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1. Beretning 2003 

Aarhus Universitet - i korte træk 
Aarhus Universitet blev indviet den 11. 
september 1928 og kunne således i 2003 fejre 
sit 75-års jubilæum. Siden 1970 har univer-
sitetet været statsinstitution, men som følge af 
den i 2003 vedtagne universitetslov bliver 
Aarhus Universitet nu igen en selvejende 
institution under tilsyn af ministeren for 
videnskab, teknologi og udvikling. Fra 2005 
overgår universitetet til tilskudsfinansiering. 
 
Universitetet er organiseret i fem fakulteter og 
et fællesområde. Omregnet til fuldtidsstil-
linger beskæftigedes i 2003 3.400 årsværk – 
fordelt på omtrent 10.000 personer. Der er 
21.948 indskrevne studerende. Årets øvrige 
hovedtal fremgår af tabel 1 og 2 i dette kapitel. 
Aarhus Universitet er Danmarks næststørste 
universitet, en stor regional arbejdsplads og 
en vigtig national, regional og lokal samar-
bejdspartner for - og leverandør af viden og 
uddannelse til - det omgivende samfund.  
 
Frem til 1. februar 2004 er Aarhus Universitet 
blevet styret  af valgte ledere og kollegiale 
organer, jf. den gamle universitetslov. En 
udviklingskontrakt 2000-2003 med tillæg for 
2001-2004 er indgået mellem ressortministe-
rierne og universitetet. Kontrakten indeholder 
en meget bred vifte af centrale indsatsområ-
der, og opfyldelsen af kontrakten sker 
primært ved udførelsen af de aktiviteter, der 
er beskrevet for de enkelte indsatsområder.   
 
Ny universitetslov 
Den 1. juli 2003 trådte en ny universitetslov i 
kraft. Den fastsætter, at universitetet har til 
opgave at drive forskning og give forsknings-
baseret undervisning indtil højeste internatio-
nale niveau inden for sine fagområder. 
Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil 
mellem forskning og uddannelse, foretage en 
løbende strategisk udvælgelse, prioritering og 
udvikling af sine forsknings- og uddannelses-
mæssige fagområder og udbrede kendskab til 
videnskabens metoder og resultater. 
Universitetet har forskningsfrihed og skal 
værne om denne og om videnskabsetik. 
Udvikling af internationalt samarbejde og 
samarbejde med det omgivende samfund er 
væsentlige elementer i den nye lov. 
Universitetets forsknings- og 

uddannelsesresultater skal bidrage til at 
fremme vækst, velfærd og udvikling i 
samfundet, ligesom universitetet som central 
videns- og kulturbærende institution skal 
udveksle viden og kompetencer med det 
omgivende samfund og tilskynde 
medarbejderne til at deltage i den offentlige 
debat. Endvidere skal universitetet sikre, at 
den nyeste viden inden for relevante 
fagområder gøres tilgængelig for 
videregående uddannelse uden forskning. 
 
Den nye universitetslov sætter fokus på 
forskningsledelse. Universitetet har bidraget 
til udvikling af institutlederkurser i  Rektor-
kollegiets regi, og syv institutledere fra 
universitetet har deltaget i kurserne. Desuden 
har universitetet afholdt seminar om 
implementering af den nye universitetslov for 
institut- og studieledere. 
 
I oktober 2003 blev seks eksterne medlemmer 
udnævnt til Aarhus Universitets bestyrelse, og 
umiddelbart efter blev der valgt fem medlem-
mer blandt ansatte og studerende. Den nye 
bestyrelse tiltræder 1. februar 2004 og dens 
første store opgave bliver at formulere en 
vedtægt for Aarhus Universitet. 
 
Årets finansielle resultat 
Universitetets økonomiske mål er at bruge de 
tilførte midler på en måde, der afspejler 
universitetets mål og værdier bedst muligt. 
Det videre sigte er at bruge de økonomiske 
ressourcer effektivt og ansvarligt med hensyn-
tagen til både de aktuelle opgaver og den 
langsigtede udvikling og fornyelse. Det finan-
sielle resultat kan ikke vurderes med en enkel 
målestok, eksempelvis skabelse af overskud. 
 
Tabel 1. Økonomi 2003 
 
Økonomiske hovedtal §19.22.05 Mio. kr. 
Indtægter i alt 2.248 
- bevilling 1.547 
- driftsindtægter 701 
Udgifter i alt 2.237 

Resultat, netto 11 
Til videreførsel 175 

For uddybning  henvises til kapitel 3 og ”Aarhus 

Universitet i tal 2003” [www.au.dk/da/ital.htm]. 
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Årets resultat på 11 mio. kr. og det akku-
mulerede videreførselsbeløb på 175 mio. kr. er 
bedre end forventet ved årets begyndelse. 
Beløbets størrelse skal dog anskues i relation 
til de kommende års behov for fornyelse og 
udvidelser. Store dele af videreførselsbeløbet 
er reserveret til bestemte formål, blandt andet 
som følgeudgifter ved ibrugtagning af nye 
bygninger, gennemførelse af universitetets 
IKT-renovering og udbygning, større appara-
turanskaffelser samt lignende konkrete 
projekter. Hertil kommer behovet for at styrke 
forskerrekrutteringen af hensyn til de 
kommende års generationsskifte. Herudover 
er en vis mindre reserve ikke bare fornuftig, 
men direkte nødvendig for at kunne afbøde 
uundgåelige svingninger i årets indtægter og 
udgifter. Universitetet forventer i 2004 at 
bruge af de opsparede midler.  
 
Årets faglige resultater 
Studenteroptaget til de ordinære uddannelser 
på Aarhus Universitet har i  de seneste år 
ligget på et meget stabilt og højt niveau på 
3.300 – 3.400 nye studerende pr. år. Der blev i 
2003 uddannet 1.742 kandidater, hvilket er det 
højeste antal nogensinde. Antal af studenter-
årsværk satte i 2003 også rekord med 11.487 
STÅ. Til gengæld var de 172 nye ph.d.-grader, 
der blev konfereret i 2003, det laveste antal i 
fem år. 
 
Tabel 2. Faglige hovedtal 
 
Faglige hovedtal 2003  
Optagelsestal pr. 1/10 3.318 
Studenterårsværk 11.487 
Kandidater 1.742 
Konfererede ph.d.-grader 172 
Forskningspublikationer 4.262 

For uddybning  henvises til kapitel 3 og ”Aarhus 

Universitet i tal 2003” [www.au.dk/da/ital.htm]. 

 
Universitetet er konstant i en proces, hvor  
eksisterende uddannelser udvikles og nye 
bliver oprettet. Fra 2003 skal alene Ministeriet 
for videnskab, teknologi og udviklings  
principgodkendelse af civilingeniøruddan-
nelsen ved universitetet nævnes som en 
særligt perspektivrig nyskabelse. Den vil 
således muliggøre andre og nye samarbejder 
med andre institutioner og med erhvervslivet. 
 
