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Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 
 

Indledende bemærkninger til beredskabet 
Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som Danske Universiteter har indsamlet 
og udgivet siden 2005. Beredskabet er løbende blevet udbygget og tilpasset siden. Det aktuelle 
beredskab indeholder tidsserier fra 2007 og frem. Dette er pga. de store fusioner i 2006-07, som er skyld 
i et databrud. De ældre statistikker fra 2005 og 2006 ligger i et gammelt format på Danske Universiteters 
hjemmeside. 
 
Beredskabet bliver udgivet to gange om året – i februar måned bliver studienøgletallene fra det 
forgangne studieår opdateret og i juni måned bliver statistik fra det forrige regnskabsår opdateret. 
 
Derfor er det aktuelle beredskab senest opdateret med studienøgletallene for 2017, dvs. at tabel F, G og 
H er de nyest opdaterede. De andre tabeller vil blive opdateret i juni 2018. 
 

Tabeloversigt 
Beredskabet udgøres samlet set af følgende tabeller: 
 
A. Indtægter 
C. Personale 
D. Balance 
E. Bygninger 
F. Studieaktivitet 
G. Gennemførsel 
H. Internationalisering 
I. Forskeruddannelse 
K. Samarbejde 
 
Tabel B og J er udgået. Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den 
Bibliometriske Forskningsindikator. 
 

Generelle noter 
DTU fusionerede per 1. januar 2013 med Ingeniørhøjskolen i København (”IHK”). Derfor er det ikke alle 
tallene for bacheloruddannelserne fra DTU, der er direkte sammenlignelige med tal for foregående 
studieår. Dette uddybes herunder i noter til tabellerne. ”Ballerup Campus” dækker i denne forbindelse 
over de diplomingeniørstuderende, der tidligere var tilknyttet IHK. 
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Noter til tabellerne 

 
Tabel F (Aktivitets- og produktionsoplysninger):  
Tabel F.1.1 (”Antal optagne på bacheloruddannelsen”) 
Københavns Universitet og Aarhus Universitet gør opmærksom på, at de optagne på 
bacheloruddannelsen optages gennem KOT. Københavns Universitet og Aarhus Universitet har ikke talt 
genindskrevne, studieskiftere og overførte studerende med som optag.  
 
Roskilde Universitet gør opmærksom på at de også optager bachelorstuderende uden om KOT. De er 
ikke medregnet her. Ydermere påpeger Roskilde Universitet at Humaniora og Samfundsvidenskab er 
blevet dimensioneret.  
 
Tabel F.1.3 (”Antal optagne studerende på kandidatuddannelsen”) 
Københavns Universitet har ikke talt genindskrevne, studieskiftere og overførte studerende med som 
optagne.  
 
Tabel F.1.3.A (”Heraf universitetsbachelorer fra egen institution”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at optaget er målt på baggrund af STADS 
indskrivningsmåde. 
 
 
Tabel F.1.3.B (”Heraf professionsbachelorer fra egen institution”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at optaget er målt på baggrund af STADS 
indskrivningsmåde. 
 
Roskilde Universitet gør opmærksom på, at de ikke uddanner professionsbachelorer.  
 
 
 Tabel F.1.3.C (”Heraf universitetsbachelorer fra andet dansk universitet”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at optaget er målt på baggrund af STADS 
indskrivningsmåde. 
 
Tabel F.1.3.D (” Heraf professionsbachelorer fra anden dansk uddannelsesinstitution”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at optaget er målt på baggrund af STADS 
indskrivningsmåde. 
 
Roskilde Universitet gør opmærksom på, at tallet ikke kan udskilles, men er medregnet i 1.3.c 
 
Tabel F.1.3.E (”Heraf bachelorer fra udlandet”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at optaget er målt baggrund af STADS indskrivningsmåde. 
 
Tabel F.2.1 (”Antal indskrevne studerende”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at studerende kun tæller som indskrevet på enten en 
bacheloruddannelse eller en kandidatuddannelse uanset eventuel aktuel overgangsuddannelse, men 
nogle få studerende er indskrevet på mere end én bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse. 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at dette ikke indeholder tal for samarbejdsuddannelser. 
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Tabel F.2.1.C (”Heraf andet”) 
Københavns Universitet uddyber, hvilken uddannelse, der klassificeres som ”heraf andet”: Solist 
indskrivning på Humaniorauddannelsen Bibliotekar DB (30 ECTS) - en erhvervsrelateret halvårlig 
forlængelse af BA Informationsvidenskab. 
 
Aarhus Universitet gør opmærksom på, at kategorien indeholder uddannelsen Klinisk Tandplejer. 
 
Tabel F.3.1 (”Pct. Ophørte på 1. år for bachelorstuderende”) 
CBS påpeger, at interne skift på CBS ikke er medregnet i tallet.  
 
