostninger er fordelt på 1.394.241.000 kr. for ledelse og administration og 476.756.000 
kr. for servicefunktioner. 
 
Tabel B.6.3 (”Vedligeholdelse og mindre byggearbejder”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at denne type omkostninger er indeholdt i kategori B.6.1 
(”Bygningsdrift, -administration og -service”). 
 
Tabel B.6.4 (”Prioritetsrenter”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at de ikke har omkostninger af den type. 
 
 

Tabel C: (Personale): 
Roskilde Universitet har oplyst, at de ikke har myndighedsbetjening på universitetet, hvorfor 
denne kategori ikke er udfyldt i tabellen.  
 
Aalborg Universitet har oplyst, at hovedområdet ”Sundhedsvidenskab” fortsat indgår som en 
integreret del af deres fakultet for teknik og naturvidenskab sammen med Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi). 
 
Tabel C.3.1(” TAP-uddannelse”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at man tidligere år har henført denne type årsværk til kategorien 
C.3.5 (”Generel ledelse, administration og service”). 
 
Tabel C.3.2 (”TAP-forskning”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at man tidligere år fortrinsvis har henført denne type årsværk til 
kategorien C.3.5 (”Generel ledelse, administration og service”). 
 
 

Tabel D (Balance): 
Tabel D.1.1 (”Egenkapital”) 
Københavns Universitet har meddelt, at deres egenkapital er eksklusiv statsforskrivninger 
(290.000.000 kr.) og inklusiv 1% obligatorisk opsparing. 
 
I opgørelsen er de øvrige universiteters egenkapital inkl. statsforskrivninger og beløber sig til 
følgende: 
 
Aarhus Universitet: 239.750.000 kr. 
Syddansk Universitet: 120.958.000 kr. 
Roskilde Universitet: 30.000.000 kr. 
Aalborg Universitet: 81.364.000 kr. 
Copenhagen Business School: 50.000.000 kr. 
 
Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet har ingen statsforskrivninger. 
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Tabel E (Bygninger):  
Ingen bemærkninger. 

 
Tabel F (Aktivitets- og produktionsoplysninger):  
Tabel F.1.1 (”Antal optagne studerende på bacheloruddannelsen”) 
Københavns Universitet har oplyst, at antallet op optagne studerende ikke inkluderer de 65 
studerende optaget på tandplejer uddannelsen. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at 153 optagne på uddannelsen ”HUMTEK” indgår i hovedområdet 
”TEK/NAT”. 
 
Danmarks Tekniske Universitet har oplyst, at deres tal er inklusive studerende til diplomingeniør. 
 
Tabel F.2.1 (”Antal indskrevne studerende”) 
Danmarks Tekniske Universitet har oplyst, at deres tal er inklusive studerende til diplomingeniør. 
 
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.3.1 (”Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende”) 
 Aalborg Universitet har oplyst, at hovedområdet ”SUND” er indeholdt ”TEK/NAT”. 
 
Danmarks Tekniske Universitet har oplyst, at deres tal er inklusive studerende til diplomingeniør. 
 
Tabel F.4.1 (”STÅ Produktion”) 
Københavns Universitet har meddelt, at tallet er inkl. antal STÅ finansieret af UBST samt UVM 
(Tandplejer uddannelsen (SKT) og Skov- og landskabsingeniøruddannelsen (SLING)), 134,1 STÅ på 
SKT og 89 STÅ på SLING. 
 
Aarhus Universitet har meddelt, at det korrekte tal for STÅ-produktionen på hovedområdet 
”Tek/nat” er 2.272, hvorved det samlede antal STÅ produceret på Aarhus Universitet i 2009 løber 
op på 18.516. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at deres STÅ-antal er eksklusiv pratik-STÅ (journalistik) og 
efterreguleringer.  
 
Aalborg Universitet har oplyst, at hovedområdet ”SUND” er indeholdt ”TEK/NAT”. 
 
Danmarks Tekniske Universitet har oplyst, at deres tal er inklusive studerende til diplomingeniør. 
 
Tabel F.4.2 (”Antal ressourceudløsende studerende”) 
Roskilde Universitet har meddelt, at 6.030 enkeltpersoner har optjent STÅ. Men da mange 
studerende optjener STÅ inden for flere hovedområder bliver antallet større, når hovedområderne 
summeres. De 6.030 personer er fordelt forholdsmæssigt mellem hovedområderne. 
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Aalborg Universitet har oplyst, at hovedområdet ”SUND” er indeholdt ”TEK/NAT”. 
 
