
Denne årsrapport rummer en afrapportering af Aarhus Univer
sitets virksomhed for året 2005.

Årsrapporten gennemgår de væsentligste faglige og økonomi
ske resultater og giver en skematisk oversigt over udviklings
kontraktens (UK2) 98 delmål og en gennemgang af udvalgte del
mål. Endvidere indholder den et detaljeret regnskab ud fra den 
givne vejledning.

UK2 var et væsentligt grundlag for bestyrelsens arbejde i 
2005. Det er nyt for universitetet at have en sådan kontrakt, og 
erfaringerne viser, at den er et godt redskab, når de overordnede 
mål for årets arbejde skal fastlægges. Universitetet har fået gode 
erfaringer med arbejdet med udviklingskontrakten og forventer, 
at der vil ske en vis tilpasning af formen over de kommende år.

Bilagene til denne årsrapport indeholder delmålene i udvik
lingskontrakten for 2005 og deres status ved årets afslutning.
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Aarhus Universitet er mar
kant i bybilledet.
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2 Aarhus Universitet 
– et universitet i international klasse

Det er Aarhus Universitets mål at stå for høj 
kvalitet inden for forskning og undervisning. 
Universitetet har gennem sin levetid leveret 
mere end 40.000 kandidater til det danske og 
internationale samfund, og lige fra begyndel
sen i 1928 har universitetet sat sit tydelige 
præg på Århus. Aarhus Universitet spiller en 
afgørende – og uundværlig – rolle som kernen 
i ”uddannelsesbyen Århus”; det er et brand, 
der rækker langt ud over Danmarks grænser. 

Forskningens kvalitet er fundamentet for 
den høje standard i uddannelserne på univer
sitetet. Mange indikatorer understreger, at kva
liteten på Aarhus Universitet er i verdensklas
se. Én væsentlig indikator er, at universitetet 
er i stand til at tiltrække eksterne midler, fordi 
det sker i konkurrence med andre forskere – 
og det sker med succes inden for meget for
skellige forskningsområder. 

De senere år er den høje kvalitet inden for 
forskning og uddannelse blevet bekræftet af 
en række internationale vurderinger: Univer
sitetet er nummer ét blandt Nordens universi
teter inden for Naturvidenskab, nummer tre 
blandt Nordens universiteter og nummer et i 
Danmark inden for Sundhedsvidenskab. Øko
nomi er blandt de 25 bedste i verden og Stats
kundskab blandt de 5 bedste statskundskabs
institutter i Europa. Det er nogle af de væsent
ligste eksempler på, at forskningen og under
visningen på en række af universitetets ho
vedområder er af højeste internationale kvali
tet. Aarhus Universitet er da også at finde 
blandt de 200 bedste i verden ifølge Times High
er Education Supplement’s ranking for 2005.

Et universitet kan ikke være så højt place
ret uden både at have en stor bredde af høj 
kvalitet og nogle faglige områder, hvor kvali
teten er af absolut højeste klasse. Den høje in
ternationale klasse findes på Aarhus Universi
tet inden for meget forskellige forskningsom
råder, der viser universitetets bredde – også i 
toppen. 

I det danske forskningslandskab har Aar
hus Universitet mere end 50 kernefelter, hvor 
forskningen er af høj national eller internatio
nal klasse. Universitetet tiltrækker hvert år 
eksterne forskningsmidler for mere end 700 
mio. kr. inklusive eksternt finansieret forsk
ning, der udføres på Århus Universitetshospi
tal. Aarhus Universitet tiltrækker således 

knap en fjerdedel af alle eksterne midler, der 
forskes for på universiteterne, og en sjettedel 
af alle midler, der forskes for på alle offentlige 
danske forskningsinstitutioner.

Nedenfor ønsker universitetet at fremhæve 
en række eksempler på nogle af de aktiviteter 
og forskningsområder, hvor Aarhus Universi
tet markerer sig blandt de bedste.

Den nanoteknologiske og nanomedicinske 
forskning på Aarhus Universitet har de senere 
år markeret sig så stærkt, at universitetet har 
store forventninger til, at ét af to nationale 
nanocentre bliver placeret på Aarhus Univer
sitet. Bestyrelsens beslutning om at igangsæt
te byggeriet af et Nanohus skal også ses i 
denne sammenhæng. Nanoforskningen er et 
godt eksempel på, at tværvidenskabeligt sam
arbejde på tværs af institutter og fakulteter 
præger fremtidens spydspidsforskning.

Et andet område, der er stærkt tværviden
skabeligt og af højeste kvalitet, er forskningen 
og undervisningen i itrelaterede emner. Det 
foregår primært i ITbyen Katrinebjerg, og her 
er samarbejdet med erhvervslivet og andre of
fentlige institutioner gennem Alexandrainsti
tuttet blevet en model, som andre nationale og 
internationale miljøer forsøger at kopiere.

De senere års store fokus på religionens be

Amfiteatret foran Aulaen 
bruges flittigt om som
meren.
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tydning i samfundet har understeget, at Cen
ter for Multireligiøse Studier beskæftiger sig 
med nogle af de måske allervigtigste emner i 
det samfundsmæssige og politiske landskab. 
Centret bygger på mange års tradition i nyre
ligiøse studier og er skabt til at fungere som et 
knudepunkt for forskning, uddannelse og for
midling inden for alle aspekter af den her
skende multireligiøse situation.

Inden for det samfundsmæssige område 
har Nationaløkonomi og Statskundskab domi
neret den danske uddannelses og forsknings
indsats inden for deres respektive områder 
som storleverandører af fremragende kandi
dater og eksperter til nationale kommissioner 
og råd. At dette sagtens kan gå hånd i hånd 
med international kvalitet – og oftest netop 
gør det – vidner de føromtalte internationale 
rankings om.

Aarhus Universitet er vært for 9 grund
forskningscentre, der er støttet af Danmarks 
Grundforskningsfond. Alle disse centre er na
tionale centres of excellence på højeste internati
onale niveau. Her skal trækkes to centre frem 
som eksempler på det høje niveau, grund
forskningscentrene leverer.

Det ene er Center for Funktionel Integrativ 
Neurovidenskab. Centret samarbejder med for
skere fra så forskellige miljøer som Århus 
Universitetshospital, Institut for Filosofi og 
Idehistorie, Psykologisk Institut, Institut for 
Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Institut 
for Fysik og Astronomi samt Musikkonserva
toriet.

Forskningen i Vand og Salt Centret arbejder 
med at klarlægge, hvordan nyrerne regulerer 

kroppens vand og saltbalance – forhold, der 
har stor betydning for en række nyre, lever 
og hjertesygdomme. Centret går dermed di
rekte i Nobelpristager Jens Chr. Skous fodspor 
og bygger videre på 40 års erfaring med forsk
ning i absolut verdensklasse.

De øvrige centre med støtte fra Danmarks 
Grundforskningsfond, der har hjemsted på 
Aarhus Universitet er: Center for Teoretisk Da
talogi (BRICS), Center for Katalyse, Danmarks 
Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik 
(Quantop), Danmarks Grundforskningsfonds 
Center for Sortehavsstudier (Pontos), Dan
marks Grundforskningsfonds Center for 
mRNP Biogenese og Metabolisme, Danmarks 
Grundforskningsfonds Center for Uopløselige 
Proteinstrukturer (INSPIN) og Danmarks 
Grundforskningsfonds Center for Oxygenmi
kroskopi og Billeddannelse (COMI).

Endelig skal nævnes forskningsscentret 
MIND (Membrane receptors In Neuronal Dis
ease), der modtog en markant bevilling på 50 
mio. fra Lundbeckfonden. MIND har base på 
Institut for Medicinsk Biokemi og omfatter i 
alt fem forskergrupper fra Aarhus Universitet 
og Århus Universitetshospital.

Samarbejde er et område, som Aarhus Uni
versitet altid har sat i højsædet. Universitetet 
har en lang tradition for åbenhed, der f.eks. 
kommer til udtryk ved dannelsen af forsker
parkerne. Forskerpark Aarhus er mere end 20 år 
gammel – og dermed Danmarks første for
skerpark – og har i hele perioden været fyldt 
med aktiviteter. Derfor er det også oplagt, at 
en itforskerpark i ITbyen Katrinebjerg og en 
biomedicinsk forskerpark på Skejby Sygehus 
bærer traditionen videre.

På et helt andet felt er samarbejde også i fo
kus. Moesgård Museum er et af landets absolut 
bedste og mest besøgte museer. Det er i euro
pæisk sammenhæng unikt, at et museum og 
et universitetsinstitut er så tæt sammenkoblet, 
og universitetets samarbejde med museet, bå
de økonomisk og fysisk, har styrket såvel mu
seet som universitetets undervisning og forsk
ning inden for de arkæologiske, antropologi
ske og etnografiske fag. En udbygning af mu
seet står lige for og vil utvivlsomt styrke kva
liteten.

  

De æstetiske fags bibliotek.
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3 Beretning for 2005

3.1 Mission, vision og værdier
Det er Aarhus Universitets mission at drive 
forskning og give forskningsbaseret uddan
nelse indtil det højeste internationale niveau, 
at udbrede kendskab til videnskabens meto
der og resultater samt udveksle viden og kom
petencer med det omgivende samfund.

Aarhus Universitets vision er at bidrage til 
udviklingen af samfundet gennem uddannel
se, forskning og udveksling af viden med an
dre dele af samfundet. Det er målet, at det 
faglige niveau skal være så højt, at Aarhus 
Universitet fortsat er placeret blandt de bedste 
universiteter. Viden hos kandidater fra Aarhus 
Universitet skal være af højeste kvalitet og an
vendelighed i både Danmark og udlandet, og 
forskningsresultater fra Aarhus Universitet 
skal have gennemslagskraft og sætte præg på 
den internationale videnskabelige debat og 
hele det internationale forskningssamarbejde. 
Det er muligt at indfri denne vision, fordi uni
versitetet råder over en stor, kompetent og en
gageret medarbejderstab.

Aarhus Universitets virksomhed tager ud
gangspunkt i de principper, der er udtrykt i 
de europæiske universiteters Magna Charta. 
Det drejer sig om uafhængighed, frihed i 

forskning, undervisning og uddannelser, gen
sidighed i videnudveksling og kulturelt sam
arbejde samt undervisningens forskningsba
sering. Aarhus Universitet respekterer etiske 
regler for forskningsudøvelse, herunder krav 
om ubestikkelighed og vederhæftighed, åben
hed for kritik og for fornyet prøvelse af præ
stationer og indvundne resultater. 

3.2 Bestyrelsens arbejde 
Aarhus Universitets bestyrelse har i 2005 fort
sat det arbejde, som bestyrelsen påbegyndte i 
2004. Efter at bestyrelsen i september 2004 
godkendte vedtægten for universitetet, kunne 
den i starten af 2005 fastsætte forretningsor
denen for bestyrelsens arbejde. 

Bestyrelsen har i 2005 udpeget universite
tets første ansatte rektor. Arbejdet med ansæt
telsen af ny rektor blev påbegyndt i efteråret 
2004, og den 9. juni 2005 kunne en enig besty
relse præsentere Aarhus Universitets nye rek
tor. Straks efter sin ansættelse indledte rektor 
den proces, der ledte frem til ansættelse af de
kaner for universitetets fem fakulteter. På et 
fællesmøde for universitetets ansatte den 21. 
december 2005 kunne rektor således præsen
tere de fem nyansatte dekaner.

