
Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2019 
 
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 marts måned bliver studienøgletallene fra det 
forgangne studieår opdateret og i juni måned bliver statistik fra det forrige regnskabsår opdateret. 
 
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. 
 
Fra år 2019 er der indført et nyt bevillingssystem for heltidsuddannelse, som påvirker særligt tabel A. 
Bevillingen via. taxameteret reduceres og i stedet indføres et grundtilskud, samt en række andre 
mindre tilskud. Der indføres blandt andet en række nye typer tilskud, der afhænger af institutionens 
dimittenders beskæftigelse og studietid.  Samtidig afskaffes færdiggørelsesbonus.  
 
 
 
  



Noter til tabellerne 
 
Tabel A (Indtægter)  
Tabel A.3.1.E (”Heraf overhead”) 
ITU bemærker, at 1.1.J i årene 2007-2018 rettes. 
 
Tabel C (Personale) 
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. 
 
Tabel E (Bygninger) 
CBS gør opmærksom på at antallet af m2 i 2019 er korrigeret for årerne 2015 til 2018 på baggrund af 
fejlregistrering. 
 
Tabel F Studieaktivitet 
Tabel F.1.3.B (Heraf professionsbachelorer fra egen institution) 
Roskilde Universitet gør opmærksom på, at de ikke uddanner professionsbachelorer 
 
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.3.1, F.3.2 og F.3.3 (Ophør) 
Ang. denne udregning på sektorniveau blev det besluttet på mødet i studiestatistisknetværk d. 10 
april 2019 at præcisere, at institutionstallene ikke er en sammenlægning af hovedområdetallene, 
men en beregning, der laves særskilt. Dette gøres for ikke at medregne de, som skifter hovedområde 
men ikke ophører på institutionen. 
 
Tabel F.4.1 (STÅ Produktion) 
CBS gør opmærksom på, at summen ikke stemmer pga. afrunding 
 
Tabel F.5.1.1 (Heraf udløsende færdiggørelsesbonus) og F.5.2.1 (Heraf udløsende 
færdiggørelsesbonus) 
Nøgletallet er udgået ved indberetningen i 2019 som følge af nyt bevillingssystem til videregående 
uddannelse, hvor færdiggørelsesbonus afskaffes.   
 
Tabel G (Gennemførelsesoplysninger): 
Tabel G.3.1 (Erhvervskandidatuddannelser) 
Nøgletallet kan beregnes første gang ved indberetningen i 2022, da første årgang begyndte på 
erhvervskandidatuddannelserne i 2018.  
 
Tabel H (Internationalisering): 
Tabel 1.1.A (Heraf udløsende internationaliseringstilskud) 
CBS har rettet nøgletallet for 2018 
 
Tabel 1.1.B (Heraf udløsende administrationstilskud) 
Aarhus Universitet har rettet nøgletallet for 2018 
 
Tabel 3.1.C (Heraf antal studerende fra lande uden for EU/EØS) 
RUC har rette nøgletallet for årene 2014, 2016, 2017 og 2018.  
 



Tabel I (Forskeruddannelse) 
CBS bemærker, at der for forskerskolerne for året 2017 og frem kun er indberettet tal på 
overordnede niveau af hensyn til diskretion. 
 
CBS bemærker, at årene 2007-2009 er opgjort efter studieåret, og 2010-2012 er opgjort efter 
kalenderåret. 
 
DTU: 2007-2009 er opgjort efter studieåret, og 2010-2012 er opgjort efter kalenderåret. 
 
Tabel I 1.3 (”Antal tildelte grader”) 
CBS bemærker at tallet i årene 2007-2010 er opgjort som antal godkende afhandlinger. 
DTU bemærker at tallet i årene 2007-2010 er opgjort som antal godkendte afhandlinger 