Danmarks Tekniske Universitet har oplyst, at deres tal er inklusive studerende til diplomingeniør. 
 
Tabel F.5.1 (”Antal færdiguddannede bachelorer”):  
Roskilde Universitet har oplyst, at personer, der har fagkombinationer på tværs af hovedområder, 
halveres (f.eks. en person med kombination dansk og virksomhedsstudier bliver henført med ½ til 
HUM og ½ til SAM). 
 
Danmarks Tekniske Universitet har oplyst, at deres tal er inklusive studerende til diplomingeniør. 
 
Tabel F.5.1.1 (”heraf udløsende færdiggørelsestilskud”):  
Københavns Universitetet har oplyst, at de udover anførte bonus også har modtaget bonus vedr. 
efterreguleringer for 2008 (svarende til 324 bachelorer). 
 
Tabel F.5.2 (”Antal færdiguddannede kandidater”):  
Aarhus Universitet har meddelt, at der på DPU var 53 kandidater, der fejlagtigt ikke var registreret 
som færdiguddannede, og derfor ikke indgår i antallet. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at personer, der har fagkombinationer på tværs af hovedområder, 
halveres (f.eks. en person med kombination dansk og virksomhedsstudier bliver henført med ½ til 
HUM og ½ til SAM). 
 
Aalborg Universitet har oplyst, at der endnu ingen færdige kandidater er fra SUND. 
 
Tabel F.6.1 (”Antal årselever”) 
Syddansk Universitet har oplyst, at antallet af årselever indgår udenlandske selvbetalere samt 
ledige fra AF. 
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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 

 Nederlandsk 

 Portugisisk  

 Religion 

 Semitisk filologi  

 Slavisk 

 Sprogpsykologi 

 Østasiatisk 

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

 Arabisk sprog og islamisk kultur        

 Brasilianske studier    

 Finsk   

 Græsk   

 Italiensk sprog, litteratur og kultur  

 Japanstudier 

 Kinastudier 

 Klassisk arkæologi      

 Klassisk filologi       

 Latin   

 Lingvistik      

 Religionsvidenskab      

 Teologi 

 Østeuropastudier, bosnisk-kroatisk-serbisk 

 Østeuropastudier, russisk 

 Østeuropastudier, tjekkisk 

 Østeuropastudier, ungarsk 
 
Aalborg Universitet har meddelt, at de endnu ikke har kunne foretage en opdeling på SUND. 
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Tabel G.2 (”Kandidatuddannelserne”): 
Roskilde Universitet har oplyst, at deres opgørelse er ekskl. studerende, der har journalistik-
praktik i deres kombinationsuddannelse. 
 
 
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) 
 

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) 
 

Københavns Universitet har meddelt, at 2002-populationen for deres 5½-årige veterinær-uddannelse var 
på 140 studerende. Endvidere oplyser KU, at der fortsat er indskrevet 76 studerende på deres teologi-
studie og 16 studerende på tandlægestudiet (odontologi). 

 
Aalborg Universitet har meddelt, at opgørelsen for årgang 2003 er den sidste optaget på ubrudte 
ingeniøruddannelser.  
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Tabel H (Internationalisering): 
Tabel H.1.1 (”Antal udgående studerende”)  
Aarhus Universitet har meddelt, at man har korrigeret sine tal, således at også studerende, som 
har været på studieophold i udlandet via Udlandsstipendieordningen, indgår. De korrekte tal ser 
ud som følger: 
 

 Antal udgående studerende i alt: 1.031 fordelt på humaniora (468 studerende), 
samfundsvidenskab (466 studerende), teknik og naturvidenskab (61 studerende) og 
sundhedsvidenskab (36 studerende). 

 
Tabel H.1.1.A (”Heraf antal studerede som udløser internationaliseringstilskud”)  
Aarhus Universitet har meddelt, at man har korrigeret sine tal, således at også studerende, som 
har været på studieophold i udlandet via Udlandsstipendieordningen, indgår. De korrekte tal ser 
ud som følger: 
 

 Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud i alt: 1.014 fordelt på 
humaniora (466 studerende), samfundsvidenskab (456 studerende), teknik og 
naturvidenskab (58 studerende) og sundhedsvidenskab (34 studerende). 