Victor AlbeckBygningens 
hovedindgang.
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Bestyrelsen har gennem året haft fokus på 
opfølgningen af universitetets udviklingskon
trakt med Ministeriet for Videnskab og Tekno
logi og Udvikling. Bestyrelsen har fulgt arbej
det med at opfylde de 98 resultatmål, som er 
en væsentlig del af udviklingskontrakten for 
2005, og sidst på året satte bestyrelsen arbej
det i gang med at fastlægge indholdet af ud
viklingskontrakten for 20062008. Allerede in
den julen 2005 blev et første udkast således 
sendt til ministeriet, og den nye udviklings
kontrakt forventes færdigforhandlet og under
skrevet senest 1. april 2006.

I juli 2005 foreslog bestyrelserne for Aarhus 
Universitet og Handels og IngeniørHøjskolen 
(HIH) i Herning i fællesskab ministeren for 
videnskab, teknologi og udvikling samt un
dervisningsministeren, at HIH lægges sam
men med Aarhus Universitet. Den primære 
hensigt med fusionen er at bidrage til den re
gionale udvikling i Midt og Vestjylland. Det 
skal ske dels ved at bygge på og videreføre 
Handels og Ingeniørhøjskolens erfaring med 
at være orienteret mod erhvervslivet og at 
have et praktisk samarbejde med virksomhe
der, dels ved at kombinere denne tradition 
med universitetets force: forskning og akade
misk uddannelse på et højt internationalt ni
veau. Primo 2006 har Undervisningsministeri
et forhåndsgodkendt sammenlægningen, og 
arbejdet hermed vil blive et væsentligt ind
satsområde i 2006.

Bestyrelsen har gennem året beskæftiget 
sig med godkendelse af nye uddannelser, sam
arbejde med andre institutioner, ligestilling og 

fysisk planlægning. Endelig har bestyrelsen 
fulgt universitetets overordnede økonomiske 
situation gennem hele året, og bestyrelsen 
kunne da også vedtage budgettet for de kom
mende år på det sidste møde inden julen 2005.

3.3 Væsentligste faglige resultater
Studenteroptaget
Aarhus Universitet optog 260 flere studerende 
i 2005, så i alt 3.587 nye studerende kunne på
begynde deres studier i september måned. 
2.026 bachelorer og 1.953 kandidater fik i 2005 
bevis for deres afsluttede uddannelse, og her
med satte antallet af færdiguddannede endnu 
en gang rekord. De studerende bestod så man
ge eksaminer i løbet af året, at universitetet 
præsterede et rekordhøjt tal for studenterårs
værk (STÅ): 11.747. 

Forskningspublikationer
Universitetet har ved registreringen af publi
kationer for 2005 taget systemet PURE (Publi
cations and Research Platform) i brug til regi
strering af forskningspublikationer og formid
lingsaktiviteter. 

Forskernes aktiviteter i løbet af året kan 
blandt andet vurderes ved at se på antallet af 
forskningspublikationer. I 2005 var antallet af 
forskningspublikationer på Aarhus Universitet 
og Århus Universitetshospital på i alt 4811. Det
te er et mindre fald på 542 i forhold til 2004. 

Forskere og undervisere har i alt publiceret 
5593 publikationer inden for forskning, for
midling eller undervisning; dette er et lille 
fald på 65 fra 5658 publikationer i 2004.

Det nye system sikrer i højere grad end tid
ligere, at publikationer med flere forfattere 
kun registreres én gang. Det mindre antal 
dobbeltregistreringer forklarer en del af faldet 
i antal publikationer.

Formidlingsaktiviteter
Universitetet har for 2005 for første gang fore
taget en systematisk registrering af formid
lingsaktiviteter såsom skriftlig formidling, 
foredrag, deltagelse i råd og nævn og lignen
de. Der er for 2005 i alt opgjort 719 skriftlige 
formidlingspublikationer, 63 undervisnings
publikationer og 7566 øvrige formidlingsakti
viteter (blandt andet deltagelse i råd, nævn og 
kommissioner og mundtlige formidlingsakti

På vej til forelæsning
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viteter). Universitetet har således en meget 
omfattende aktivitet inden for skriftlig og 
mundtlig forskningsformidling. For universi
tetet er det væsentligste formål med registre
ringen af formidlingsaktiviteterne at gøre dis
se synlige, blandt andet ved at vise detaljerne 
for aktiviteterne på den enkelte forskers med
arbejderhjemmeside og på universitetets hjem
meside

Konfererede	ph.d.-	og	doktorgrader
178 unge forskere fik i 2005 konfereret deres 
ph.d.grad på Aarhus Universitet. Antallet af 
ph.d.grader er dermed atter begyndt at stige, 
hvilket også forventes at ske de kommende år, 
ikke mindst fordi antallet af ph.d.studerende 
forventes at vokse. I  2005 voksede antallet til 
862 fra 799 i 2004.

I 2005 tog 23 personer doktorgraden ved 
universitetet, lidt flere end de 1520, der har 
været gennemsnittet de senere år.

Indberettede	opfindelser
Universitetet har gennem de senere år intensi
veret arbejdet med at overtage rettigheder til 
opfindelser, at søge patenter og i det hele taget 
omsætte forskningen til forskellige former for 
innovative aktiviteter. Dette sker blandt andet 
gennem en målrettet indsats med at under
støtte forskerne gennem administrativ hjælp 
og rådgivning.

I 2005 har universitetet indsendt 11 patent
ansøgninger mod 4 i 2004 og indberettet 26 
opfindelser mod 38 i 2004.

Tilskudsfinansieret	forskningsvirksomhed
Aarhus Universitet deltager gerne i konkur
rencen om eksterne forskningsmidler, uanset 
om midlerne er offentlige eller private, natio
nale eller internationale. I 2005 øgede univer
sitetet andelen af eksterne midler, så 20% af 
universitetets samlede omsætning i dag stam
mer fra tilskudsfinansieret forskningsvirk
somhed. Af disse midler udgør 47% statslige 
midler, private og øvrige midler udgør ca. 
42%, og 11% af midlerne kommer fra EU og 
andre internationale tilskudsgivere.

3.4 Årets økonomiske resultater
Aarhus Universitets omsætning var 2,4 mia. 
kr. i 2005. Det realiserede resultat er 23 mio. 

kr. bedre end det budgetterede for 2005, som 
var på 21 mio. kr. 

Bestyrelsen og rektor anser det realiserede 
resultat for at være tilfredsstillende.

Universitetet bruger de tilførte midler i 
overensstemmelse med universitets opgaver, 
værdier, mål og prioriterede aktiviteter. 2005 
er det første år, hvor det regnskabsmæssige 
resultat er opgjort efter det omkostningsbase
rede princip. Det medfører, at sammenlignin
ger af regnskabsmæssige oplysninger til tidli
gere år ikke er muligt.

I forbindelse med overgang til selveje og 
udarbejdelse af åbningsbalancen har Aarhus 
Universitet rejst krav vedrørende nogle done
rede grunde og bygninger, der er indregnet 
med 148 mio. kr. Ejerskabet til disse grunde 
og bygninger er endnu ikke endeligt afklaret. 
Idet der er indregnet fuldt periodiserede do
nationsforpligtelser, har usikkerheden ikke 
betydning for størrelsen af egenkapitalen.

Universitetet har for årene 1998 til 2004 an
meldt krav om refusion af energiafgifter over 
for SKAT. Sagen er endnu ikke endeligt be
handlet af SKAT, men universitetet har på det 
foreliggende grundlag indarbejdet en korrek
tion til egenkapitalen pr. 1. januar 2005 på 40 
mio. kr.

Gode forelæsningsnoter er 
guld værd.
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4 Målrapportering

4.1 Skematisk oversigt 
Aarhus Universitets udviklingskontrakt for 
2005 indeholder en række strategiske målsæt
ninger for løsningen af universitetets hoved
opgaver, som er forskning, uddannelse, forsk
ningsformidling og videnudveksling, samt 
målsætninger for samarbejdet med det omgi
vende samfund. Udviklingskontrakten for 
2005 er blevet til gennem en proces, der be
gyndte i forsommeren 2004 og omfattede hele 
universitetet fra den enkelte medarbejder til 
bestyrelsen. Igennem hele processen blev der 
fokuseret på udviklingskontrakten i et længe
re tidsperspektiv end blot et enkelt år. Derfor 

indeholdt udviklingskontrakten for 2005 både 
mange målsætninger for perioden 20062009 
og mange målsætninger om aktiviteter, der 
skal bidrage til at formulere det præcise 
grundlag for målsætningerne for 20062009. 

Inden for hvert enkelt af de fem opgaveom
råder, forskning, uddannelse, forskningsfor
midling, videnudveksling og andet samarbej
de, er der opstillet strategiske målsætninger, 
som er detaljeret yderligere med i alt 98 resul
tatmål. På grund af det store antal resultatmål 
har universitetet valgt at rapportere, om måle
ne er opfyldt inden for de overordnede strate
giske målsætninger i en summarisk oversigt. 

Om sommeren kommer de 
gule markiser frem.
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Oversigt 1 – Summarisk oversigt over opfyldelsen af resultatmålene 
i udviklingskontrakten for 2005

 Slutstatus	for	resultatmål	
i	udviklingskontrakten	for	2005

Opfyldt* Udskudt Vedrører	
kontraktperio-
den	2006-2008

Hoved-
total

Forskning:

Fokusområder 6 6

Forskeruddannelse 4 7 11

Publicering 3 1 2 6

International udveksling 6 2 8

EUprojekter  1 1 2

Total 20 1 12 33

Uddannelse:     

Fokusområder – tværgående uddannelser 4 3 7

Uddannelsernes kvalitet 4 2 6

Gennemførsel 4 1 1 6

Tilpasning til det fleksible arbejdsmarked 3 1 1 5

Internationalisering 6 2 1 9

Efter og videreuddannelse 6   6

Total 27 6 6 39

Formidling:     

Forskningsformidling 8   8

Total 8 	 	 8

Videnudveksling:     

Den private sektor 4 1 5

Offentlige institutioner 6 1 7

Forskningstilknytning af CVU’er  2 1 3

Total 10 2 3 15

Samarbejde:     

Andet samarbejde 2  1 3

Total 2 	 1 3

Hovedtotal 67 9 22 98

 * Resultatmålet er helt opfyldt eller opfyldt for den del, der vedrører 2005
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Den summariske oversigt er baseret på afrap
porteringen af udviklingskontraktens resul
tatmål. I bilag 7.1 er målopfyldelsen af hvert 
enkelt resultatmål kommenteret. Udviklings
kontrakten rummer 98 resultatmål for 2005 og 
den efterfølgende periode. 67 resultatmål er 
helt opfyldt eller opfyldt for den del, der ved
rører 2005. 9 resultatmål er udskudt, og 22 re
sultatmål vedrører udelukkende perioden, der 
er dækket af udviklingskontrakten for 2006
2008. Universitetet betragter den høje grad af 
opfyldelse af resultatmålene som meget til
fredsstillende.