Aarhus Universitet gør opmærksom på, at interne skift på Aarhus Universitet ikke er medregnet i tallet.  
 
Tabel F.4.1 (”STÅ Produktion”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at STÅ er fordelt i forhold til de studerendes uddannelsers 
hovedområder. Inklusiv 189 UVM-STÅ på SUND, 147 efterindberettede heltids-STÅ og 332 STÅ for USB, 
aktiverede og fripladsstuderende inklusiv efterindberetning.  

 

Aarhus Universitet gør opmærksom på, at tallet er inklusiv efterindberetninger. 
 
Tabel F.4.2 (”Antal ressourceudløsende studerende”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at tallet er inklusiv efterindberetning. 
 
Roskilde Universitet påpeger, at antallet af ressourceudløsende studerende talt én gang er 7.647. 
Studerende kan producere STÅ på flere hovedområder. Summen af ressourceudløsende studerende på 
hovedområder er 11.212. 
 
Aarhus Universitet gør opmærksom på, at tallet er inklusiv efterindberetninger. 
 
CBS gør påpeger at der vist er et overlap mellem Humaniora og Samfundsvidenskab. Studerende på CBS 
har mulighed for at tage (valgfag) på både Humaniora og Samfundsvidenskab, hvorfor det samlede antal 
vil blive mindre end summen af delene. Så tælles antal unikke studerende giver det 16.603 og ikke 
17.940.  
 
Tabel F.5.1 (”Antal færdiguddannede bachelorer”) og F.5.1.1 (”Heraf udløsende færdiggørelsesbonus”):  
Københavns Universitet gør opmærksom på, at tallene inkluderer 42 Tandplejer (fra hovedområde: 
SUND) grader under UVM 
 
CBS gør opmærksom på, at skellet mellem F.5.1 og F.5.1.1 skyldes forskel i brug af frosne og samtidige 
tal. I F.5.1.1 er inkluderet de efterindberettede studerende, der udløste færdiggørelsesbonus for 2016, 
og efterindberetningen var forholdsvist høj for 2016. Derfor er tallet højere end det samlede bachelor-
dimittendtal, der er et frossent tal. 
 
Tabel F.5.1.1 (”Heraf udløsende færdiggørelsesbonus”): 
Roskilde Universitet påpeger, at antallet ikke er barselskorrigeret. Det barselskorrigerede antal er 1.084. 
 
Tabel F.5.2.1 (”Heraf udløsende færdiggørelsesbonus”) 
Roskilde Universitet påpeger, at antallet ikke er barselskorrigeret. Det barselskorrigerede antal er 464. 
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Aarhus Universitet gør opmærksom på, at antallet ikke er barselskorrigeret. 
 

 
Tabel G (Gennemførelsesoplysninger): 
For alle tal i tabellen gør Københavns Universitet og Aarhus Universitet opmærksom på, at det er 
inklusiv gennemførelse af eventuelle tilvalg, sidefag, praktik og propædeutik, der er en del af 
uddannelsen.  
 
Tabel G.1.1, tabel G.1.2, tabel G.1.3 og tabel G.1.4 (”Pct. gennemførte på normeret tid”, ”Pct. 
gennemførte på normeret tid + 1 år”, ”Pct. fortsat aktive” og ”Pct. ophørte) 
Roskilde Universitet gør opmærksom på, at de kun optager bachelorstuderende i september. I 2017 
opgørelsen bliver der altså set på optagne i september 2013, som så bliver fulgt frem til 2017.  

 
Tabel H (Internationalisering): 
Tabel H.1.1 (”Antal udgående studerende”)  
Københavns Universitet gør opmærksom på, at studerende på udlandsstipendieordning ikke kan 
fordeles på hovedområder.  
 
Aarhus Universitet gør opmærksom på, at studerende på udlandsstipendieordning på Aarhus Universitet 
er fordelt på hovedområder.  
 
Tabel H.1.1.B (”Heraf udløsende administrationstilskud”)  
Københavns Universitet gør opmærksom på, at studerende på udlandsstipendieordning ikke kan 
fordeles på hovedområder.  
 
Tabel H.3.1, tabel H.3.1.A, tabel H.3.1.B, tabel H.3.1.C, tabel H.3.1.C.1, tabel H.3.1.C.2, tabel H.3.1.C.2 og 
tabel H.3.1.C.3 (”Antal udenlandske studerende på ordinære heltidsuddannelser i Danmark”, ”Heraf 
antal studerende fra nordiske lande”, ”Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande inden for EU/EØS”, 
”Heraf antal studerende fra lande uden for EU/EØS”, ”Heraf studerende med friplads og/eller 
stipendium”, ”Heraf studerende der er selvbetalere” og ”Heraf øvrige”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at tallene ikke inkluderer Erasmus Mundus 
kandidatstuderende. 
 
 

 

 


