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Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2018 
 
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 2018, dvs. at tabel F, G og 
H er de nyest opdaterede. De andre tabeller vil blive opdateret i juni 2019. 
 
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 A (Indtægter)  
Tabel A.3.1.E (”Heraf overhead”)  
Københavns Universitet gør opmærksom på, at denne ikke er medregnet i summen for A.3.1.  
 
Tabel A.3.2.B (”Heraf overhead”)  
Københavns Universitet gør opmærksom på, at denne ikke er medregnet i summen for A.3.2. 
 
Tabel A.6.2 (”Øvrige indtægter”)  
Københavns Universitet gør opmærksom på, at øvrige indtægter er positivt påvirket af at der i 2018 er 
sket et ophør af neutralisering af investeringer på eksternt finansierede projekter. Tallet er derfor ikke 
direkte sammenligneligt med foregående år. Investeringerne udgør 82,4 mio. kr. af Øvrige Indtægter i 
2018. 
 
 
Tabel C (Personale (opgjort årsværk)) 
CBS bemærker, at det videnskabelige personales (VIP) årsværk er fordelt mellem uddannelse og 
forskning. Årsværkene for uddannelse indeholder VIP’ernes erlagte timer til uddannelsesaktiviteter. 
Årsværkene for forskning indeholder foruden forskningstid også ferie, særlige feriedag, frokost o.a. 
 
RUC gør opmærksom på, at for årene 2007 og 2008 er der fejlagtigt henført ca. 150 TAP årsværk for 
meget til C.3.5 (”Generel ledelse, administration og service”). De ca. 150 årsværk burde være fordelt til 
C.3.1 (”Uddannelse”) og C.3.2 (”Forskning”). 
 
RUC bemærker, at fordelingen af årsværk i 2018 på kategorierne VIP, DVIP og TAP afviger en smule fra 
fordelingen som den fremgår af RUCs årsrapport 2018. Det skyldes, at definitionerne der ligger til grund 
for årsrapporten afviger marginalt fra definitionerne i nøgletallene. Det samlede årsværk er d.s. i 
nøgletallene som i årsrapporten. 
 
Tabel D (Balance) 
Tabel D.1.2 (”Heraf fri egenkapital eksklusiv statsforskrivninger”)  
Bemærk at det kun er SDU, der har opgjort fri egenkapital eksklusiv statsforskrivninger.  
 
Tabel D.1.3 (”Heraf bunden egenkapital eksklusiv statsforskrivninger”) 
Bemærk at det kun er SDU, der har opgjort bunden egenkapital eksklusiv statsforskrivninger.  
 
Tabel E (Bygninger) 
CBS bemærker, at der opgørelsen for 2011 til 2017 er ændret på baggrund af en ny opgørelsesmetode. 
Tallene for 2007 til 2010 er ikke opgjort efter den nye opgørelsesmetode. 
 
Tabel F (Aktivitets- og produktionsoplysninger) 
Tabel F.1.2 (”Medianalder for bacheloroptagne”) 
Aalborg Universitet gør opmærksom på, at tallene for perioden 2010-2015 er rettet 
 
Tabel F.1.3.B (”Heraf professionsbachelorer fra egen institution”) 
Roskilde Universitet gør opmærksom på, at de ikke uddanner professionsbachelorer 
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Tabel F.1.3.D (” Heraf professionsbachelorer fra anden dansk uddannelsesinstitution”) 
Roskilde Universitet gør opmærksom på, at tallet ikke kan udskilles, men er medregnet i F.1.3.C 
 
Tabel F.5.1.1 (”Heraf udløsende færdiggørelsesbonus”) og F.5.2.1 (”Heraf udløsende 
færdiggørelsesbonus”) 
Roskilde Universitet påpeger, at antallet ikke er barselskorrigeret 
 
Tabel F.1.3 (”Antal optagne på kandidatuddannelsen”) 
Copenhagen Business School påpeger, at her medregnes 121 nyoptagne erhvervskandidatstuderende  
 
Tabel F.2.1.B (”Heraf indskrevne på kandidatuddannelsen”)  
Copenhagen Business School påpeger, at her medregnes 311 erhvervskandidatstuderende 
 
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. 
 