4.2 Uddybende analyser og vurderin-
ger (Afrapportering af Aarhus Univer-
sitets udviklingskontrakt for 2005)
4.2.1	Forskning
Fokusområder
En af de strategiske målsætninger for 2005 og 
frem var at sætte særligt fokus på forsknings
indsatsen inden for seks udvalgte forsknings
områder: globalisering, molekylær medicin, 
nanoscience og nanoteknologi, religion som 
normsætter, teoretisk naturvidenskab, og vi
densamfundet. Alle fokusområderne er ken
detegnet ved at have et godt, og nogle endda 
et fremragende, udgangspunkt for at slå yder
ligere igennem. Forskningen inden for de seks 
områder har hidtil haft forskellige vækstbetin
gelser, og den overordnede koordinering af 
indsatsen inden for de enkelte områder har 
hidtil varieret. Derfor er der i 2005 på alle seks 
fokusområder udarbejdet handlingsplaner 
med specifikke indsatstemaer. Handlingspla
nerne skal på længere sigt lægge grunden til 
en yderligere styrkelse af Aarhus Universitets 
profil gennem markante bidrag til forsknin
gens og samfundets udvikling. Aarhus Uni
versitet vurderer arbejdet med fokusområder
ne som tilfredsstillende.

Forskeruddannelse
Aarhus Universitet opfatter forskeruddannel
sen som et af de vigtigste indsatsområder. 
Derfor satser universitetet til stadighed på at 
styrke området, både hvad angår volumen, 
kvalitet, effektivitet og fokusering på arbejds
markedet. I udviklingskontrakten for 2005 var 
der opstillet 11 resultatmål vedrørende for
skeruddannelsesområdet. Fire af disse er op

fyldt, og de resterende syv retter sig mod den 
næste kontraktperiode. Ved udgangen af 2005 
er forskeruddannelserne ved Aarhus Universi
tet på alle fakulteter organiseret inden for 
rammerne af forskerskoler. Der er iværksat fa
kultetsvise overvejelser vedrørende de ph.d.
studerendes internationale publicering, og der 
er fastlagt et præcist sammenligningsgrund
lag for væksten i den kommende kontraktpe
riode. Aarhus Universitet vurderer resultater
ne på området som tilfredsstillende. I den næ
ste kontraktperiode vil tyngden blive lagt på 
arbejdet med rekruttering og optag samt kva
litetsudvikling af forskeruddannelserne.

Publicering
Den strategiske målsætning for publicerings
aktiviteterne på Aarhus Universitet var i 2005 
at fastholde niveauet og øge publiceringskvali
teten. Målsætningen er fastlagt på baggrund 
af væksten i antallet af publikationer i de for
udgående år. Af de seks resultatmål er tre op
fyldt, et er udskudt, og to resultatmål vedrører 
næste kontraktperiode. Med de tre opfyldte 
mål har Aarhus Universitet bl.a. fået et bedre 
system (PURE) til indberetning af publice
ringsaktiviteterne og har iværksat et udvik
lingsarbejde på de fakulteter, der ikke har tra
dition for at måle og sammenligne deres 
forskningspublicering internationalt. På fakul
teterne skal dette arbejde munde ud i publice
ringsstrategier i næste kontraktperiode. En del 
af grundlaget for publiceringsstrategierne 
etableres bl.a. med opstillingen af lister over 
tidsskrifter, det er særligt fagligt attraktivt at 
publicere i. Der er god fremdrift i arbejdet 
med opstillingen af listerne, men arbejdet er 
også mere kompliceret end først antaget. Op
fyldelsen af denne målsætning er derfor ble
vet udskudt til den næste kontraktperiode. 
Universitetet vurderer arbejdet med publice
ringsområdet som tilfredsstillende. I den næ
ste kontraktperiode vil Aarhus Universitet 
fastholde publiceringsomfanget og arbejde for 
udvikling af en retvisende måling af impact
factoren for forskningspublikationerne.

4.2.2	Uddannelse
Fokusområder – tværgående uddannelser
I 2005 har det været universitetets målsætning 
at sætte fokus på interdisciplinære uddannel
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ser og på uddannelser, der er helt nye i uni
versitetets regi. I udviklingskontrakten har 
universitetet opstillet i alt syv resultatmål, 
hvoraf fire er opfyldt og tre vedrører den næ
ste kontraktperiode. 

Den samfundsmæssige udvikling medfører 
et øget behov for uddannelser, der integrerer 
indsigt fra forskellige videnskabelige discipli
ner. Derfor har universitetet i 2005 arbejdet for 
at få godkendt og gennemført en række initia
tiver, der aktiverer eksisterende kompetencer 
på tværs af miljøer med stærke fagdiscipliner. 
Som eksempler kan nævnes en bacheloruddan
nelse i arabisk og kommunikation, der invol
verer Det Teologiske Fakultet og Handelshøj
skolen i Århus; kandidatuddannelser i optik 
og elektronik, der involverer Det Naturviden

skabelige Fakultet og Ingeniørhøjskolen i År
hus, samt en masteruddannelse i journalistik i 
samarbejde mellem Det Samfundsvidenskabe
lige Fakultet og Danmarks Journalisthøjskole i 
Århus. Ansøgninger til Ministeriet for Viden
skab, Teknologi og Udvikling om nye uddan
nelser fremgår af Oversigt 2. Universitetet vur
derer arbejdet med nye uddannelser som me
get tilfredsstillende. Aarhus Universitet vil 
også i den næste kontraktperiode sætte fokus 
på tværfaglige uddannelser inden for områ
der, hvor der er aktuelle behov i samfundet.

Uddannelsernes kvalitet
Aarhus Universitet har igennem mange år ar
bejdet bevidst med at sikre den bedste kvalitet 
på universitetets uddannelse. I udviklingskon

Oversigt 2 – Ansøgte nye uddannelser i 2005

• Bacheloruddannelse i Arabisk og Kommunikation

• Bacheloruddannelse i Geoteknologi

• Bacheloruddannelse i Bioteknologi

• Kandidatuddannelse i International Studies

• Kandidatuddannelse i Journalistik (genansøgning)

• Civilingeniøruddannelse i Optik og elektronik – cand.polyt. og cand.scient.techn.

• Masteruddannelse i Kardiovaskulær Teknologi (genansøgning)

Hovedbygningen set fra vest. Amfiteatret i Universitetsparken.
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trakten for 2005 var opstillet seks resultatmål 
med overskriften ”uddannelsernes kvalitet”. 
Fire af disse er opfyldt, mens to er udskudt. 
Universitetet havde som målsætning at kort
lægge og vurdere de samlede erfaringer med 
evalueringer af uddannelser med henblik på 
at opstille modeller for fremtidige evaluerin
ger. Dette arbejde blev sat i gang i 2005, og en 
række erfaringer er samlet ind, men det vide
re arbejde afventer den bebudede bekendtgø
relse fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi 
og Udvikling om kvalitetssikring af uddan
nelser. Med de fire opfyldte resultatmål er Aar
hus Universitet nået et pænt skridt videre med 
at sikre den bedste kvalitet på uddannelses
området. Der stilles nu krav til alle ansøgere 
til videnskabelige stillinger om at dokumente
re deres undervisningserfaring i en undervis
ningsportefølje. I regi af Universitetspædago
gisk Udviklingsenhed er der udviklet kurser, 
der skal medvirke til at styrke fastansatte læ
reres undervisningskompetence. Der er udar
bejdet målsætninger for Elæringsenhedens 
aktiviteter i den kommende periode. Og ende
ligt er der gennemført en auditering af Det Te
ologiske Fakultet. Universitetet vurderer der
for indsatsen på området som meget tilfreds
stillende. Kvalitetssikring på uddannelsesom
rådet vil i den kommende kontraktperiode  
bl.a. ske via akkreditering af uddannelser, 
benchmarking og personaleudvikling.

Gennemførsel
Der har de senere år været stigende fokus på 
universiteternes effektivitet og herunder på de 
studerendes gennemførsel af deres studier. 
Aarhus Universitets målsætning for 2005 og 
frem er at forbedre gennemførslen på uddan
nelserne ved at mindske frafaldet og ved at 
øge antallet af studerende, der gennemfører 
på normeret tid. Af de seks opstillede resultat
mål på indsatsområdet er fire opfyldt, ét er 
udskudt og ét resultatmål vedrører den næste 
kontraktperiode. 

Det udskudte resultatmål vedrører tilrette
læggelse af vejledning med henblik på forøget 
studiegennemførsel. Universitetet nedsatte i 
2005 en arbejdsgruppe, der med udgangs
punkt i Danmarks Evalueringsinstituts evalu
ering af vejledningsindsatsen på universite
terne skal formulere en strategi for tilrettelæg
gelsen og kvalitetssikringen af vejledningstil
buddet på Aarhus Universitet. Arbejdet med 
resultatmålet er således påbegyndt og forven
tes afsluttet i 2006. På indsatsområdet i øvrigt 
har Aarhus Universitet gennemført en analyse 
af årsager til frafald og studietidsforlængelser, 
fastsat måltal for gennemførsel og frafald i 
den næste kontraktperiode samt fortsat sin 
praksis med at tilbyde ikkeeksamensaktive 
studerende enten vejledning eller udskrive 
dem. Universitetet vurderer på den baggrund, 
at arbejdet med indsatsområdet har været til

Juridisk bibliotek.
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fredsstillende. Arbejdet med at forbedre stu
diegennemførselen fortsætter i den kommen
de kontraktperiode. Universitetet vil sidelø
bende hermed arbejde på at udvikle en meto
de, der på en mere retvisende måde kan måle 
universitetsuddannelsernes bidrag til den 
samlede kompetenceforøgelse i samfundet.

4.2.3	Videnudveksling	og	samarbejde
Forskningstilknytning af CVU’er
Den strategiske målsætning for indsatsområ
det var i 2005, at Aarhus Universitet ville øge 
og styrke samarbejdet med CVU’er. To af de 
tre resultatmål er blevet udskudt, og det tredje 
resultatmål retter sig mod den kommende pe
riode. Dels ønsker universitetet at  gennemfø
re en evaluering – og om nødvendigt en præ
cisering – af allerede eksisterende samarbejds
aftaler, og dels vil universitetet fastlægge, 
hvilke institutioner universitetet yderligere vil 
indgå forskningstilknytningsaftaler med. I 
den forløbne periode er hele CVUsektoren og 
universitetssektoren imidlertid i bevægelse, 
blandt andet gennem diskussionerne i Globa
liseringsrådet om universitetssektoren og sek
torforskningsinstitutionerne. Universitetet er 
åben over for at styrke samarbejdet med CVU’
erne yderligere, men vurderer dog samtidig, 
at man bør afvente udviklingen i de to sekto
rer, inden der arbejdes videre med forsknings
tilknytning af konkrete CVU’er. Aarhus Uni
versitet vurderer derfor, at selv om målopfyl
delsen ikke umiddelbart synes at være til
fredsstillende, så er arbejdet med indsatsom
rådet afstemt med udviklingen i CVU og uni
versitetssektoren.

Andet samarbejde 
Aarhus Universitets strategiske målsætning 
var i 2005 at udbygge samarbejdet på instituti
onsniveau med forsknings og uddannelsesin
stitutioner både regionalt og nationalt. Der var 
formuleret tre resultatmål for indsatsområdet, 
hvoraf to er opfyldt, og et vedrører den næste 
kontraktperiode. I 2005 afdækkede universite
tet således fordele og ulemper ved en eventuel 
sammenlægning med Handels og Ingeniør
Højskolen (HIH) i Herning. Arbejdet resulte
rede i, at universitetet sammen med HIH ind
sendte en ansøgning om sammenlægning af 
de to institutioner til de respektive ministeri

er. Undervisningsministeren har primo 2006 
givet en forhåndsgodkendelse af sammenlæg
ningen, der således forventes at blive en reali
tet med virkning fra 1. august 2006. Sammen
lægningsarbejdet bliver et væsentligt indsats
område i den næste kontraktperiode. Målsæt
ningen bliver en velfungerende integration af 
HIH i Aarhus Universitet både fagligt og ad
ministrativt. 