Universitetet har i arbejdet med udvikling af 
efter- og videreuddannelse haft fokus på 
gymnasielærernes efteruddannelsesbehov 
efter gymnasiereformen og har igangsat et 

samarbejde med gymnasiesektoren for at 
optimere uddannelse og efteruddannelse af 
gymnasielærere i de kommende år.  
 
Indsatsen med at udbygge universitetets it- 
infrastruktur er fortsat; det samme gælder 
skærpelsen af universitetets pædagogiske 
beredskab. Samtidig er der sket en udvikling 
af en differentieret vejledning af de 
studerende, blandt andet i forbindelse med 
kandidaternes overgang til arbejdsmarkedet. 
  
Antallet af forskningspublikationer har rundet 
4.000 og har aldrig været større.  
 
Forskeruddannelsen ved Aarhus Universitet 
har generelt høj kvalitet, men antallet af ph.d.-
studerende og antallet af konfererede ph.d.-
grader må gerne være større. Årlige udsving 
kan ikke undgås, og de kan forvride billedet 
af aktivitetsniveauet. I betragtning af den 
store ressourceindsats på området er det 
nødvendigt at gå aktiviteten efter for at opnå 
de bedst mulige resultater. 
 
I 2003 blev indsatsen styrket for at formidle 
universitetets viden til det øvrige samfund. 
Det skete i form af et øget fokus på informa-
tion fra og om universitetet. Blandt andet 
begyndte universitetet at udgive et kvartals-
magasin til alle dets kandidater. I forhold til 
erhvervslivet blev der oprettet en erhvervs-
kontakt, der både skal gøre det lettere for 
virksomheder at finde ind på universitetet, 
men også lettere for forskerne at komme ud til 
virksomhederne. Universitetet har også i 2003 
igangsat en modernisering af web ved indkøb 
af et fælles CMS-system. Det forventes, at 
systemet vil lette offentlighedens adgang til 
information om universitetets forskning og 
uddannelser. 
 
Udviklingskontrakten fra 2000 udløber med 
2003. Overordnet bedømmer universitetet 
arbejdet med udviklingskontrakten som 
tilfredsstillende for alle dens tre områder: 
forskning, uddannelse samt forudsætninger 
for forskning og uddannelse. Sammen med 
ofte mere permanente kerneaktiviteter i form 
af de forskningsområder og uddannelser, der 
ikke er indeholdt i udviklingskontrakten, 
udgør arbejdet med denne og andre, ikke-
forudsete udviklingstiltag et solidt fundament 
for de fremtidige aktiviteter. En detaljeret 
status for arbejdet med udviklingskontrakten 
ultimo 2003 findes på: 
[www.au.dk/da/udviklingskontrakt.htm]. 
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Fremtidsudsigter 
2004 vil ledelsesmæssigt fokusere på at få 
bestyrelsen ”kørt ind” og få etableret et 
frugtbart samarbejde mellem den og 
universitetets øverste ledelse. I respekt for 
universitetets tradition og organisation er det 
vigtigt at fastholde og udvikle det tætte 
samarbejde inden for hele den øverste daglige 
ledelse på universitetet mellem rektorat, 
dekanater og administrationen. Det er vigtigt, 
at bestyrelsens og rektoratets beslutninger har 
en solid basis i universitetets faglighed. I visse 
spørgsmål kan det sikres ved at inddrage de 
akademiske råd i beslutningsprocessen. 
 
En ny, 2. generations udviklingskontrakt 
bliver et vigtigt emne i 2004. I arbejdet med 
den skal det sikres, at den mest muligt 
omhandler emner, der har betydning for hele 
universitetet. Samtidig skal det sikres, at den 
ikke bliver for detaljeret og derved kommer til 
at binde en fagligt fleksibel udvikling og sætte 
barrierer for den enkelte forskers afsøgning af 
nyt territorium. 
 
Universitetet har i 2003 arbejdet med at styrke 
sin aktivitet på en række områder. Dette 
arbejde fortsætter i 2004. Indsatsen på en 
række centrale områder vil således blive øget. 
Det gælder for det første samarbejdet med 
øvrige dele af samfundet, herunder 
vidensudvekslingen med erhvervslivet. Det 
vil blandt andet ske ud fra overvejelser om, 
hvordan nye regler for teknologioverførsel 
kan udnyttes. I samklang hermed vil 
universitetet øge og synliggøre sin forskning 
og sine uddannelser, blandt andet ved mere 
end før at fokusere på vidensformidling. 
Endvidere vil universitetet styrke sit 
internationale arbejde og den internationale 
profil. Endelig vil universitetet på et af de 
meget væsentlige indsatsområder - 
forskeruddannelsen – fortsætte sine 
overvejelser over, hvordan det samlede 
volumen kan øges med fastholdelse af den 
høje kvalitet. Flere nye initiativer forventes at 
blive iværksat, herunder initiativer til at 
forbedre gennemførelsen og dokumentere den 
samlede indsats. 
 
Oversigt over hovedkonti 
 
Tabel 3. Hovedkonti på Aarhus Universitet 
 
 Hovedkonto Navn 
19.22.05 Aarhus Universitet 
19.22.06 Aarhus Univ. (anlægsbev.) 
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2. Målrapportering

Sammenfatning af målopfyldelse ved afslutning af kontraktperioden for udviklingskontrakt 
2000-2003 
 
Kapitler i udviklingskontrakt 2000-2003 

Hovedpunkter Sammenfatning af målopfyldelse 

Forskning 

3.1. Satsningsområder/styrkepunkter Opfyldt i det omfang de økonomiske 
muligheder har væ ret til stede. 

3.2. Indlejringsinitiativer Forlø ber kun delvis tilfredsstillende. 

3.3. Rapporteringsformer Opfyldt. 

3.4. Evalueringsinitiativer Forlø ber tilfredsstillende. 

3.5. Udnyttelse af lov om opfindelser Forlø ber tilfredsstillende. 

3.6. Samarbejde med eksterne parter Forlø ber tilfredsstillende. 

3.7. Rekruttering og forskeruddannelse Opfyldelse kun delvis tilfredsstillende på nogle 
punkter. 

Uddannelse 

4.1. Optagelsestal, dimensionering og nye 
uddannelser 

Forlø ber tilfredsstillende. 

4.2. Kvalitet og evaluering Forlø ber tilfredsstillende. 

4.3. Pædagogisk kvalificering af lærerne Opfyldt og fortsæ tter. 

4.4. Overvejelser og forsøg med indhold og 
struktur i studierne 

Forlø ber tilfredsstillende. 

4.5. Studievejledningens betydning for 
gennemførelse 

Opfyldt. 

4.6. Indsats i forbindelse med erhvervsvejledning 
og udslusning af færdiguddannede 

Opfyldt og fortsæ tter. 

4.7. Indsats for studerende med særlige behov Opfyldt. 

4.8. Studieforløbsundersøgelser Opfyldt og fortsæ tter. 

4.9. Deltidsuddannelse, efter- og videreuddannelse 
af egne kandidater og andre 

Forlø ber tilfredsstillende. 

