Mandag den 17. september 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2006:
Indledende bemærkninger:
Det statistiske beredskab 2006 omfatter ikke de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, idet
fusionerne først skete per 1. januar 2007.
PÅ AAU er ”Sundhedsvidenskab” regnskabsmæssigt set en del af ”TEK-NAT”, hvorfor AAU ikke
har været i stand til at fordele andet end antal studerende mellem TEK/NAT og SUND.

Tabel A (Indtægter)
Tabel A.1.1 (”Heltidsuddannelser”):
KVL’s angivelse på 191.186.000 er inkl. 23.380.000 kr. for ikke-videregående heltidsuddannelser
på Skovskolen.
Tabel A.3.3 (”Retsmedicin”):
KVL har ikke retsmedicin. Indtægten vedrører ØSS-, STADS- og UPS-samarbejdet.
Tabel A.5.2 (”Grundtilskud”):
SDU har angivet 2,4 mio. kr. mens næsten alle øvrige universiteter har 1,1 mio. kr. Årsagen hertil
er, at SDU har modtaget 1,3 mio. kr. fra det tidligere IOT (Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum).

Tabel B (Omkostninger):
Ingen bemærkninger.

Tabel C: (Personale):
Ingen bemærkninger.

Tabel D (Balance):
Ingen Bemærkninger.

Tabel E (Bygninger):
Det skal bemærkes, at opgørelsesmetoden er ændret fra 2005 til 2006. I 2005 blev arealet opgjort i
netto-kvadratmeter. I 2006 opgøres arealet i brutto-kvadratmeter (se mere herom i
”definitionsmanualen”).
På AU er fordelingen mellem 1.1, 1.2 og 1.3 sket forholdsmæssigt ud fra den samlede fordeling for
AU.

Tabel E.1.3 (”Øvrige arealer”):
DFU’s angivelse 15.874 brutto-m2 indeholder 1.331 kvadratmenter, der er taget i brug i 2005.
Ibrugtagningen har medført en endnu ikke opmålt arealforskydning mellem undervisnings- og
øvrige arealer.

Tabel F (Aktivitets- og produktionsoplysninger):
Tabel F.1.1 (”Antal optagne studerende på bacheloruddannelsen”):
Det kan bemærkes, at hverken DPU eller ITU havde bacheloruddannelser i 2006 og derfor heller
ikke noget KOT-optag. ITU har etableret en bacheloruddannelse i 2007.
Tabel F.1.3 (”Antal optagne studerende på kandidatuddannelsen”):
DTU optager først studerende på sin kandidatuddannelse fra sommeren 2007, hvorfor man intet har
angivet i denne kategori.
Tabel F.1.3 (”Antal optagne på kandidatuddannelserne”):
Det bør bemærkes, at optagne studerende på kandidatuddannelserne omfatter de studerende, der
blev optaget per 1. oktober 2003. Årsagen hertil er, at populationen anvendes til at måle
gennemførelsestider mv. i Tabel G.
DTU har ikke angivet antal optagen på kandidatuddannelser, idet universitetet først optager på
kandidatuddannelsen fra sommeren 2007. Medianalderen for kandidatuddannelsen vedr. de
diplomingeniørstuderende, der optages på overbygningsuddannelsen.
Tabel F.1.4 (”Medianalder for kandidatoptagne”):
Årsagen til den høje medianalder AU’s kandidatuddannelse indenfor sundhedsvidenskab skyldes, at
statistikken ikke dækker over de medicinstuderende (er på ny studieordning), men derimod over et
antal sygeplejersker på en supplerende kandidatuddannelse. Tallet vil ændre sig de kommende år,
når statistikken også kommer til at dække de medicinstuderende.
Som anført ovenfor vedrører DTU’s angivelse af medianalderen for kandidatuddannelsen
diplomingeniørstuderende, som optages på en overbygningsuddannelse.
Tabel F.2.1.B (”Antal indskrevne studerende – heraf indskrevet på kandidatuddannelser”):
AAU’s angivelse på 4.422 inkluderer studerende på 7.-10. semester af den udelte
kandidatuddannelse.
Tabel F.2.1.C (”Antal indskrevne studerende – heraf andet”):
DFU’s angivelse på 400 studerende omfatter den udelte 5-årige kandidatuddannelse.
Tabel F.3.1 (”Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende”):
AU's tal inkluderer vinteroptag.
Tabel F.4.1 (”STÅ-produktion”):
CBS’ angivelse indbefatter efterreguleringer fra 2005.
RUC’s angivelse er ekskl. færdiggørelsesbonus og udvekslingsstuderende.