I samarbejdet med Ingeniørhøjskolen i År
hus er der nu fastsat målsætninger for den vi
dere udvikling af samarbejdet. I den næste 
kontraktperiode er målsætningen at oprette 10 
nye professorater på det teknisknaturviden
skabelige område og tiltrække flere civilinge
niørstuderende samt ph.d.studerende til den 
fælles Aarhus Graduate School of Engineer
ing.

 Universitetet vurderer arbejdet med ind
satsområdet som yderst tilfredsstillende. Nog
le af opgaverne i den kommende periode ud
springer af de opnåede resultater i 2005, mens 
andre opgaver vil udspringe af de aktuelle 
centrale overvejelser om sammenlægning af 
institutioner inden for universitetssektoren.  

4.2.4	Benchmarking	
Benchmarking er et tværgående tema i udvik
lingskontrakten for 2005. Aarhus Universitet 
har i 2005 taget initiativ til at etablere en grup
pe på otte anerkendte, flerfakultære nordeuro
pæiske universiteter, som vil forpligte sig til at 
samarbejde om benchmarking. I første om
gang vil gruppen indsamle et fælles grund
læggende datasæt, som kan danne udgangs
punkt for sammenligninger af universiteter
nes virksomhed. Herudover har gruppen valgt 
at tage hul på to temaområder: forskeruddan
nelse og forskningsfinansiering. Universitetet 
vurderer, at arbejdet med det tværgående ind
satsområde har været tilfredsstillende, ikke 
mindst fordi benchmarkingsamarbejdet i løbet 
af 2005 blev mere ambitiøst ved at udvide 
kredsen af benchmarkingsamarbejder fra to 
nordiske universiteter til otte nordeuropæiske 
universiteter. Der er i 2005 skabt et godt ud
gangspunkt for et lærerigt samarbejde og ud
vikling af et nyttigt instrument til selvudvik
ling. Benchmarking vil være et selvstændigt 
indsatsområde i næste kontraktperiode.
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5.1 Generelle oplysninger om universitetet

Virksomheden Aarhus Universitet 
 Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C
  
Hjemstedskommune Århus 
 CVR: 41826614 
 EAN nr.: 5798000417199 
  
Bestyrelse i 2005 Jens Bigum 
 Formand, direktør 
  
 Sys Rovsing 
 Stedfortræder, advokat, BechBruun Dragsted
  
 Jens Ulrik Andersen 
 Professor, valgt af medarbejderne (VIP)
  
 Dina Bloch 
 Stud.scient.pol., valgt af de studerende
  
 Jørgen Grønnegård Christensen
 Professor, valgt af medarbejderne (VIP)
  
 Kirsten Jacobsen 
 Afdelingsleder, valgt af medarbejderne (TAP)
  
 Annette Kruhøffer 
 Konsulent 
  
 Kasper Rasmussen 
 Stud.mag., valgt af de studerende
  
 Johannes Riis 
 Litterær direktør, Gyldendal 
  
 Arne Josefsen Rolighed 
 Adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse
  
 Arild Underdal 
 Professor,  Oslo Universitet 
	 	

5 Ledelse og påtegning
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Daglig ledelse i 2005  Rektor Lauritz B. HolmNielsen
 Prorektor Katherine Richardson Christensen
 Universitetsdirektør Stig Møller
 Dekan (HUM) Bodil Due
 Dekan (SUN) Søren Mogensen
 Dekan (SAM) Tom LatrupPedersen
 Dekan (TEO) Carsten Riis
 Dekan (NAT) Erik Meineche Schmidt
  
Revision Rigsrevisionen 
 St. Kongensgade 44, 1264 København K
  
Institutionsrevisor PricewaterhouseCoopers 
 Jens Chr. Skous Vej 2, 8000 Århus C
  
Advokat Kammeradvokaten 
 Vimmelskaftet 47, 1161 København K
  
Bank Danske Bank 
 Kannikegade 4, 8000  Århus C
  
 Jyske Bank 
 Vestergade 816, 8600  Silkeborg

Bestyrelsen i 2005.
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5.2 Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og god
kendt årsrapporten for Aarhus Universitet. 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 
2004 om tilskud og regnskab mv. ved univer
siteterne. Vi anser den anvendte regnskabs

praksis for hensigtsmæssig, således at årsrap
porten giver et retvisende billede af universi
tetets aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2005 samt af resultatet og 
pengestrømmen af universitetets aktiviteter 
for regnskabsåret 2005.

Århus, den 24. april 2006

Lauritz B. HolmNielsen
Rektor

Bestyrelse

Jens Bigum
Formand

Sys Rovsing Jens Ulrik Andersen

Anne Bundgaard Christensen Jørgen Grønnegård Christensen

Kirsten Jacobsen Annette Kruhøffer

Simon Krøyer Johannes Riis

Arne Josefsen Rolighed Arild Underdal

Katherine Richardson Christensen
Prorektor

Stig Møller
Universitetsdirektør
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5.3 Revisionspåtegning
Rigsrevisionen reviderer universitetets årsrap
port.

PricewaterhouseCoopers er af Aarhus Uni
versitets bestyrelse valgt som institutionsrevi
sor for Aarhus Universitet i henhold til § 13 i 
Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 
om tilskud og regnskab mv. ved universiteter
ne.

Til	ledelsen	for	Aarhus	Universitet
Vi har revideret årsrapporten for Aarhus Uni
versitet for regnskabsåret 2005, der aflægges 
efter Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 
2004 om tilskud og regnskab mv. ved univer
siteterne. Revisionen har ikke omfattet afsnit 2 
Aarhus Universitet – et universitet i internati
onal klasse, afsnit 4 Målrapportering og Bilag 
til årsrapporten.

Universitetet har ansvaret for årsrapporten. 
Vort ansvar er på grundlag af vor revision at 
udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den	udførte	revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse 
med danske revisionsstandarder og god of

fentlig revisionsskik. Kravene heri er, at vi til
rettelægger og udfører revisionen med hen
blik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 
årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlin
formation. Revisionen omfatter stikprøvevis 
undersøgelse af information, der understøtter 
de i årsrapporten anførte beløb og oplysnin
ger. Revisionen omfatter endvidere stillingta
gen til den af ledelsen anvendte regnskabs
praksis og til de væsentlige skøn, som ledel
sen har udøvet, samt vurdering af den samle
de præsentation af årsrapporten. Det er vor 
opfattelse, at den udførte revision giver et til
strækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til for
behold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et 
retvisende billede af universitets aktiver, pas
siver og finansielle stilling pr. 31. december 
2005 samt af resultatet af universitetets aktivi
teter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 
i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 
1489 af 14. december 2004 om tilskud og regn
skab mv. ved universiteterne.

Århus, den 24. april 2006
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Claus Lindholm Jacobsen Henrik Kragh
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

Stig Møller
Universitetsdirektør
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6 Regnskab

6.1 Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Aarhus Universitet for 2005 
er aflagt i overensstemmelse med Finansmini
steriets retningslinjer angivet i Økonomisty
relsens Procesvejledninger samt Bekendtgø
relse nr. 1489 af 14. december 2004 om tilskud 
og regnskab mv. ved universiteterne. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regn
skabspraksis som åbningsbalancen pr. 1. janu
ar 2005.

Korrektioner til åbningsbalancen pr. 1. ja
nuar 2005 udgør netto TDKK 38.893. Sammen
ligningstallene er tilpasset tilsvarende.

Årsrapporten er aflagt i DKK 1.000.

Generelt	om	indregning	og	måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt 
i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i 
takt med, at de indtjenes. Endvidere indreg
nes i resultatopgørelsen alle omkostninger, 
der er afholdt for at opnå årets indtjening, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og 
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn 
vedrørende beløb, der tidligere har været ind
regnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil tilflyde universitetet, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det 
er sandsynligt, at fremtidige økonomiske for
dele vil fragå universitetet, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og for
pligtelser til kostpris. Efterfølgende måles ak
tiver og forpligtelser som beskrevet for hver 
enkelt regnskabspost nedenfor.

Finansielle aktiver og forpligtelser måles til 
amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til 
forudsigelige tab og risici, der fremkommer, 
inden årsrapporten aflægges, og som be eller 
afkræfter forhold, der eksisterer på balanceda
gen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. 
Alle andre valutaer anses som fremmed valu
ta.

Omregning	af	fremmed	valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til 
transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, 
der opstår på grund af forskelle mellem trans
aktionsdagens kurs og kursen på betalingsda
gen, indregnes i resultatopgørelsen som en fi
nansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære 
poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet 
på balancedagen, omregnes til balancedagens 
kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og 
transaktionsdagens kurs indregnes i resultat
opgørelsen som en finansiel post.

Selskabsskat	og	udskudt	skat	
Universitetet er ikke skattepligtig.

Indtægter
Universitetet er omfattet af universitetsloven 
og modtager som følge heraf tilskud fra sta
ten. De statslige tilskud udbetales i tolvtedels
rater hver måned på baggrund af de progno
sticerede studenterårsværk. Indtægterne ind
regnes i den periode, de vedrører. Hvert år i 
oktober opgøres de faktuelle studenterårs
værk og acontobetalingerne justeres. Modtag
ne tilskud og tilsagn herom, herunder indtæg
ter fra samarbejdsaftaler, indregnes som ind
tægt i takt med, at omkostningerne afholdes. 
Deltagerbetaling ved åben uddannelse indreg
nes som indtægt i den periode, de vedrører. 
Salg i øvrigt og kontantsalg fra kassen indreg
nes som indtægt på faktureringstidspunktet. 

Finansielle	poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfat
ter renter og realiserede og urealiserede valu
takursreguleringer.

Immaterielle	anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Som en integreret del af Aarhus Universitets 
virksomhed pågår der til stadighed en omfat
tende forskning. Som altovervejende hovedre
gel er denne forskning ikke kommerciel, og de 
hermed forbundne omkostninger indregnes i 
resultatopgørelsen i takt med, at omkostnin
gerne afholdes.

Alene omkostninger til opfindelser, hvor 
det er muligt at påvise en sammenhæng mel
lem afholdte omkostninger og fremtidig ind
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tjening, aktiveres.
Opfindelser, patenter og licenser måles til 

kostpris med fradrag af akkumulerede af og 
nedskrivninger eller en eventuel lavere gen
indvindingsværdi og afskrives over enten ret
tighedens løbetid, som typisk udgør 20 år, el
ler en kortere økonomisk levetid.

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.
Itsoftwarelicenser måles til kostpris med fra
drag af akkumulerede af og nedskrivninger 
og afskrives over aftaleperioden, dog maksi
malt 3 år.

Materielle	anlægsaktiver
Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke 
på grunde.

Bygninger, indretning af lejede lokaler, 
produktionsanlæg og maskiner, transportma
teriel samt inventar og itudstyr måles til kost
pris med fradrag af akkumulerede af og ned
skrivninger.

Donerede bygninger overtaget fra staten 
måles ved første indregning til genanskaffel
sespriser på grundlag af en vurdering foreta
get af Statens Forsknings og Uddannelses
bygninger.