Forudsætninger for uddannelse og forskning 

5.1. Ydre rammer Opfyldelse kun delvis tilfredsstillende på nogle 
punkter. 

5.2. Infrastruktur Forlø ber tilfredsstillende. 

5.3. Samarbejde i nærområdet Forlø ber tilfredsstillende. 

5.4. Aarhus Universitets aktiviteter i Vestdanmark 
uden for Århus-regionen 

Forlø ber tilfredsstillende. 

5.5. Internationalt engagement Forlø ber tilfredsstillende. 

 
Overordnet beskrivelse af 
arbejdet med udviklingskontrakt 
og andre resultatmål 
 
Aarhus Universitets første udviklings-
kontrakt er indgået for årene 2000-2003 og 
afrapporteres derfor endeligt nu. Tillægget 
til udviklingskontrakten fra 2001 udløber 
derimod først ultimo 2004. De to aftaler 
indeholder flere hundrede enkeltpunkter 

og kan ikke afrapporteres udtømmende 
inden for årsrapportens rammer. Der 
henvises derfor til en mere detaljeret 
oversigt på www.au.dk/da/udv-
status2003.htm. Langt de fleste punkter er 
overvejende aktivitetsorienterede frem for 
målorienterede; der sigtes med andre ord 
på at gennemføre bestemte processer på 
forskellige væsentlige områder. Som følge 
heraf er det i det følgende ikke fundet 
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meningsfuldt at knytte finansiel indsats 
sammen med de opnåede resultater, og 
status kan på de fleste punkter bedre 
karakteriseres som et tilfredsstillende 

igangværende forløb end som afsluttet 
eller opfyldt, da der ofte er tale om 
fortløbende processer.  

 
Sammenfatning af målopfyldelse for tillægget 2002-2004 til udviklingskontrakt 2000-2003 
 
Tillæg 2001-2004 til udviklingskontrakt 2000-2003 

Underpunkter Status ultimo 2003. 

1. Uddannelsernes identitet og faglig fornyelse Forlø ber tilfredsstillende. 

2. Merit og fleksibilitet Forlø ber tilfredsstillende. 

3. Internationalisering Forlø ber tilfredsstillende. 

4. God studiekvalitet og –gennemførelse, herunder 
vejledning 

Forlø ber tilfredsstillende. 

5. IT i uddannelserne Forlø ber tilfredsstillende. 

6. Lærerkvalifikationer Opfyldt så vidt økonomien tillader. 

7. Kvalitetssikring Forlø ber tilfredsstillende. 

8. Viden- og udviklingsfunktioner – herunder 
samarbejde med nærområdet 

Forlø ber tilfredsstillende på de fleste punkter. 

9. Forskningsbaseret undervisning på 
bacheloruddannelserne 

Forlø ber tilfredsstillende på de fleste punkter. 

10. Etablering af forskerskoler Forlø ber tilfredsstillende. 

 
Aarhus Universitets hovedopgaver – 
forskning og videregående uddannelse 
samt udbredelse af kendskabet til 
videnskabens arbejdsmetoder og resultater 
– afspejler sig naturligt i udviklingskon-
trakten 2000-2003. Fra midten af 2003 blev 
universitetets hovedopgaver lettere omfor-
muleret i universitetsloven, og der blev 
tilføjet en ny hovedopgave, vidensudveks-
ling. Universitetsloven og de seneste års 
politiske udmeldinger indeholder også 
delvis ændrede signaler på andre områder, 
f.eks. i balancen mellem at udbyde pladser, 
hvor der er stor søgning, så antallet af 
afviste ansøgere formindskes, og at udbyde 
pladser, hvor man forventer, at samfundets 
fremtidige behov for arbejdskraft og 
dermed kandidaternes beskæftigelses-
muligheder er bedst sikret. Endvidere 
ændrede den statslige huslejeordning 
(SEA-ordningen) fra 2001 både de 
økonomiske og proceduremæssige 
rammebetingelser for universitetets 
muligheder for at stille moderne og 
adækvate bygningsmæssige faciliteter til 
rådighed for uddannelse og forskning. 
 
Her ved udløbet af universitetets første 
udviklingskontrakt må man konstatere, at 
udviklingskontrakten på mange måder har 
været et nyttigt redskab til at sætte fokus 
på bestemte områder, men at en 
udviklingskontrakt let bliver uaktuel, hvis 

mål og aktiviteter er for detaljerede og 
fokuserer for meget på specifikke, 
dagsaktuelle problemer på tidspunktet for 
aftalens udformning. I den efterfølgende 
afsluttende analyse og vurdering af 
udviklingskontrakten vil der primært blive 
set på udvalgte, strategisk væsentlige mål 
og resultater inden for universitetets 
hovedopgaver, idet det skal bemærkes, at 
tidligere års virksomhedsregnskaber og 
årsrapporter har indeholdt analyser af og 
redegørelser for et varierende udvalg af 
grupperinger af mål og resultater fra 
udviklingskontrakten. 
 

Uddybende analyse og vurdering af 
strategiske resultatmål 
 
Ordinær uddannelse 
 
Mål og baggrund 
Aarhus Universitet tilbyder forsknings-
baserede uddannelser til højeste niveau 
inden for den klassiske universitære 
fagvifte. Det er væsentligt for universitetet 
at sikre, at de studerende får det optimale 
udbytte af at følge en uddannelse ved 
Aarhus Universitet, og universitetet lægger 
til stadighed vægt på sammenhæng og 
vekselvirkning mellem uddannelse og 
forskning. 
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Bestræbelserne på at sikre en høj kvalitet i 
uddannelserne omfatter både de ordinære 
uddannelsesforløb på bachelor- og 
kandidatniveau, forskeruddannelser og 
åben uddannelse (masteruddannelser mv.) 
og den løbende kvalificering af ansatte på 
alle niveauer. Uddannelsesudbudet tager 
primært sigte på arbejdsmarkedets behov, 
herunder det fremtidige grundlag for at 
rekruttere forskere. Basalt vil arbejds-
markedssituationen for højtuddannede 
afhænge af studenternes efterspørgsel på 
uddannelser og det fremtidige behov for 
kandidater på disse uddannelser. 
 
For at fremme disse mål har universitetet i 
kontraktperioden 2000-2003 arbejdet med 
en lang række tiltag. Her skal især 
fremhæves information og vejledning til 
ansøgere for at få motiverede og kvalifice-
rede ansøgere, nye studieordninger, 
pædagogik, studievejledning og 
erhvervsvejledning af næsten-kandidater. 
Desuden er arbejdet med at skabe gode 
rammebetingelser for de studerende i 
studietiden fortsat. 
 