AAU’s angivelse inkluderer adgangskurser (UVM) og aktiverede.
Tabel F.4.2 (”Antal ressourceudløsende studerende”):
Det har på RUC ikke været muligt at fordele på hovedområder, idet det samme cpr.-nr. kan optræde
mange gange, dels indenfor et hovedområde dels over to eller tre hovedområder (se mere herom i
Tabel F.5.2 nedenfor).
Tabel F.5.2 (”Antal færdiguddannede kandidater”):
RUC’s angivelse på 783 omfatter udelukkende enkeltpersoner, hvilket betyder, at der ikke indgår
gengangere (RUC’s studiestruktur med kombifag betyder, at de færdige kandidater typisk har været
registreret på flere hovedområder, hvorfor der har været risiko for at en studerende kan risikere at
blive talt med to gange).
AAU’s opgørelse på 660 for Tek/nat inkluderer også den udelte kandidatuddannelse.

Tabel G (Gennemførelsesoplysninger):
Tabel G.1 (”Bacheloruddannelserne”):
DFU har ikke opgjort den 3-årige bacheloruddannelse, da den først startede i 2003
Tabel G.2 (”Kandidatuddannelserne”):
DFU har ikke opgjort den 2-årige kandidatuddannelse, da kandidatuddannelsen. i
lægemiddelvidenskab startede i 2004 og øvrige i 2006.
På SDU indgår 3-årige kandidater på medicin ikke i tabellen.
DFU har ikke opgjort kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab, da den først startede i 2004 og
øvrige i 2006.
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
fordelt på universiteter ser ud som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KU (HUM): Teologi (normtid: 6 år)
KU (SUND): Tandlæge (normtid: 5 år) og medicin (normtid: 6 år)
AU (HUM): Teologi (normtid: 6 år)
AU: (SUND): Tandlæge (normtid: 5 år) og medicin (normtid: 6 år)
SDU: Medicin (normtid: 6 år)
AAU: Civilingeniør-uddannelsen (normtid: 5 år)
AAU: Landinspektøruddannelsen (normtid: 5 år)
DTU: Civilingeniør-uddannelsen (normtid: 5 år)
KVL: Veterinær-uddannelsen (normtid: 5½ år)
DFU: Farmaci (normtid: 5 år)

Tabel H (Internationalisering):
Tabel H.1.1 (udgående mobilitet):
CBS registrerer pt. ikke udgående studerende, der har gennemført praktik- eller et selvarrangeret
studieophold i udlandet, hvorfor tallet her alene omfatter udvekslingsophold.
SDU har efter offentliggørelsen af beredskabet (den 17. september 2007) fremsendt følgende
rettelser til beredskabets tabel H.1.1 (Tek/nat) + H.1.1.A (Tek/nat): Antallet af udgående studerende
skal ændres fra 27 til 90 i begge kategorier.
Tabel H.1.2 (indgående mobilitet):
SDU har efter offentliggørelsen af beredskabet (den 17. september 2007) fremsendt ændringer til
både tabel H.2.1 (Tek/nat) + H.2.1.A (Tek/nat), hvorved antallet af indgående studerende opskrives
fra 34 til 308 i begge kategorier.
Tabel H.3.1.A (”Heltids- og deltidsuddannelser - heraf antal studerende fra nordiske lande”):
AAU’s angivelser på 225 inkluderer studerende fra Grønland og Færøerne.
Tabel H.3.1.B (”Heltids- og deltidsuddannelser - heraf antal studerende fra lande udenfor
EU/EØS”):
AAU’s angivelse indbefatter ikke udenlandske selvbetalende studerende, der i stedet for indgår i
Tabel H.3.1.C.
Tabel H.3.1.C (”Heltids- og deltidsuddannelser - heraf antal selvbetalende studerende fra lande
udenfor EU/EØS”):
CBS’ angivelse er inkl. de studerende, der skulle have betalt selv, men har fået et stipendium.

Tabel I (Forskeruddannelse):
Ingen bemærkninger.

Tabel J (Forskningsproduktion):
Indledningsvis skal det påpeges, at læseren skal være varsom med at drage forhastede konklusioner
på baggrund af ”i alt”-kategorierne for hovedområderne, idet der ikke forekommer ensartethed mht.
til at rense for dubletter (tværfaglige publikationer kan tælle med på to forskellige hovedområder).
Det betyder, at ”i alt”-tallet i visse tilfælde kan vise sig at være ”kunstigt” højt. Endvidere kan der
også forekomme uens praksis mht. at afgøre om et tidsskrift er peer-reviewed eller ej.
RUC har alene angivet formålsopdelte sumtal, hvorfor det ikke vil være muligt at se fordelingen på
hovedområder.
Tabel J.1.1 (”Forskningspublikationer”):
Årsagen til KU’s stigning i det samlede antal publikationer på det sundhedsvidenskabelige område i
forhold til 2005 er hovedsagelig, at opgørelsen vedr. 2005 for H:S alene indeholdt publikationer
udgået fra Rigshospitalet, mens tallene for 2006 også inkluderer de øvrige hospitaler i det tidligere
H:S område.

Tabel K (Samarbejde med omverden):
SDU har til den samlede sum for hovedområderne tillagt de projekter, der ikke kan placeres
entydigt på hovedområde.