Materielle anlægsaktiver under udførelse 
måles til kostpris.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og 
omkostninger direkte tilknyttet til anskaffel
sen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart 
til at blive taget i brug.

Aktiver med en anskaffelsessum på under 
DKK 100.000 omkostningsføres i anskaffelses
året.

Tab og gevinst ved salg eller skrotning af 
anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen 
under posten af og nedskrivninger.

Der er med henvisning til § 11, stk. 5 i Be
kendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 om 
tilskud og regnskab mv. ved universiteterne 
ikke sket indregning på baggrund af bunk
ning.

Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Anlægsgrupper

Bygninger 50 år

Indretning af lejede lokaler Aftaleperioden / maks. 10 år

Produktionsanlæg og maskiner 515 år

Transportmateriel 530 år

Inventar og itudstyr 3 år

Klinisk undervisning på tandlægestudiet  – og teoretisk forelæsning.
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Anlægsaktiver	modtaget	som	donationer
Aarhus Universitet anskaffer løbende anlægs
aktiver for midler fra tilskudsfinansieret virk
somhed. Projekterne finansieres af EU, virk
somheder, staten, legater og privatpersoner. 
Anlægsaktiverne afskrives efter den sædvan
lige regnskabspraksis.

Som modpost til de indregnede anlægsak
tiver indregnes en periodeafgrænsningspost, 
der benævnes ”Periodiserede donationer”. 
Denne post opløses og indregnes i resultatop
gørelsen som indtægt i takt med afskrivnin
gen af de anlægsaktiver, den vedrører. Herved 
udlignes resultateffekten af afskrivningerne af 
anlægsaktiver modtaget via tilskudsfinansie
ret virksomhed.

Samlinger	og	kunstværker
Universitetet har modtaget betydelige samlin
ger og kunstværker fra forskellige givere gen
nem tiden. Disse anses ikke for at have en øko
nomisk målbar værdi for Aarhus Universitet, 
og universitetet påtænker ikke at sælge nogen 
af dem. Samlingerne og kunstværkerne er af 
denne årsag ikke indregnet med nogen værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til 
amortiseret kostpris eller en lavere nettoreali
sationsværdi, hvilket her svarer til pålydende 
værdi med fradrag af nedskrivning til imøde
gåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres 
på grundlag af en individuel vurdering af de 
enkelte tilgodehavender.

Tilgodehavender	fra	igangværende	
	tilskudsaktiviteter
I det omfang Aarhus Universitet afholder om
kostninger til aktiviteter, som er tilskudsdæk
kede i henhold til aftalerne, men hvor tilskud
dene endnu ikke er indbetalt, indregnes de til
skud, som Aarhus Universitet har erhvervet 
ret til som tilgodehavender fra igangværende 
tilskudsaktiviteter.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver 
omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.

Hensatte	forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når universi
tetet som følge af en begivenhed indtruffet før 
eller på balancedagen har en retlig eller fak
tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der 
må afgives økonomiske fordele for at indfri 
forpligtelsen.

Skyldige	feriepenge
Regnskabsposten omfatter såvel skyldige fe
riepenge som feriepengeforpligtelsen.

Periodiserede	donationer	
Som omtalt under materielle anlægsaktiver 
indregnes værdien af anlægsaktiver anskaffet 
for midler fra tilskudsfinansieret virksomhed. 
Modposten til anlægsaktiverne er en periodi
sering af donationens værdi, som indtægtsfø
res lineært over samme periode som de tilhø
rende anlægsaktiver afskrives, således at re
sultatopgørelsen netto ikke påvirkes af de om
kostningsførte afskrivninger.

Forudbetalte	bundne	tilskud	fra	
	igangværende	tilskudsaktivitet
Forudbetalte bundne tilskud vedrører igang
værende tilskudsaktiviteter, som er modtagne 
tilskud til dækning af endnu ikke afholdte 
omkostninger. Til dækning af kapacitetsom
kostninger ved tilskudsaktiviteter beregner 
Aarhus Universitet et vederlag for visse til
skud. Vederlaget indregnes som indtægt i takt 
med anvendelsen af tilskuddene.

Øvrige	periodeafgrænsningsposter
Øvrige periodeafgrænsningsposter opført 
som forpligtelser omfatter øvrige modtagne 
betalinger vedrørende indtægter i de efterføl
gende regnskabsår. 
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6.2 Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Note Resultatopgørelse
R	2005

DKK	1.000

	 Ordinære	driftsindtægter

 Tilskud til egen drift fra finansloven 1.689.949

 Eksterne midler 493.062

 Salg af varer og tjenesteydelser 115.562

 Øvrige driftsindtægter 104.025

	 Ordinære	driftsindtægter	i	alt 2.402.598

	 Ordinære	driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

 Husleje 287.165

 Andre forbrugsomkostninger 352.624

	 Forbrugsomkostninger	i	alt 639.789

Personaleomkostninger

 Lønninger 1.335.380

 Pension 175.720

 Lønrefusion 56.322

 Andre personaleomkostninger 37.038

	 Personaleomkostninger	i	alt 1.491.816

 Andre ordinære driftsomkostninger 231.493

Af og nedskrivninger 50.300

	 Ordinære	driftsomkostninger	i	alt 2.413.398

	 Resultat	af	ordinær	drift -10.800

	 Finansielle	poster

 Finansielle indtægter 12.924

Finansielle omkostninger 192

	 Årets	resultat 1.932
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6.3 Balance pr. 31. december 2005

Note Aktiver	 R	2005 1.1.2005

	 	 	 DKK1.000 DKK1.000

	 Anlægsaktiver 	

 Immaterielle	anlægsaktiver  

 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. 1.584 1.689

6.6.2 Immaterielle	anlægsaktiver	i	alt 1.584 1.689

 Materielle	anlægsaktiver  

 Grunde, arealer og bygninger 167.391 170.525

 Produktionsanlæg og maskiner 226.749 239.996

 Transportmateriel 2.736 2.599

 Inventar og itudstyr 10.459 7.693

 Materielle anlægsaktiver under konstruktion 1.008 0

6.6.3 Materielle	anlægsaktiver	i	alt 408.343 420.813

	 Anlægsaktiver	i	alt 409.927 422.502

	 Omsætningsaktiver

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser         69.097 67.891

 Tilgodehavender fra igangværende  tilskudsaktivitet 64.418 70.059

 Mellemværende med staten 0 149.845

 Øvrige tilgodehavender 123.791 99.405

 Periodeafgrænsningsposter 4.339 5.103

 Likvide beholdninger 589.317 220.584

	 Omsætningsaktiver	i	alt 850.962 612.887

	 Aktiver	i	alt 1.260.889 1.035.389

Note Passiver R	2005 1.1.2005

DKK1.000 DKK1.000

	 Egenkapital	i	alt	 109.217 107.285

 6.6.4 Hensættelser	i	alt	 1.701 12.730

 Kortfristet	gæld

 Leverandører af vare og tjenesteydelser 131.081 104.985

 Skyldige feriepenge 214.678 200.055

 Anden gæld 66.809 47.153

6.6.5 Periodiserede donationer 340.586 361.124

 
Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende 
tilskudsaktivitet 241.184 190.175

 6.6.6 Øvrige periodiseringsposter 155.633 11.882

	 Kortfristet	gæld	i	alt	 1.149.971 915.374

	 Passiver	i	alt 1.260.889 1.035.389
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6.4 Egenkapitalopgørelse

	 	R2005

	 	DKK1.000

Egenkapital 1. januar 2005 68.292

Korrektioner til primo vedr.:

Refundering af energiafgifter inkl. rentegodtgørelse 40.029

Yderligere rejst krav vedr. ejendomsret til ejendomme 29.055

Yderligere donationsforpligtelse relaterende til ejendomme 29.055

Andre korrektioner til åbningsbalance 1.036

Korrigeret egenkapital 1. januar 107.285

Årets resultat 1.932

Egenkapital	31.	december 109.217

Sammenligningstallene i balancen er tilpasset med ovenstående korrektioner til egenkapitalen 
pr. 1. januar 2005

Note 6.6.7   Universitetets omkostninger til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenter
aktiviteter

Note 6.6.8   Oplysninger om fonde, organisationer og lignende, som universitetet har særlige 
samarbejder med af ikkekommerciel karakter

Note 6.6.9  Kontraktlige forpligtelser
Note 6.6.10  Eventualaktiver 
Note 6.6.11  Eventualforpligtelser

Nobelparken set fra luften. 
Her bor Psykologi og de 
fleste sprogfag.



��

6.5 Pengestrømsopgørelse

R2005

DKK1.000

Årets	resultat 1.932

Tilbageførsel	af	poster	uden	likviditetseffekt:

Af/nedskrivninger på anlægsaktiver 49.212

Årets indtægtsførsel af donationer 37.792

Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver 1.088

Ændringer af hensættelser 11.029

Ændring	i	driftskapital:

Ændring i tilgodehavender mv. 130.658

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser. 255.135

Pengestrøm	fra	driftsaktivitet 389.204

Køb af materielle anlægsaktiver 36.918

Køb af immaterielle anlægsaktiver 981

Salg af anlægsaktiver 174

Pengestrøm	fra	investeringsaktivitet -37.725

Tilgang af donationsforpligtelse 17.254

Pengestrøm	fra	finansieringsaktivitet 17.254

Ændring	i	likvide	beholdninger 368.733

Likvider	pr.	1.	januar 220.584

Likvider	pr.	31.	december 589.317
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Note 6.6 Noter til regnskabet 
Note 6.6.1 Personaleomsætning 2002-2005

2002 2003 2004 2005

Tilgang TAP 229 251 536 372

Afgang TAP 259 222 316 192

Nettotilgang TAP 30 29 220 180

Tilgang VIP 376 366 805 490

Afgang VIP 310 380 625 377

Nettotilgang VIP 66 14 180 113

Tilgang i alt 605 617 1341 862

Afgang i alt 569 602 941 569

Nettotilgang i alt 36 15 400 293

Tabellen viser personaleomsætningen på Aarhus Universitet for tekniskadministrativt og vi
denskabeligt personale i perioden 20022005. Det ses, at personaleomsætningen er højest for 
det videnskabelige personale.

Note 6.6.2 Immaterielle anlægsaktiver

DKK	1.000 Erhvervede	koncessioner,	

patenter,	licenser	mv.

Kostpris pr. 1.1.2005 2.597

Tilgang 981

Afgang  

Kostpris pr. 31.12.2005 3.578

Afskrivninger pr. 1.1.2005 908

Årets afskrivninger 1.086

Afskrivninger på solgte aktiver  

Afskrivninger pr. 31.12.2005 1.994

  

Regnskabsmæssig værdi 1.584

  

Afskrivningsperiode/år 3

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på TDKK 1.584 er TDKK 776 finansieret via donatio
ner, jf. note 6.6.5.
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Note 6.6.3 Materielle anlægsaktiver

DKK	1.000

Grunde,	
arealer	

og	byg-
ninger

Produk-
tions-

anlæg	og	
maskiner

Trans-
port-

materiel

Inventar	
og	

it-udstyr

Materielle	
anlægsak-

tiver	un-
der	kon-

struktion I	alt

Kostpris pr. 1.1.2005 144.723 441.986 9.074 39.414 0 635.197

Primokorrektioner 29.055 807 28.248

Tilgang 2.219 23.400 790 9.501 1.008 36.918

Afgang 2.941 337 437 3.715

Kostpris pr. 
31.12.2005 175.997 461.638 9.527 48.478 1.008 696.648

Afskrivninger pr. 
1.1.2005 3.253 201.984 6.475 31.721 243.433

Primokorrektioner 801 801

Årets afskrivninger 5.353 35.415 623 6.735 48.126

Afskrivninger på 
solgte aktiver 1.709 307 437 2.453

Afskrivninger pr. 
31.12.2005 8.606 234.889 6.791 38.019 0 288.305

  

Regnskabsmæssig 
værdi 167.391 226.749 2.736 10.459 1.008 408.343

  

Afskrivnings
periode/år 1050 515 530 3   

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på TDKK 408.343 er TDKK 339.810 finansieret via do
nationer, jf. note 6.6.5.