Resultater 
Universitetet deltager i diverse studie-
messer og har også i mange år afholdt 
Åbent Hus arrangement for unge, der står 
over for at skulle vælge studium. Ved 
arrangementet den 26. februar 2003 besøgte 
3.500 unge universitetet, hvilket er rekord. 
Desuden har universitetet en særlig 
hjemmeside, der løbende udbygges med 
oplysninger og vejledning rettet specielt til 
kommende studerende, ligesom flere 
fakulteter, bl.a. Det Humanistiske Fakultet 
har nyudviklet den trykte studieinforma-
tion i supplement til nettet, mens Det 
Teologiske Fakultet har udviklet og 
koordineret studieorienteringen, herunder 
web-præsentation af studierne og 
præsentationer på gymnasier. 
 
Det Humanistiske Fakultet har i 2003 
intensiveret satsningen på brug af 
konferenceprogrammet FirstClass til e-
læring for såvel ordinære studerende som i 
fjernundervisning. FirstClass er nu fælles 
værktøj for alle ansatte og 8.000 studerende 
på fakultetet, og fakultetet har planlagt et 
efteruddannelsesforløb i e-læring for 
underviserne. 
 

Der er igangsat nye studieordninger på tre 
områder i kontraktperioden. Den nye 
studieordning på lægeuddannelsen er nu 
fuldt implementeret; af nyskabelser skal 
specielt fremhæves tidligt klinikophold 
ved regionale sygehuse, forsknings-
fordybende elementer og øget anvendelse 
af færdighedslaboratorier i den kliniske 
undervisning. 
 
De naturvidenskabelige uddannelser er 
blevet gennemgribende reformeret. Den 
hidtidige mangfoldighed af overvejende 
to-fags linier er blevet erstattet af et 
væsentlige mindre og mere overskueligt 
antal fagindgange, suppleret med enkelte 
kombinationsuddannelser. 
Undervisningen er blevet struktureret i 
mindre og mere overskuelige moduler og 
specielt studiestarten er blevet totalt 
omlagt. Fleksibiliteten er blevet øget og 
synliggjort gennem indførelsen af såkaldte 
fagpakker, som er emnemæssigt 
sammenhørende moduler af et halvt 
årsværks omfang. Fagpakkerne skal bl.a. 
medvirke til at sikre beskæftigelses-
mulighederne for fakultetets dimittender. 
 
Den tidligere kandidatuddannelse i teologi 
er omlagt til en 3-årig bacheloruddannelse 
og en 2-årig kandidatuddannelse samt 1 
års propædeutik i forlængelse af bekendt-
gørelse af 3. juli 2002 om de teologiske 
uddannelser ved universiteterne. 
Udarbejdelsen af de nye studieordninger 
på Aarhus Universitet er koordineret med 
fakultetet på Københavns Universitet 
samtidig med, at der i disciplinerne 
religionsfag og studium generale og i 
tilrettelæggelsen af en del af de øvrige 
fag/discipliner er efterstræbt en særlig 
profil. Arbejdet med studieordningerne 
skete under tæt kontakt med aftager-
repræsentanter og censorformandskab. 
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har i 
kontraktperioden overtaget 
kandidatuddannelsen i sygepleje fra 
Danmarks Sygeplejerskehøjskole og 
samtidig fordoblet uddannelsens kapacitet. 
I 2003 har Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling principgodkendt, 
at Aarhus Universitet fremover kan 
uddanne civilingeniører. De nuværende 
tekniske kandidatuddannelser, som 
gennemføres i samarbejde med 
Ingeniørhøjskolen i Århus i regi af det til 
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formålet oprettede Center for Tekniske 
Kandidatuddannelser, skal fremover give 
diplomingeniører mulighed for at erhverve 
en civilingeniøruddannelse ved Aarhus 
Universitet. Universitetet planlægger 
endvidere at udbyde bacheloruddannelser 
i teknisk videnskab med henblik på selv at 
uddanne civilingeniører i umiddelbar 
forlængelse af en gymnasial uddannelse. 
Det forventes, at der i 2004 optages 
studerende på en sådan bachelor-
uddannelse i Kemi og Teknologi. 
 
Universitetet har udviklet og udbudt en 
lang række nye masteruddannelser, bl.a. en 
masteruddannelse i klinisk sygepleje, som 
er det felt inden for sygeplejen, der specielt 
vil blive oprustet, og Master of Public 
Health-uddannelsen er efter særdeles 
positiv evaluering blevet permanent 
godkendt. Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet har foreløbig fået godkendt én 
masteruddannelse (Master i Social 
Integration), og der forventes udviklet en 
tværvidenskabelig masteruddannelse med 
henblik på ansøgningsrunden 2004. Heri 
forventes alle fakultetets institutter og 
centre at deltage. Udbud af en fleksibel 
masteruddannelse er foreslået af Juridisk 
Institut, men afventer foreløbig fakultetets 
og universitetets overvejelser om 
kvalitetssikring mv. af denne særligt 
tilrettelagte, individuelle uddannelse. Det 
Humanistiske Fakultet udbød i 2003 for 
første gang en masteruddannelse i Etik og 
Værdier i Organisationer med stor søgning 
og masteruddannelsen i Kulturmiljø og 
Landskabsanalyse. 
 
Universitetet har i kontraktperioden afsat 
flere mio. kr. til universitetspædagogiske 
kurser og til en forøget og koordineret 
indsats inden for universitetspædagogik. 
Der er desuden afsat midler til jobvej-
ledning af studerende og næsten-
kandidater. 
 
Analyse 
Universitetets studievejledning har været 
genstand for en undersøgelse, hvis 
resultater vil blive anvendt i videre-
udviklingen af generelle vejledningstilbud 
specielt på webben. Det Humanistiske 
Fakultet har i 2003 (i lighed med 1999-2001) 
spurgt alle nye studerende om deres brug 
af studieinformationsmateriale forud for 
studievalget. Undersøgelsen viser en 

stærkt stigende brug af hjemmesider, mens 
færre benytter sig af trykt information. 
Undersøgelserne bekræfter, at universi-
tetets igangværende projekt med at 
modernisere hjemmesiderne og at anvende 
webben interaktivt er den rigtige vej at 
følge. Både ansøgere og studerende 
anvender i stigende grad webben til f.eks. 
bekræftelse af studieplads, tilmelding til 
eksamen og udskrift af eksamensresultater 
og studieprogram. 
 
Samtidig er den personlige kontakt og 
vejledning fortsat meget vigtig. De faglige 
studievejledere uddannes kontinuerligt på 
vejlederdage, og der gøres på mange fag en 
særlig indsats for at identificere og hjælpe 
studerende, der er på vej ud i den såkaldte 
”specialesump”. Desuden gennemføres 
diverse studieforløbsundersøgelser for at 
identificere evt. studiemæssige ”flaske-
halse”, og alle studerende, der har været 
studiemæssigt inaktive i 3 år kontaktes 
med henblik på en samtale om det videre 
studieforløb eller evt. udmeldelse. 
 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har 
gennemført og afsluttet evalueringer af 
forskning og uddannelse på to institutter i 
2003. Yderligere et institut har gennemført 
evalueringen i 2003, men afventer drøftel-
sen i fakultetsrådet. Det fjerde institut er 
fortsat i gang med evalueringsarbejdet, 
som har givet anledning til en række 
strategiske overvejelser, der forventes 
afklaret i forbindelse med den endelige 
evalueringsrapports udarbejdelse i foråret 
2004. Evalueringerne forventes at give 
anledning til implementering af et 
kvalitetssikringssystem på uddannelses-
området. Drøftelserne herom indledes i 
2004. 
 