 
Tabel H.2.1 (”Antal indgående studerende”)  
Aarhus Universitet har meddelt, at man har korrigeret sine tal. De korrekte tal ser ud som følger: 
 

 Antal indgående studerende i alt: 1.083 fordelt på humaniora (fortsat 251 studerende), 
samfundsvidenskab (646 studerende), teknik og naturvidenskab (fortsat 165 studerende) 
og sundhedsvidenskab (fortsat 21 studerende). 

 
Tabel H.2.1.A (”Heraf antal studerede som udløser internationaliseringstilskud”)  
Aarhus Universitet har meddelt, at man har korrigeret sine tal. De korrekte tal ser ud som følger: 
 

 Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud i alt: 1.072 fordelt på 
humaniora (fortsat 248 studerende), samfundsvidenskab (646 studerende), teknik og 
naturvidenskab (fortsat 163 studerende) og sundhedsvidenskab (fortsat 15 studerende). 

 
Tabel H.3.1 (”Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark”)  
Aarhus Universitet har meddelt, at man har korrigeret sine tal. De korrekte tal ser ud som følger: 
 

 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark: 2.917 fordelt på humaniora 
(fortsat 924 studerende), samfundsvidenskab (1.434 studerende), teknik og 
naturvidenskab (fortsat 205 studerende) og sundhedsvidenskab (fortsat 354 studerende).  

 
Tabel H.3.1.A (”Heraf antal studerede fra nordiske lande”)  
Aarhus Universitet har meddelt, at man har korrigeret sine tal. De korrekte tal ser ud som følger: 
 

 Heraf antal studerende fra nordiske lande: 820 fordelt på humaniora (fortsat 202 
studerende), samfundsvidenskab (296 studerende), teknik og naturvidenskab (fortsat 50 
studerende) og sundhedsvidenskab (fortsat 272 studerende). 



Opdateret d. 6. september 2010 

 8 

 
 
Roskilde Universitet meddelte, at deres tal for nordiske studerende også omfatter studerende fra 
Færøerne og Grønland. 
 
Tabel H.3.1.D (”Heraf antal selvbetalende studerende fra lande udenfor EU/EØS”)  
Aalborg Universitet har oplyst, at hovedområdet ”SUND” er indeholdt ”TEK/NAT”. 
 

 
Tabel I (Forskeruddannelse): 
Tabel I.1 1 (”Antal indskrevne ph.d.-studerende”) 
Aarhus Universitet har oplyst, at antallet af indskrevne på TEK/NAT ændres fra 568 indskrevne til 
604 indskrevne. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at ”psykologi” er placeret under hovedområdet ”SAM”. 
 
Aalborg Universitet har oplyst, at hovedområdet ”SUND” er indeholdt i ”TEK/NAT”. 
 
Danmarks Tekniske Universitetet har oplyst, at studerende på orlov indgår i indberetningen. 
 
Tabel I.1 2 (”Antal optagne ph.d.-studerende”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at ”psykologi” er placeret under hovedområdet ”SAM”. Endvidere 
er kun medtaget optagne studerende med RUC-finansiering. 
 
Aalborg Universitet har oplyst, at hovedområdet ”SUND” er indeholdt i ”TEK/NAT”. 
 
Tabel I.1 3 (”Antal godkendte afhandlinger”) 
Aarhus Universitet har oplyst, at antallet af godkendte ph.d.-afhandlinger på TEK/NAT er ændret 
fra 71 til 72. 
 
Roskilde Universitet har oplyst, at ”psykologi” er placeret under hovedområdet ”SAM”. 
 
Aalborg Universitet har oplyst, at hovedområdet ”SUND” er indeholdt i ”TEK/NAT”. 
 

 
(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): 
Aalborg Universitet har oplyst, at hovedområdet ”Sundhedsvidenskab” fortsat indgår som en 
integreret del af deres fakultet for teknik og naturvidenskab sammen med Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi). 
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Tabel K.1 1 (”Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter”) 
Roskilde Universitet har oplyst, at fordelingen på hovedområderne HUM SAM og NAT er meget 
grov, idet projekterne ofte går meget på tværs af hovedområderne. 