Ejendomsretten til anlægsaktiverne er på tidspunktet for årsrapporten ikke formelt og veder
lagsfrit overdraget fra staten ved aktstykke, idet Finansudvalgets godkendelse udestår.

Universitetets ejerskab til de indregnede bygninger er endnu ikke endeligt afklaret, hvorfor 
der er usikkerhed om indregnede beløb svarende til TDKK 147.749. Der er indregnet fuld perio
diseret donationsforpligtelse på bygningerne, hvorfor usikkerheden ikke har betydning for vur
deringen af størrelsen af egenkapitalen pr. 31. december 2005.

Universitetet har ved gave i 1929 erhvervet givne grundstykker fra Århus Kommune, hvorom 
ejerskabet endnu ikke er endeligt afklaret. Grundstykkerne er grundet donationen indregnet til 
en kostpris på DKK 0. Der eksisterer en hjemfaldsforpligtelse på grundstykkerne, såfremt disse 
ophører med at blive anvendt til forsknings og undervisningsformål. En tilsvarende forpligtelse 
påhviler ejendommen Observatorievejen 13.
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6.6.4 Hensættelser

R	2005 1.1.2005

DKK	1.000 DKK	1.000

Reetableringsforpligtelser vedr. indretning af lejede lokaler 646 430

For meget afløftede FIKferiepenge 1.055 12.300

Hensættelser i alt 1.701 12.730

6.6.5 Periodiserede donationer
Periodiserede donationer fordeler sig således på aktivtyper:

DKK	1.000

Erhvervede	
koncessioner,	

patenter,	li-
censer	mv.

Grunde,	
arealer	

og	byg-
ninger

Produkti-
onsanlæg	

og	
maskiner

Trans-
port-

materiel

Inven-
tar	og	
it-ud-

styr I	alt

Periodiserede donationer 
1.1.2005 1.351 124.914 202.985 113 4.257 333.620

Primokorrektioner 29.055 1.551 27.504

Modtagne donationer 150 14.476 2.628 17.254

Indtægtsførte donationer 725 3.359 28.381 55 3.813 36.333

Afgang afhændede aktiver 1.459 1.459

Periodiserede donationer 
31.12.2005 776 150.610 186.070 58 3.072 340.586

Periodiserede donationer indtægtsføres i følgende perioder:

Inden for 1 år 33.871

Mellem 1 og 5 år 113.975

Efter 5 år 192.740

Periodiserede donationer 31.12.2005 340.586
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Note 6.6.6 Øvrige periodiseringsposter

R	2005 1.1.2005

DKK	1.000 DKK	1.000

Forudindbetaling af tilskud 2006 fra VTU 140.616 0

Andre forudindbetalinger 15.017 11.882

Øvrige	periodiseringsposter	i	alt 155.633 11.882

Note 6.6.7 Universitetets omkostninger til studenterpolitiske aktiviteter og andre 
studenteraktiviteter

DKK	1.000

Studenteridræt	og	øvrige	studenteraktiviteter:

Studenteridræt 815

Øvrige studenteraktiviteter 149

Studenteraktiviteter	i	alt 964

Studenterpolitiske	aktiviteter:

Studenterrådet 874

Konservative Studenter 40

Frit Forum 75

Studenterpolitiske	aktiviteter 989

I	alt 1.953

Note 6.6.8 Oplysninger om fonde, organisationer og lignende, som universitetet 
har særlige samarbejder med af ikke-kommerciel karakter
Aarhus Universitet har samarbejde af ikkekommerciel karakter med Aarhus Universitets Forsk
ningsfond og Forskerpark Aarhus A/S, UniConsult, Østjysk Innovation A/S, Folkeuniversitetet, 
Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, Studenterhus Århus og International Student Centre. 
Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Stu
denterhusfonden af 1991, Orion Planetariet i Jels og de danske institutter i Athen og Damaskus.
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Note 6.6.9 Kontraktlige forpligtelser 
Universitetet har operationelle leasingforpligtelser med uopsigelighedsperioder på indtil 73 må
neder fra balancetidspunktet. Endvidere har Aarhus Universitet lejeforpligtelser med uopsige
lighedsperioder indtil 1. januar 2036. 

Forpligtelserne har følgende forløb:

Leasingforpligtelser Lejeforpligtelser

DKK.	1.000 DKK.	1.000

Inden for 1 år 9.894 185.396 

Mellem 1 og 5 år 21.333 364.461 

Efter 5 år 1.910 453.947  

Leasing og lejeforpltelse i alt 33.137 1.003.804 

Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb 492 

   
Note 6.6.10 Eventualaktiver
Universitetet råder helt eller delvist over retten til visse opfindelser og patenter. Værdien af disse 
patenter og opfindelser er usikker, og der foreligger ikke et tilstrækkeligt grundlag for indreg
ning heraf.

Universitetet har for årene 1998 – 2004 anmeldt krav om refusion af energiafgifter over for 
SKAT. Kravet kan samlet set opgøres til TDKK 44.617. Der er uenighed mellem universitetet og 
SKAT om, hvorvidt TDKK 6.088 er forældet. Den resterende del på TDKK 38.529 er indregnet 
som en korrektion til egenkapitalen pr. 1. januar 2005. Sagen er ikke endeligt behandlet hos 
SKAT, men universitetet har i 2006 modtaget a conto TDKK 31.000. 

Rentegodtgørelsen frem til 1. januar 2005 TDKK 1.500 er ligeledes indregnet som en korrekti
on til egenkapitalen. 

For regnskabsåret 2005 er det anmeldte krav på TDKK 6.401 samt renter for kalenderåret 2005 
TDKK 2.750 indregnet i resultatopgørelsen.

Note 6.6.11 Eventualforpligtelser
Nogle af de ansatte medarbejdere er tjenestemænd, som Aarhus Universitet har en forpligtelse 
til at betale rådighedsløn til i 36 måneder, såfremt de opsiges. Den maksimale forpligtelse kan 
opgøres til TDKK 144.420.

Pensionsforpligtelser til tjenestemænd er afdækket ved løbende indbetaling af pensionsbi
drag til pensionskasser.

For lønnede ph.d.stipendiater indestår universitetet for de studerendes løn i indskrivnings
perioden. Forpligtelsen kan blive aktuel, såfremt lønudgifterne ikke dækkes af de virksomheder 
eller institutioner, med hvilke der er indgået uddannelsesaftaler.

Aarhus Universitet er omfattet af statens selvforsikringsprincip.
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7.1 Skematisk afrapportering af udviklingskontraktens resultatmål

UK-nr. RESULTATMÅL Slutstatus	

1	FORSKNING

1.1	Fokusområder:	

1.1.1 Fokusområde: Globalisering Opfyldt

1.1.2 Fokusområde: Molekylær medicin Opfyldt

1.1.3 Fokusområde: Nanoscience og nanoteknologi Opfyldt

1.1.4 Fokusområde: Religion som normsætter Opfyldt

1.1.5 Fokusområde: Teoretisk naturvidenskab Opfyldt

1.1.6 Fokusområde: Vidensamfundet Opfyldt

1.2	Forskeruddannelse

1.2.1 Forskeruddannelse tilrettelægges i 2005 således, at den på hvert 
hovedområde er organiseret i en eller flere forskerskoler

Opfyldt

1.2.2 Det årlige optag øges med mindst 10 procent i perioden 20062009. 
I 2003 blev der optaget 253 studerende på ph.d.uddannelsen

Vedrører 
UK3perioden

1.2.3 Gennemførelsen skal i perioden 20062009 øges. Det fastlægges i 
2005 til hvor meget.

Vedrører 
UK3perioden

1.2.4 I perioden 20062009 reduceres den gennemsnitlige gennemførelses
tid for heltidsstuderende til tre et halvt år (5+3modellen) henholds
vis fire et halvt år (4+4modellen), begge fraregnet barsels og or
lovsperioder

Vedrører 
UK3perioden

1.2.5 Hver forskerskole kvalitetssikrer i 2006 uddannelse og vejledning Vedrører 
UK3perioden

1.2.6 Antallet af uddannede ph.d.er øges med 15 procent i perioden 2006
2009. I 2003 afsluttede 172 ph.d.studerende deres uddannelse

Vedrører 
UK3perioden

1.2.7 Antallet af samfinansierede ph.d.er øges i perioden 20062009 med 
15 procent

Vedrører 
UK3perioden

1.2.8 Antallet af ph.d.er finansieret i et samarbejde med erhvervslivet 
øges i perioden 20062009 med 15 procent

Vedrører 
UK3perioden

1.2.9 I 2005 gennemføres et forsøgsarbejde med at analysere omfang og 
karakter af de ph.d.studerendes internationale publicering, hvor
efter der udarbejdes fagrelevante mål herfor med henblik på perio
den 20062009

Opfyldt

1.2.10 Resultaterne på områderne 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, 1.2.7 og 1.2.8 varierer fra 
år til år eller er ikke hidtil opgjort systematisk og for hele universite
tet. I 2005 fastlægges det præcise grundlag, som væksten gennem 
perioden 20062009 skal sammenlignes med

Opfyldt

1.2.11 Udvalgte resultater med forskeruddannelse benchmarkes med to 
nordiske universiteter – hvilke og hvordan fastlægges i 2005 med 
henblik på benchmarking i 20062009

Opfyldt

7. Bilag
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UK-nr. RESULTATMÅL Slutstatus

1.3	Publicering	og	citationer

1.3.1 Universitetets statistik udvides i 2005 med en sondring mellem 
forskningspublicering på nordiske sprog og forskningspublicering 
på ikkenordiske sprog med henblik på anvendelse i 20062009

Opfyldt

1.3.2 I 2005 påbegynder de fakulteter, der ikke har tradition for at måle 
og sammenligne deres forskningspublicering internationalt, et ud
viklingsarbejde med henblik på at opstille en publiceringsstrategi, 
der anvendes i 20062009

Opfyldt

1.3.3 I 2005 opstilles på alle fagområder en liste over tidsskrifter eller ty
per af tidsskrifter, som det er særligt fagligt attraktivt at publicere i. 
Der fastsættes resultatmål for perioden 20062009 for vækst i antal 
artikler publiceret i disse tidsskrifter, og der benchmarkes efterføl
gende med sammenlignelige fagområder i udlandet

Udskudt

1.3.4 Forskningspublikationernes (artikler i tidsskrifter, bidrag i antologi
er samt monografier) andel af det samlede antal publikationer m.m. 
(eksklusive forskningsformidling) søges som minimum fastholdt på 
det nuværende niveau. Andelen var i 2003 næsten 80 procent.