Universitetet afholder universitets-
pædagogiske kurser med et deltagerantal 
på 50-90 personer om året. Denne del af 
universitetets prioritering af pædagogik 
forløber tilfredsstillende. Derimod er 
implementeringen af en fælles 
Universitetspædagogisk Udviklingsenhed 
forsinket, da det efter opslag ikke har været 
muligt at tiltrække kvalificerede ansøgere 
til alle de fire lektorstillinger, der skal 
danne kernen i udviklingsenheden. 
Foreløbig er to af stillingerne besat. De 
humanistiske og teologiske fakulteter har 
besluttet at oprette et Center for 
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Uddannelsesudvikling ledet af den 
pædagogiske lektor. Centeret skal udvikle 
og koordinere de pædagogiske aktiviteter 
og lede en særlig satsning på udvikling af 
e-læring. Den pædagogiske udvikling ved 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er i 
kontraktperioden styrket blandt andet 
gennem ansættelse i 2003 af en lektor i 
universitetspædagogik i en stabsfunktion 
tilknyttet fakultetssekretariatet. På Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet har 
Enhed for Medicinsk Uddannelse været et 
central omdrejningspunkt for udviklingen 
og implementeringen af den nye 
studieordning i medicin. Lederen af 
enheden har i perioden gennemført 
masteruddannelse i medicinsk pædagogik, 
og der er gennemført 2 ph.d.-forløb og et 
forskningsår. Enheden indgår nu i 
universitetets satsning på en fælles, men 
decentral Universitetspædagogisk 
Udviklingsenhed. Fakultetet er for 
øjeblikket ved at besætte et professorat i 
medicinsk pædagogik tilknyttet enheden 
og har besluttet en udvidelse af aktiviteten 
med yderligere en adjunkt/lektor. Fra Det 
Naturvidenskabelige Fakultet deltager 
Center for Naturfagenes Didaktik i den 
Pædagogiske Udviklingsenhed, men 
centret har endnu ikke kunnet styrkes med 
en lektorstilling pga. 
rekrutteringsvanskeligheder.  
 
Beskæftigelsesudsigterne for universitetets 
kandidater er meget forskellige. De 
forskellige fag på universitetet har derfor 
også i varierende grad fokuseret på 
jobvejledning af næsten-kandidater, 
kompetenceprofiler og praktikophold som 
led i brobygning. I foråret 2003 igangsatte 
Det Humanistiske Fakultetet JobHum-
projektet, som fakultetet havde arbejdet på 
gennem det foregående år. Projektet er 
udarbejdet i samarbejde med Mercuri 
Urval. Hovedformålet med projektet er at 
gøre de studerende mere jobbevidste – 
både før, under og efter deres studietid – 
for på denne vis at lette deres overgang til 
arbejdsmarkedet via en bevidsthed om 
egne kompetencer. Projektet omfatter 
afholdelse af kurser for studielederne og de 
faglige vejledere, idet det daglige arbejde 
med bevidsthedsændringen hos de 
studerende skal foregå på fagene gennem 
vejledningen, undervisningen og 
arrangementer. Fakultetet udvikler og 
afholder kurserne og fungerer som 

sparrings- og inspirationspartner for 
fagene. Derudover afholder fakultetet 
erhvervsvejledningsarrangementer af mere 
overordnet karakter , f. eks. gå-hjem-
møder. I forbindelse med JobHum-
projektet, har fakultetet blandt andet lavet 
en vejledningsmanual, som indeholder et 
semesterinddelt idékatalog med forslag til 
aktiviteter og emner, fagene kunne tage op 
med de studerende på de relevante 
uddannelsestrin. Idékataloget gennemgås 
på JobHum-kurserne. Alle universitetets 
fakulteter har deltaget i JobParat 
aktiviteter. Det Teologiske Fakultet har 
ansat en medarbejder bl.a. til erhvervs-
vejledning af studerende og næsten-
kandidater, og der er i den nye studie-
ordning indført et valgfrit teologisk 
feltprojekt. De humanistiske og 
naturvidenskabelige fakulteter giver 
mulighed for, at de studerende kan komme 
i praktik som gymnasielærer. Universitetet 
satser generelt på brobygning til 
erhvervslivet, og den nyoprettede 
Erhvervskontakten har bl. a. formidling af 
praktikophold, voløntor-jobs og mulige 
specialeprojekter i erhvervslivet på 
programmet, www.au.dk/da/erhverv.   
 
Vurdering 
Optaget af nye studerende på Aarhus 
Universitet er faldet fra 2002 til 2003 til i alt 
3.318 og ligger på linie med optaget i 1999; 
målet om et samlet optag på 3.600 er 
således ikke nået. Antallet af kvalificerede 
ansøgere er fortsat højt, men universitetet 
har specielt inden for humaniora reduceret 
antallet af udbudte studiepladser på fag 
med dårlige beskæftigelsesudsigter. Der er 
således fag med afviste ansøgere og andre 
fag med ledige pladser. Optaget i 2003 på 
humaniora er det laveste siden 1998 og 
opfylder ikke målet om 1.300 optagne 
studerende, og optaget i 2003 på 
teologistudiet er fortsat lavt. Til gengæld er 
rekrutteringen til de naturvidenskabelige 
uddannelser øget med 10 pct. i 2003 i 
forhold til 2002 og er nu tilbage til niveauet 
fra slutningen af 1990’erne. Der er 
endvidere sket en forskydning i 
optagelsesmønstret på naturvidenskab i 
retning mod de fagområder, hvor der fra 
arbejdsmarkedet er størst efterspørgsel 
efter kandidater.  
 
Universitetets kandidatproduktion er 
fortsat stigende og har aldrig været højere. 
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Arbejdet med at mindske frafaldet og sikre 
hurtigere gennemløb gennem studierne 
under hensyntagen til et fortsat højt 
kvalitetsniveau må ikke desto mindre 
fortsættes. I forbindelse med studie-
reformen på naturvidenskab er der sket 
nyudvikling af såvel undervisnings- som 
eksamensformer med det formål at 
forbedre de studerendes mulighed for at 
gennemføre uddannelsen tilfredsstillende. 
Undervisningsåret er nu inddelt i fire 
kvarterer, og eksamensresultaterne efter 1. 
kvarter indikerer en forbedret gennem-
førelse, idet 84 pct. af de studerende efter 
dette kvarter har bestået alle prøver. Det er 
endnu for tidligt at vurdere effekten af de 
mange tiltag på de andre fakulteter, som 
har tilsvarende problemer, men de dårlige 
beskæftigelsesudsigter for kandidater i 
mange af fagene tilskynder ikke de 
studerende til at blive hurtigt færdige. 
 