Tabel F.3.1 (”Pct. Ophørte på 1. år for bachelorstuderende”) 
Aarhus Universitet gør opmærksom på, at institutionstallet for F.3.1 for 2017 er rettet fra 17,5% til 
15,1% ophørte på 1. år for bachelorstuderende i januar 2019, således at tallet nu er et institutionstal og 
ikke et summeret fakultetstal 
  
Tabel F.3.2 (”Pct. Ophørte på 1. år for kandidatstuderende”)  
 CBS fremhæver, at de har ændret i deres indberetning for 2017 
 
Tabel F.4.1 og F.4.2 (”STÅ Produktion” og ”Antal ressourceudløsende studerende”) 
Aarhus Universitet gør opmærksom på at uddannelsen til Klinisk tandtekniker ikke indgår under SUND i 
2018. Der er tale om ca. 24 STÅ.  
 
Tabel F.4.1 (”STÅ Produktion”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at STÅ er fordelt i forhold til de studerendes uddannelsers 
hovedområder. Inklusiv 188 UVM-STÅ på SUND, 112 efterindberettede heltids-STÅ og 380 STÅ for USB, 
aktiverede og fripladsstuderende inklusiv efterindberetning 
 
Tabel F.4.2 (”Antal ressourceudløsende studerende”) 
De polyfakultære universiteter har genberegnet med tilbagevirkende kraft summen af antal 
ressourceudløsende studerende. De 6 universiteter har udført genberegningen så langt tilbage som det 
var dem muligt. 
 
SDU har genberegnet fra 2007 til 2017. 
RUC har genberegnet fra 2007 til 2017. 
AAU har genberegnet fra 2013-2016.  
 
AU har genberegnet fra 2014 til 2017 (det har ikke været muligt at regne længere tilbage, da det i 2012-
2013 ikke har været muligt at udregne unikke studerende for studerende på AU Herning og HA, da disse 
først blev en del af AU Stads i 2014.)  
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KU har genberegnet fra 2014 til 2017 (Fra 2007 til 2014 er der ikke talt unikke studerende på de enkelte 
hovedområder, hvorfor disse indberetninger adskiller sig fra indberetningerne fra 2014 og fremefter)  
 
CBS har genberegnet 2017 (det har ikke været muligt at genberegne længere tilbage, når 
efterindberetningerne også skal medtages).  
 
 
Tabel F.5.1 (”Antal færdiguddannede bachelorer”) og F.5.1.1 (”Heraf udløsende færdiggørelsesbonus”):  
Københavns Universitet gør opmærksom på, at tallene inkluderer 57 Tandplejer (fra hovedområde: 
SUND) grader under UVM 
 
Tabel G (Gennemførelsesoplysninger): 
Tabel G.2.1 (”% gennemførte på normeret tid”) 
Aarhus Universitet gør opmærksom på, at kandidatuddannelser gennemførte på normeret tid for 2017 
er rettet for hovedområderne: Humaniora, Sundhedsvidenskab og Teknik og Naturvidenskab i januar 
2019, idet tallene var fejlagtige 
 
Tabel H (Internationalisering): 
Tabel H.1.1 (”Antal udgående studerende”)  
Copenhagen Business School gør opmærksom på, at tallene for perioden 2012-2017 er rettet 
 
Tabel H.1.1.B (”Heraf udløsende administrationstilskud”) 
Københavns Universitet gør opmærksom på, at studerende på udlandsstipendieordningen ikke kan 
fordeles på hovedområder 
 
Tabel H.2.1 (”Antal indgående studerende”) 
Copenhagen Business School påpeger, at de har ændret i deres indberetning for 2017 
 
 
Tabel I (Forskeruddannelse) 
CBS bemærker, at der for forskerskolerne for årerne 2017 og 2018 kun er indberettet tal på 
overordnede niveau af hensyn til diskretion. 
 
Tabel I.1.4.A (”Effektiv studietid 5+3-ordningen”)  
Københavns Universitet oplyser, at måling af studietid for ph.d. studerende på 5+3-ordningen er baseret 
på 728 observationer, hvoraf 63 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m. 
 
AAU gør opmærksom på, at 149 ph.d.-studerende indgår i beregningen. 49 er ekskluderet fra 
opgørelsen på baggrund §15.stk. 2, deltid eller merit.  
 
Tabel I.1.4.B (”Effektiv studietid 4+4-ordningen”) 
Københavns Universitet oplyser, at måling af studietid for ph.d. studerende på 4+4-ordningen er baseret 
på 17 observationer, hvoraf 1 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m. 
 
Tabel I.1.4.C (”Effektiv studietid 3+5-ordningen”) 
Københavns Universitet oplyser, at måling af studietid for ph.d. studerende på 3+5-ordningen er baseret 
på 2 observationer, hvoraf 0 er udeladt pga. merit, selvstudium m.m. 