Vedrører 
UK3perioden

1.3.5 I 20062009 øges omfanget af den forskningspublicering, der sker i 
samarbejde med udenlandske forskere. I 2005 fastlægges det præci
se grundlag, som væksten gennem perioden 20062009 skal sam
menlignes med

Vedrører 
UK3perioden

1.3.6 Udvalgte resultater med publicering benchmarkes med to nordiske 
universiteter – hvilke og hvordan fastlægges i 2005 med henblik på 
benchmarking i 20062009

Opfyldt

1.4	International	udveksling

1.4.1 Antallet af udenlandske forskere, der opholder sig mere end en uge 
ved Aarhus Universitet, øges i 2005 + 20062009. I 2003 opholdt 249 
udenlandske forskere sig ved Aarhus Universitet i mere end en uge

Opfyldt

1.4.2 Antallet af universitetets forskere, der opholder sig mindst en må
ned ved en udenlandsk forskningsinstitution, øges i 20062009  

Vedrører 
UK3perioden

1.4.3 Andelen af universitetets ph.d.studerende, der tilbringer mindst tre 
måneder ved en udenlandsk forskningsinstitution, ønskes forøget. 
Måltal for perioden 20062009 fastsættes i 2005 under hensyntagen 
til fagområdernes forskellighed

Opfyldt

1.4.4 Antallet af udenlandske ph.d.studerende ved universitetets forsker
skoler øges i 20062009, så det kommer til at udgøre mindst 10 pro
cent af den samlede bestand

Vedrører 
UK3perioden

1.4.5 På basis af forsøg i 2005 fastlægges, hvor mange kurser i dansk 
sprog og kultur der årligt skal gennemføres i perioden 20062009 for 
at øge integrationen af udenlandske forskere

Opfyldt
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1.4.6 I 2005 og i 20062009 vil universitetet indgå så mange samarbejds
aftaler som muligt med førsteklasses forskningsinstitutioner. Institu
tionerne fastlægges i 2005

Opfyldt

1.4.7 Udgangspunktet for resultatmålene 1.4.1, 1.4.2 og 1.4.4 varierer fra år 
til år eller er ikke hidtil opgjort systematisk. I 2005 fastlægges det 
præcise grundlag, som væksten i 20062009 skal sammenlignes med

Opfyldt

1.4.8 Udvalgte resultater med international udveksling benchmarkes med 
to nordiske universiteter – hvilke og hvordan fastlægges i 2005 med 
henblik på benchmarking i 20062009

Opfyldt

1.5	EU-projekter

1.5.1 Målt på bevilgede beløb til projekter og netværk øges universitetets 
forskningsfinansiering fra EU i perioden 20062009. I 2005 fastlæg
ges det præcise grundlag, som væksten i 20062009 skal sammenlig
nes med

Vedrører 
UK3perioden

1.5.2 Resultatet vedrørende EUfinansiering benchmarkes med to nordi
ske universiteter – hvilke og hvordan fastlægges i 2005 med henblik 
på benchmarking i 20062009

Opfyldt

Søauditorierne spejler sig i 
den ene af de to søer i Uni
versitetsparken.
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2	UDDANNELSE

2.1	Fokusområder

2.1.1 Et antal ingeniøruddannelser – gennem et udbygget samarbejde 
med Ingeniørhøjskolen i Aarhus

Opfyldt

2.1.2 I forlængelse af de seneste års intensiverede samarbejde udvikles et 
fuldt klinisk medicinsk studium på Aalborg Sygehus – som et led i 
samarbejdet inden for Århus Universitetshospital

Vedrører 
UK3perioden

2.1.3 En bachelor og (muligvis) en kandidatuddannelse i moderne ara
bisk med en humanistisk linje og en linje i erhvervskommunikation 
– i et samarbejde med Handelshøjskolen i Århus

Opfyldt

2.1.4 En kandidatuddannelse inden for journalistik – i et samarbejde med 
Danmarks Journalisthøjskole

Opfyldt

2.1.5 En engelsksproget kandidatuddannelse i International Studies Opfyldt

2.1.6 En tværgående samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse Vedrører 
UK3perioden

2.1.7 I 2005 undersøges muligheden for at udvikle en bachelor og en 
kandidatuddannelse i molekylær medicin

Vedrører 
UK3perioden

2.2	Uddannelsernes	kvalitet

2.2.1 I 2005 kortlægges og vurderes universitetets erfaringer med evalue
ringer med henblik på at opstille en eller flere modeller herfor, som 
kan anvendes i perioden 20062009

Udskudt

2.2.2 I 2005 auditeres Det Teologiske Fakultet, og erfaringerne hermed 
sammenfattes i 2006 med henblik at kortlægge og udvikle kvalitets
sikringsmekanismer, der dækker alle relevante områder på hele uni
versitetet. De udviklede kvalitetssikringsmekanismer anvendes i re
sten af perioden 20062009

Opfyldt

2.2.3 Fra april 2005 (eller snarest efter at en ny ansættelsesbekendtgørelse 
foreligger) stilles der krav til alle ansøgere til videnskabelige stillin
ger om at dokumentere deres undervisningserfaring i en undervis
ningsportfolio. På fakultetsniveau opstilles de nødvendige retnings
linjer for ansøgere og for medlemmer af bedømmelsesudvalg. Erfa
ringerne med at anvende undervisningsportfolio evalueres i begyn
delsen af 2007

Opfyldt

2.2.4 I 2005 udvikler Universitetspædagogisk Udviklingsenhed et eller fle
re kurser, der retter sig mod at styrke fastansatte læreres undervis
ningskompetence. I løbet af 2005 samt perioden 20062009 deltager 
mindst 20 procent af de fastansatte undervisere i sådanne kurser

Opfyldt

2.2.5 I 2005 fastlægges mål for elæringsenhedens aktivitet i perioden 
20062009

Opfyldt

2.2.6 I 2005 besluttes, hvilke uddannelser der skal evalueres i løbet af 
 perioden 20062009. Samtidig fastlægges evalueringens organisation 
og metode

Udskudt
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2.3	Gennemførsel

2.3.1 I 2005 identificeres og analyseres årsager til frafald og studietidsfor
længelse, som de i 2003 og 2004 fremtræder på et antal væsentlige 
studieområder

Opfyldt

2.3.2 På dette grundlag opstilles i 2005 relevante måltal for 20062009  for 
gennemførelse på fakultetsområderne, ligesom der opstilles en liste 
over fagligt acceptable og omkostningseffektive midler til at forbed
re gennemførelsen med

Opfyldt

2.3.3 Med henblik på at gøre studievalg og studiegennemførelse mere in
formeret og gennemskueligt fastlægger universitetet i 2005, hvordan 
vejledning til studerende før og under studiet kvantitativt og kvali
tativt kan gennemføres med effekt på studiegennemførelsen, subsi
diært medføre et oplyst fravalg af det påbegyndte studium. Den ud
viklede vejledning anvendes i perioden 20062009

Udskudt

2.3.4 I perioden 20062009 ønsker universitetet at øge gennemførelsen af 
bacheloruddannelsen på 3+1 år med 10 procentpoint og gennemfø
relsen af kandidatuddannelsen på 2+1 år med 10 procentpoint. I 
2003 havde 48% af årgang 1999 gennemført bacheloruddannelsen og 
44% af årgang 2000 gennemført kandidatuddannelsen

Vedrører 
UK3perioden

2.3.5 I 2005 og i perioden 20062009 fastholder universitetet sin praksis 
med at tilbyde ikkeeksamensaktive studerende vejledning og – hvis 
vejledningen afslås – at udskrive de studerende. Disse vejlednings
tilbud og antallet af udskrevne studerende opgøres årligt

Opfyldt

2.3.6 Studiegennemførelse ved Aarhus Universitet benchmarkes med stu
diegennemførelsen ved to nordiske universiteter – hvilke og hvor
dan fastlægges i 2005 med henblik på benchmarking i 20062009

Opfyldt

2.4	Tilpasning	af	uddannelserne	til	et	fleksibelt	arbejdsmarked

2.4.1 I 2005 dannes rådgivningspaneler for uddannelserne på alle fakul
tets eller fagområder

Opfyldt

2.4.2 I 2005 tilføjes uddannelserne på relevant niveau en kompetencebe
skrivelse, og der etableres fakultets eller uddannelsesspecifikke 
procedurer, hvorefter kompetencebeskrivelserne ajourføres

Udskudt

2.4.3 I 2005 integreres muligheden for meriterende praktik i alle studie
ordninger

Opfyldt

2.4.4 Indsatsen på området uddannelse i iværksætteri øges. I 2005 + 2006
2009 udvikles mindst fem kurser, eventuelt i samarbejde med andre 
institutioner, der relativt bredt kan meriteres med 10 ECTSpoint, li
gesom mindst 15 uddannelser kan meritere mindre kurser med un
der 10 ECTSpoint

Opfyldt

2.4.5 Erhvervsvejledningen udvikles i 2006 og evalueres i 2009 Vedrører 
UK3perioden
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2.5	Internationalisering

2.5.1 I 2005 integrerer alle uddannelser ECTSmodellen fuldt ud Udskudt

2.5.2 I 2005 integrerer alle kandidat eller bachelorstudieordninger mulig
heden for at meritere et halvt års effektivt studium ved et uden
landsk universitet (op til 30 ECTSpoint)

Opfyldt

2.5.3 I 2005 vil universitetet analysere omfanget af de seneste års studen
termobilitet (antal studerende og antal STÅ) for på det grundlag at 
opstille mål for den ønskede vækst i 20062009. Væksten vedrører 
både udrejsende og tilrejsende studerende

Opfyldt

2.5.4 Universitetet vil i 2005 + 20062009 tage initiativ til eller deltage i 
fem internationalt rettede Masters, fem Joint Programmes, fem Eras
mus Mundusprogrammer samt fem sommerskoler

Opfyldt

2.5.5 På basis af forsøg i 2005 vil universitetet fastlægge, hvor mange in
tensive kurser i engelsk sprog der årligt skal tilbydes tilrejsende stu
derende for at øge deres aktivitet i deltagerorienteret undervisning. 
De fastlagte kurser gennemføres i 20062009

Udskudt

2.5.6 På alle kandidatuddannelser eller relevante kombinationer af ud
dannelser udbydes hvert semester undervisning på engelsk på kan
didatniveau ækvivalerende 30 ECTSpoint (subsidiært tilbydes vej
ledning, øvelser mv.)