De foretagne studieforløbsundersøgelser 
peger ikke klart på bestemte tiltag, der kan 
afhjælpe problemerne, og universitetet er 
ikke herre over ret mange af de faktorer, 
der spiller ind i de studerendes valg af fag, 
måder at gennemføre studierne på eller 
erhvervslivets efterspørgsel efter 
arbejdskraft. Der må således fortsat 
arbejdes videre på flere områder. 
 
Forskning 
 
Mål og baggrund 
Det er Aarhus Universitets mål fortsat at 
være et universitet på højt fagligt niveau 
efter international målestok på det 
forskningsmæssige område. Der satses på 
både basal, anvendelsesinspireret og ren 
anvendt forskning inden for universitetets 
faglige vifte samt på øget tværfaglighed. 
Desuden har universitetet ønsket at 
prioritere sine satsningsområder og at 
indlejre større, lovende, eksternt 
finansierede forskningsaktiviteter efter 
positiv national eller international 
evaluering. Forskeruddannelsen i form af 
ph.d.-uddannelsen spiller en afgørende 
rolle både som forskningsaktivitet, som 
rekrutteringsgrundlag for den fremtidige 
undervisnings- og forskningsindsats og 
som grundlag for erhvervslivets 
forskningsindsats, og alle universitetets 
fakulteter har som mål i kontraktperioden 
at øge både optag til og produktion af 
ph.d.-studerende. Formidlingsopgaven, 

der i universitetsloven af 2003 er opdelt i 
vidensudveksling og vidensformidling, har 
i løbet af kontraktperioden fået en mere 
fremtrædende placering i den politiske 
debat, end den havde ved indgåelsen af 
udviklingskontrakten. 
 
Resultater 
Som en overbygning på Det Teologiske 
Fakultetets traditionelle satsningsområder, 
der hidtil har været udført i institutregi, er 
der med virkning fra 2003 oprettet nye 
satsningsområder. Gennem anvendelse af 
forskellige finansieringsmodeller satses der 
på en mere målrettet og tværfaglig 
styrkelse af udvalgte områder. De nye 
satsningsområder oprettes for perioder af 
enten 2 eller 4 år, hvor der i 2003 blev 
oprettet et 2-årigt og et 4-årigt område. 
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har i 
2002 færdiggjort sin strategi- og 
udviklingsplan “Status og Planer 2002-
2006”, som i lighed med den forrige 
strategiplan blev efterfulgt af en 
indkaldelse af forslag til nye aktiviteter og 
stillinger. En prioriteret plan for oprettelse 
af specielt nye professorater i årene 2003-
2005 er blevet iværksat. Fakultetet har i 
kontraktperioden som en særlig satsning 
oprettet et Institut for Sygeplejevidenskab 
samt et professorat i klinisk sygepleje. 
 
I kontraktperioden har universitetet fået 6 
nye kontrakter med Danmarks Grund-
forskningsfond om centre ved Det 
Humanistiske Fakultet (Sortehavsstudier), 
Det Naturvidenskabelige Fakultet 
(Katalyse, Kvanteoptik), Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet (biomembran-
forskning “Vand og Salt Centret”), 
neuroforskning (“Center for Integreret 
Neurovidenskab” samt oprettelse af en 
national platform i systembiologi).  
 
Det er lykkedes Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet at sikre fortsættelse af 
hovedparten af de i kontrakten nævnte 
eksternt finansierede professorater. Der er 
således tilvejebragt fortsat ekstern 
finansiering til 2 professorater (medicinsk 
molekylærbiologi og væksthormon-
forskning) samt indlejret 4 professorater 
ved omprioritering af ordinære midler 
(hjertemedicin, hjertekirurgi, smerte-
forskning, molekylær cancerbiologi). 
Desuden er der sikret ekstern bevilling til 
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en række nye professorater, specielt i den 
kliniske sektor. Center for Klinisk 
Farmakologi er sikret fortsættelse gennem 
et samarbejde med de vestdanske amter, 
mens der fortsat arbejdes på at sikre en 
fortsættelse af kerneaktiviteterne i Center 
for Epidemiologisk Grundforskning efter 
dets udløb i 2005. 
 
IT-forskningsaktiviteter ved Center for 
Pervasive Computing, der i starten af 
kontraktperioden udmøntede sig i mange 
samarbejdsaftaler med private 
virksomheder bl.a. finansieret gennem det 
nu nedlagte CIT, er fra 2003 delvis 
videreført gennem ISIS Katrinebjerg 
(Kompetencecenter for Interaktive Rum, 
Sundheds-it og Software, 
(www.isis.alexandra.dk/index.htm) og 
Alexandra Instituttet A/S. 
 
Universitetet øgede sin ph.d.-produktion 
med næsten 14 pct. i kontraktperioden i 
forhold til den forudgående 4-års periode, 
men flere fakulteter havde gerne set en 
højere produktion og et større optag til 
ph.d.-uddannelsen. Det er lykkedes at 
fastholde Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultets mål på ca. 270 aktive 
forskerstuderende og samtidig at 
nedbringe bedømmelsestiden til under 4 
mdr. mod tidligere 13 mdr. Fakultetet er 
specielt opmærksom på den tidlige 
forskerrekruttering blandt læge- og 
tandlægestuderende. Fakultetets mål om, 
at ca. 10 pct. af en årgang studerende skal 
gennemgå et prægraduat forskningsår er 
nået, og tallet ser endda ud til at være 
stigende. Fakultetet har fastholdt målet for 
international publicering under forsker-
uddannelsen, idet der gennemsnitligt 
publiceres 3-4 artikler i forbindelse med 
hver afhandling. Der gennemføres for 
øjeblikket en landsdækkende undersøgelse 
i samarbejde med SSVF af ph.d.ers fortsatte 
publikationsaktivitet efter erhvervelse af 
graden. 
 
I 2003 gjorde Det Naturvidenskabelige 
Fakultet status over mere end 10 års ph.d.-
uddannelse. Det skete med publikationen 
”De naturvidenskabelige ph.d.-
uddannelser i Århus – en go’ historie …”. 
Modsat traditionen på danske universiteter 
bliver størstedelen af de ph.d.-studerende 
ved Det Naturvidenskabelige Fakultet 
optaget på en 4-årig ph.d.-uddannelse 

allerede efter fjerde studieår, og inden de 
ellers skulle påbegynde deres ét-årige 
speciale. Dette har forkortet deres samlede 
studietid væsentligt og medført landets 
laveste gennemsnitsalder for de 
nyuddannede ph.d.er: 29 år. Mere end 90 
pct. af de ph.d.-studerende gennemfører 
studiet. De øvrige afslutter med en 
kandidatgrad i stedet.  
 