Opfyldt

2.5.7 Alle engelsksprogede undervisningstilbud annonceres på hjemme
siden, senest et semester før de gennemføres

Vedrører 
UK3perioden

2.5.8 I 2005 + 20062009 vil universitetet indgå mindst 15 bilaterale samar
bejdsaftaler med universiteter fortrinsvis uden for Vesteuropa

Opfyldt

2.5.9 Studentermobilitetens omfang benchmarkes med to nordiske uni
versiteter – hvilke og hvordan fastlægges i 2005 med henblik på ben
chmarking i 20062009

Opfyldt

2.6	Efter-	og	videreuddannelse

2.6.1 Universitetet ønsker at udbyde et mindre antal nye Masteruddan
nelser. I 2005 således en Masteruddannelse i internetkommunikati
on og i 2006 en Masteruddannelse i miljø og energiret

Opfyldt

2.6.2 Universitetet vil udvikle og udbyde uddannelser under Fleksibel 
Mastermodellen

Opfyldt

2.6.3 I 2005 vil universitetet evaluere erfaringerne med hidtil udbudte 
Masteruddannelser

Opfyldt

2.6.4 Universitetet vil udbyde kurser i almen studieforberedelse til gym
nasier i hele landet

Opfyldt

2.6.5 Universitetet vil udvikle og udbyde kurser i almen sprogforståelse Opfyldt

2.6.6 Universitetets fagmiljøer vil udbyde eller indgå i mindst 10 fagfagli
ge efteruddannelsesprojekter, der retter sig mod gymnasiesektoren

Opfyldt
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3	FORSKNINGSFORMIDLING

3.1.1 I 2005 færdiggør universitetet en kategorisering af forskningsfor
midlingens varierende former. Kategorierne anvendes i 20062009 til 
nuanceret at dokumentere universitetets aktivitet på området. Med 
aktiviteten i 2005 og 2006 som udgangspunkt forventes en vækst i 
antal registrerede enheder i perioden 20062009

Opfyldt

3.1.2 Universitetet udgiver hvert år mindst en publikation, der med en 
bred målgruppe belyser et område eller et tema ud fra en vifte af 
forskningsindsigter og synsvinkler

Opfyldt

3.1.3 Antikmuseet er en væsentlig formidler inden for studiet og recepti
onen af antikken. Målsætningen er at øge antallet af besøgende

Opfyldt

3.1.4 Steno Museet er en væsentlig formidler af viden om naturvidenska
belig og lægevidenskabelig forskning. Målsætningen er at øge antal
let af besøgende. Steno Museet indgår i Steno Instituttet, der styrker 
formidlingen på området ”folkeskole og naturfag”

Opfyldt

3.1.5 I et samarbejde med Den Gamle By etableres Købstadsportalen i 
2006 og derefter måles antallet af besøg på hjemmesiden

Opfyldt

3.1.6 Universitetet støtter Folkeuniversitetet i Århus med henblik på at 
fastholde og udvikle målgruppen. Der tilstræbes i perioden vækst i 
antal deltagere i Folkeuniversitetets arrangementer

Opfyldt

3.1.7 Universitetet ønsker at styrke Folkeuniversitetets kvalitet ved at 
præge dets udbud. Der forventes i perioden vækst i antal aktiviteter 
udbudt af forskere ved Aarhus Universitet eller af forskere ved an
dre universiteter

Opfyldt

3.1.8 Universitetet ønsker at bevare og udvide sin deltagelse i og samar
bejde med kulturelle, kunstneriske og vidensformidlende institutio
ner i blandt andet den midtjyske region

Opfyldt

Vinterstemning med dekora
tiv udluftningskanal.
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4	VIDENUDVEKSLING

4.1	Samarbejde	med	den	private	sektor

4.1.1 I 2005 fastlægges, hvilke resultatmål for 20062009 det er realistisk 
og relevant at opstille for arbejdet med kontrakter, samarbejdsafta
ler, patenter, licenser og spinoffs. På alle fem områder forventes dog 
vækst enten direkte som følge af universitetets egen indsats eller 
gennem et samarbejde med andre aktører, der har til formål at 
fremme videnstung innovation i erhvervslivet

Opfyldt

4.1.2 I 2005 fastlægges, på hvilke områder der kan oprettes fora og ”mø
desteder” for forskere og virksomhedsrepræsentanter. Over perio
den 20062009 forventes vækst i aktiviteten i sådanne fora

Opfyldt

4.1.3 Universitetet ønsker at oprette mindst ét projekthotel som rammen 
om et intensivt samarbejde mellem forskere fra universitetet og er
hvervslivet

Vedrører 
UK3perioden

4.1.4 Universitetet deltager aktivt og koordineret i en betydelig del af de 
forsknings og uddannelsesmæssigt relevante møder, der nationalt 
arrangeres af virksomheder og organisationer

Opfyldt

4.1.5 Universitetet vil i 2005 + 20062009 styrke sin kontakt til virksomhe
der og organisationer i blandt andet den midtjyske region. Et mål 
herfor er væksten i antallet af praktikpladser og studenterprojekter i 
virksomheder

Opfyldt

4.2	Samarbejde	med	offentlige	institutioner

4.2.1 Universitetet vil deltage i statslige, regionale og kommunale fora, 
hvor dette kan fremme varetagelse af den strategiske målsætning

Opfyldt

4.2.2 Universitetet vil være bredt repræsenteret i ledelsen og bidrage til 
den faglige udvikling af relevante selvejende offentlige institutioner 
inden for uddannelses og forskningssektoren. I 2005 fastlægges det 
præcise mål for gymnasiesektoren med henblik på gennemførelse i 
20062009

Opfyldt

4.2.3 Universitetet ønsker en fortsat udbygning af samarbejdet med syge
husvæsenet i regionen. I et samarbejde med Århus Universitetsho
spital indgås der i 2005 eller i 20062009 aftaler om tilknytning med 
fem afdelinger/enheder i det regionale sygehusvæsen

Opfyldt

4.2.4 I 2005 vil universitetet fastlægge, hvilke øvrige sektorforskningsin
stitutioner det er fagligt relevant at indgå samarbejdsaftaler med. 
Aftalerne søges indgået i 2005 + 20062009

Opfyldt

4.2.5 I 2008 evalueres det hidtidige samarbejde med sektorforskningen Vedrører 
UK3perioden
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4.2.6 Universitetet er repræsenteret i ledelsen og bidrager til den faglige 
udvikling i kulturelle institutioner primært i den midtjyske region. 
I 2005 fastlægges, hvilke institutioner og aktiviteter der skal priorite
res – med henblik på gennemførelse i 2005 + 20062009

Opfyldt

4.2.7 I perioden forventes vækst i antallet af samarbejdsaftaler eller fælles 
projekter med kulturelle institutioner primært i den midtjyske regi
on. I 2005 dokumenteres omfanget af den hidtidige aktivitet som 
grundlag for den øgede aktivitet i 20062009

Opfyldt

4.3	Forskningstilknytning	af	CVU’er

4.3.1 I 2005 vil universitetet evaluere og om nødvendigt præcisere allere
de indgåede samarbejdsaftaler

Udskudt

4.3.2 I 2005 vil universitetet fastlægge, hvilke institutioner der yderligere 
skal indgås forskningstilknytningsaftaler med til gennemførelse i 
20062009

Udskudt

4.3.3 I 2008 evalueres det hidtidige samarbejde med MVUsektoren Vedrører 
UK3perioden

5	ANDET	SAMARBEJDE	MED	DET	OMGIVENDE	SAMFUND

5.1.1 I 2005 afklares fordele og ulemper og dermed grundlaget for en mu
lig fusion med Handels og Ingeniørhøjskolen (HIH)

Opfyldt

5.1.2 I 2005 + 2006 afklares, hvordan samarbejdet med Ingeniørhøjskolen 
i Århus skal udbygges fagligt og institutionelt

Opfyldt

5.1.3 I 20062007 kortlægges, om og hvordan et meget vidtgående samar
bejde med tre til fire andre institutioner kan udvikles

Vedrører 
UK3perioden

Tv.: Trappe og rampe ved 
Søauditorierne.
Th.: Trappe i universitetets 
første bygning, nu Juridisk 
Institut.
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7.2 Opgørelse af virksomhedstyper
2005

UK10	–	ordinær	virksomhed

Indtægter 1.944,3

Omkostninger 1.945,6

Årets resultat 1,3

UK90	–	indtægtsdækket	virksomhed

Indtægter 35,6

Omkostninger 36,7

Årets resultat 1,1

UK91	–	retsmedicin

Indtægter 24,3

Omkostninger 21,8

Årets resultat 2,5

UK95	–	tilskudsfinansieret	forskning

Indtægter 499,8

Omkostninger 498,0

Årets resultat 1,8

UK97	–	andre	tilskudsfinansierede	aktiviteter

Indtægter 21,1

Omkostninger 21,1

Årets resultat 0,0

AU	i	alt

Indtægter 2.525,1

Omkostninger 2.523,2

Årets resultat 1,9

Indtægter og omkostninger er opgjort inklusive intern overførsel af overhead mv. mellem de 
forskellige virksomhedstyper. Disse poster er elimineret i resultatopgørelsen. Det er derfor 
ikke umiddelbart muligt at afstemme denne note med resultatopgørelsen. På underkonto 95 er 
der pga. driftseffekter af åbningsbalanceposter undtagelsesvist opstået en difference på 1,8 
mio. kr. mellem indtægter og omkostninger i 2005.

Tv.: Trapper ved Aulaen.
Th.: Trappe i Søauditorierne.
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7.3 Omkostninger 2005 fordelt på primære formål

Mio.	kr.

Forskning 1.358,2

Uddannelse 927,2

Myndighedsopgaver 52,2

Øvrige formål 75,9

Alle formål 2.413,5

Opgjort efter Rektorkollegiets vejledning for statistikberedskabet. Omkostningerne under pkt. 
10 og 11 i bilag 7.4 er i bilag 7.3 fordelt ud på forskning, uddannelse og myndighedsopgaver. 
Desuden er pkt. 9 formidling og vidensudveksling i bilag 7.4 opsplittet på myndighedsopgaver 
og øvrige formål i bilag 7.3.

Forsøg på Kemisk Institut.
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Der bruges mange typer glas i laboratorierne.
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7.4 Oversigt over hovednøgletal

Nr. Hovednøgletal 2005

Indtægter	i	mio.	kr. A

1 Uddannelse 581,5

2 Forskning 746,9

3 Eksterne midler 576,3

4 Driftstilskud (inkl. kapitalbevilling og myndighedsopgaver) 294,2

5 Øvrige formål 92,4

6 Øvrige indtægter 124,7

Omkostninger	i	mio.	kr.	opdelt	på	formål: B

7 Forskning 1.006,6

8 Uddannelse 687,1

9 Formidling og vidensudveksling 94,9

10 Generel ledelse, administration og service 134,0

11 Bygninger 490,9

Personale	(årsværk): C

12 VIP 1.764,3

13 DVIP 220,3

14 Øvrige årsværk 1.677,7

Balance:

15 Egenkapital i mio. kr. 109,2

16 Balance i mio. kr. 1.260,9

17 Bygninger netto m2 i alt 287.650

Aktivitets-	og	produktionsoplysninger:

Studerende:

18 Antal optagne pr. 1/10 3.587

19 Antal studerende pr. 1/10 20.176

20 Antal STÅ 11.747

Færdiguddannede:

21 Antal bachelorer 2.026

22 Antal kandidater 1.953

Åben	og	deltidsuddannelse:

23 Antal betalende studerende 2.538

24 Antal årsstuderende 562

25 Færdiguddannede på hele uddannelser (master, diplom) 138

Internationalisering:

26 Udvekslingsstuderende ud 391

27 Udvekslingsstuderende ind 482

28 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser 1.113
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Oversigt over hovednøgletal (forts.)

Nr. Hovednøgletal 2005

Forskeruddannelse:

29 Antal indskrevne forskeruddannelsesstuderende 862

30 Antal optagne ph.d.er 261

31 Antal godkendte afhandlinger, året 178

Forsknings-	og	formidlingsresultater:

32 Forskningspublikationer 4.811

33 Formidlingspublikationer 719

34 Undervisningspublikationer 63

35 Anmeldte patenter 10

35 Anmeldte opfindelser 25

36 Antal projekter med erhvervslivet 2.372

37 Antal eksterne projekter 3.447

38 Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr. 183,9

Opgjort efter Rektorkollegiets vejledning for statistikberedskabet.

Ænder i Universitetspar
kens søer.
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