Universitetet har siden 2001 foretaget en 
systematisk kategorisering af de 
videnskabelige publikationer, der fremgår 
af både årsrapporten og årsberetningen, 
[www.au.dk/da/ital.htm). Det Humanistiske 
Fakultet har udgivet en supplerende 
årsberetning ”Populærformidling 2002”, 
der dokumenterer mere end 1.600 
formidlingsaktiviteter suppleret med 17 
artikler om formidling 
(www.hum.au.dk\fak\formidling\pop). 
Det Teologiske Fakultet udgiver et årsskrift 
med bl.a. faglige, uddannelsespolitiske og 
aktivitetsorienterende artikler (årsskriftet 
udsendes til gymnasier, præstegårde og 
andre samarbejdsparter). 
 
I anledning af 75-års jubilæet i 2003 er 
udgivet ”Topforskning ved Aarhus 
Universitet - en jubilæumsantologi”, 
(www.au.dk/da/nyheder/presse/110903.
htm). I forbindelse med jubilæet blev der 
afholdt mere end 20 faglige symposier med 
både danske og udenlandske forskere. 
 
Analyse 
Universitetets forskning foregår normalt 
ved institutter, jf. § 17, stk. 1 i 
Universitetsloven 403 28/05 2003. I 1992 
var der 59 institutter, mens der fra 1. 
februar 2004 kun er 34. Universitetet har 
således forsøgt at styrke tværfagligheden i 
både forskning og uddannelse gennem 
sammenlægning af institutter: På Det 
Teologiske Fakultet er institutterne helt 
afskaffet i 2003, og på Det Humanistiske 
Fakultet er antallet af institutter reduceret 
fra 23 til 7 med virkning fra 2004, mens der 
i flere år kun har været 8 og 4 institutter på 
henholdsvis Det Naturvidenskabelige og 
det Samfundsvidenskabelige Fakultet. På 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil 
man i 2004 overveje sammenlægning af 
institutter. Der er på Aarhus Universitet pt. 
godt 60 centre - ofte med både tværfaglig 
og tværinstitutionel karakter - og med 
varierende grad af ekstern finansiering. 
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Der har i alt været 12 DG-centre ved 
Aarhus Universitet i kontraktperioden. 
Heraf var fire, ACAP (Aarhus Center for 
Advanced Physics), BRICS (Basic Research in 
Computer Science), CAMP (Center for 
Atomic-scale Materials Physics) og TAC 
(Theoretical Astrophysics Center) blandt de 
første af Danmarks Grundforskningsfonds 
centre, og de har nu fungeret i de 10 år, 
Danmarks Grundforskningsfond har sat 
som grænse for sin støtte. TAC er blevet 
delvist indlejret i form af en midlertidig 
bevilling til en VIP-stilling, som 
universitetet efterfølgende overtager. Såvel 
ACAP som BRICS har aftalt med 
Danmarks Grundforskningsfond, at 
centrenes midler kan strækkes over en 
længere periode, og de fortsætter derfor 
indtil hhv. ultimo 2005 og medio 2006. 
CAMP er udløbet, og det har ikke været 
muligt at sikre udefra kommende 
medfinansiering af en indlejring – på trods 
af en særdeles positiv international 
evaluering af centrets resultater. 
 

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
har forskningsområdet i lighed med 
uddannelsesområdet været omfattet af 
evalueringer på samtlige institutter. Også 
på dette område vil evalueringerne give 
anledning til drøftelser om kvalitetssikring 
og måske navnlig om muligheden for at 
udvikle en metode til gennemførelse af 
kvalitative vurderinger, der kan bidrage 
konstruktivt til hvert enkelt fagområdets 
udvikling. En sådan model er anvendt i 
den såkaldte Hix-undersøgelse, der i 2003 
gav anledning til en særdeles tilfreds-
stillende international rating af Institut for 
Statskundskabs forskningsindsats. For 
andre af fakultetets fagområder er denne 
model imidlertid uanvendelig. 
 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har - 
i første række på et initiativ fra det 
juridiske ph.d.-uddannelsesmiljø - udviklet 
en ny erhvervsrettet forskeruddannelse, 
der baseres på et fireårigt forløb med delt 
ansættelse i en virksomhed/offentlig 
institution og universitetet. Der er således 
tale om ekstern medfinansiering. Modellen 
har medvirket til at skabe et bredere 
rekrutteringsgrundlag til 
forskeruddannelsen, og den søges nu 
udbredt til de øvrige forskeruddannelser 
på fakultetet i parløb med den ministerielt 

administrerede erhvervsforsker-
uddannelse, med hvilken der er etableret et 
samarbejde. Som led i fakultetets over-
vejelser om yderligere udvikling af forsker-
uddannelsesområdet er det i 2003 besluttet 
at iværksætte en frafaldsundersøgelse, som 
vil blive gennemført i første halvdel af 2004 
af fakultetet i samråd med de samfunds-
videnskabelige institutters fem forsker-
uddannelsesudvalg. Ved udgangen af 2003 
er det dog allerede besluttet at forøge 
antallet af selvfinansierede stipendier i 
perioden 2004-07.   
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er 
meget opmærksom på rekruttering af de 
bedste forskere og undervisere, bl.a. i 
forbindelse med det forestående 
generationsskifte. Her er specielt 
rekruttering af læger og tandlæger i fokus. 
Fakultetet lægger derfor stor vægt på 
omfang og kvalitet af forskeruddannelsen. 
Fakultetet har fortsat arbejdet med 
kvalitetsudvikling af forskeruddannelsen 
ved at etablere  en styrket forskeruddan-
nelsesledelse, som har reorganiseret 
specielt kursusstrukturen. En påtænkt 
divisionering af forskeruddannelsen i en 
række forskerskoler er opgivet; i stedet 
deltager fakultetet i indtil videre 5 
landsdækkende tværgående forskerskoler 
støttet af FUR.  
 
Den Teologiske Fakultets forskerskole, der 
blev oprettet i 2002, har medført en 
yderligere intensivering af indsatsen 
omkring forskeruddannelsen. I perioden er 
antallet af ph.d.-stipendier forøget, idet der 
i større grad end forudsat i forskerskole-
bevillingen er indgået aftaler med eksterne 
bevillingsgivere om samfinansiering af 
ph.d.-stipendier. Ligeledes har muligheden 
for ansættelse af udenlandske stipendiater 
medført en forøgelse af fakultetets 
internationale kontakter til andre 
universiteter, der har fakulteter med 
samme faglige struktur, dvs. rummer både 
teologi og religionsvidenskab. 
 
De naturvidenskabelige forsker-
uddannelser foregår i fagligt stærke, 
internationalt orienterede forskermiljøer, 
ligesom de studerende udfører dele af 
ph.d.-studiet i udlandet. Ph.d.-studierne 
fører i gennemsnit til 4-5 publikationer i 
internationale tidsskrifter, og mange leder 
frem til patenter og konkrete anvendelser. 
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Det Naturvidenskabelige Fakultet 
uddanner ikke kun ph.d.er til sin egen 
fødekæde. Nogle år efter uddannelsens 
afslutning er ca. en fjerdedel ansat ved 
Aarhus Universitet, en fjerdedel ved andre, 
især udenlandske, forskningsinstitutioner, 
en tredjedel er ansat i det private 
erhvervsliv, medens resten er beskæftiget 
ved anden offentlig forskning eller 
administration. Fakultetets unge, 
talentfulde forskere er fortsat gode til at 
tiltrække forskningsstipendier fra 
forskningsråd og private fonde. I 2003 
bevilgede forskningsrådene således i alt ca. 
12 stipendier til dette formål. Villum Kann 
Rasmussen Fonden har generøst stillet 20 
mio. kr. til rådighed til stipendier til unge 
forskere inden for naturvidenskab og 
teknik i Danmark. Stipendieuddelingen 
administreres af Det Naturvidenskabelige 
Fakultet. 
 

Universitetet har i 2003 publiceret 5.689 
publikationer mod 5.099 i 2002, heraf 4.262 
forskningspublikationer mod 3.702 i 2002. 
Væksten er kunstig stor, fordi tabel 3 for 
første gang medtæller publikationer fra 
Aalborg Sygehus som en del af Århus 
Universitetshospital. Væksten ligger dog 
under alle omstændigheder på omkring 
300 publikationer. 
Forskningspublikationerne udgør samlet 
75 pct. af det samlede antal publikationer. 
Her er der tydelige forskelle mellem 
fakulteterne, hvilket afspejler forskellige 
publiceringstraditioner og –muligheder. På 
de tre ”tørre” områder udgør 
forskningspublikationerne omkring 60 pct., 
i naturvidenskab godt 70 pct. og i 
sundhedsvidenskab mellem 85 og 90 pct. 
Væksten fra 2002 til 2003 falder 
altovervejende inden for de to 
sundhedsvidenskabelige sektorer, den 
teoretiske og den kliniske. 

 
2003 HUM SUN SUN SAM TEO NAT 
  Teori* Klinik*    

AU 
I alt 

Forskningspublikationer 550 697 1.495 453 128 939 4.262 
Heraf artikel i tidsskrift 258 596 1.290 204 49 781 3.178 
Heraf bidrag i antologi 227 72 124 205 56 102 786 
Heraf monografi 65 29 81 44 23 56 298 

Review, videnskabelig anmeldelse 101 48 56 53 43 24 325 
Letter, kommentar, videnskabelig debat 31 33 37 9 10 3 123 
Konferencebidrag, arbejdspapir 78 0 0 163 0 231 472 
Oversættelse, udgivelse, leksikonbidrag 38 0 0 5 7 0 50 
Evalueringsrapport, forskningsrapport 34 3 15 22 0 38 112 
Anden forskningsformidling 137 34 61 28 28 57 345 

Publikationer i alt 969 815 1.664 733 216 1.292 5.689 

Redaktionsarbejde 119 18 35 39 39 36 283 

* Teori dækker de teoretiske institutter. Klinik dækker de kliniske afdelinger på 
universitetshospitalerne i Århus og Ålborg 
 
Universitetets forskere har altid formidlet 
deres viden og resultater til andre end det 
akademiske forum. Universitetsloven af 
2003 lægger større vægt på videns-
formidling og vidensudveksling end 
tidligere lovgivning, og universitetet vil 
derfor arbejde med, hvordan denne 
bredere formidling kan øges og fremstå 
mere synligt. Blandt den eksisterende 
bredere formidling kan nævnes 
universitetets ansattes bidrag til Folke-
universitetets forelæsningsrækker, Det 
Teologiske Fakultets samarbejdsaftale med 
de kirkelige efteruddannelsesinstitutioner, 
faglige dage for gymnasielærere, 
universitetets væksthus og museer – 
Antikmuseet og fra 2004 Steno Museet – 

samt samarbejdet med Moesgård Museum, 
Naturhistorisk Museum, Den Gamle By og 
Orion Planetarium, Jels. 
 
Universitetet oprettede ved kontrakt-
periodens start et internt patentudvalg, der 
i kontraktperioden har modtaget 66 
indberetninger om opfindelser. 
Universitetet afventer svar på 17 
patentansøgninger og er i gang med at 
forberede 11 patentansøgninger. Der er i 
kontraktperioden indgået næsten 300 
samarbejdsaftaler, heraf 2/3 på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og 
universitetet har i samme periode været 
involveret i omkring 300 aftaler om 
indtægtsdækket virksomhed, der dog 
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omsætningsmæssigt fortsat udgør en 
forsvindende lille del af universitetets 
virksomhed. 
 
Vurdering 
Det er lykkedes at få indlejret kerne-
aktiviteter fra nogle få af de forsknings-
centre og store forskningsrådsfinansierede 
projekter, der er udløbet i kontrakt-
perioden, men der er fortsat betydelige 
udfordringer på dette område. Aarhus 
Universitet har således relativt mange 
centre og andre forskningsprojekter 
finansieret af forskningsrådene og 
Danmarks Grundforskningsfond, der 
udløber i løbet af de kommende 3 år. 
Forskningsaktiviteterne skal naturligvis 
gennem national eller international 
evaluering, men der er næppe tvivl om, at 
langt flere aktiviteter vil opnå positiv 
evaluering, end universitetet vil have 
mulighed for at videreføre inden for egne 
økonomiske rammer. 
 
Det har fra flere sider været påpeget, at 
samfundet har behov for flere ph.d.er. Der 
findes både kvalificerede ansøgere og 
kapacitet på universitetet til at øge antallet 
af forskerstuderende. Derfor omprioriterer 
universitetet ressourcer til forskeruddan-
nelse, men det er ikke muligt at forøge 
indsatsen på området til det ønskede 
niveau alene med universitetets midler. Fra 
universitetets side vil der fortsat blive 
arbejdet på at skaffe flere eksterne midler 
til og sikre den internationale dimension i 
forskeruddannelsen. Derudover håber 
universitetet, at Danmarks tilslutning til 
Barcelona-målsætningen bl.a. vil udmønte 
sig i en væsentlig forøgelse af samfundets 
investering i forskeruddannelse. 
 
Forudsætninger for uddannelse 
og forskning 
 
Mål og baggrund 
Det er en forudsætning for effektivitet og 
god kvalitet i de primære opgaver 
uddannelse, forskning og formidling, at 
infrastrukturen i form af egnede 
bygninger, moderne tekniske 
installationer, effektiv og smidig 
administration og kommunikation samt 
personalepolitiske værktøjer er i orden. 
Tilsvarende nødvendige forudsætninger 
vedrører pædagogiske værktøjer, adgang 
til moderne biblioteker og biblioteksdata-

baser, samarbejdskanaler til det omgivende 
samfund og udenlandske universiteter. 
Universitetet ønsker at samle hovedparten 
af sine aktiviteter i Universitetsparken eller 
i umiddelbar nærhed heraf. Universitetet 
tilstræber, at undervisnings-, biblioteks-, 
edb- og laboratoriefaciliteter er tids-
svarende og tilstrækkelige, og at der findes 
forskellige typer og tilstrækkeligt mange 
arbejdspladser til rådighed for de 
studerende. Universitetet ønsker at 
udbrede anvendelsen af IKT og forskellige 
pædagogiske værktøjer i sin undervisning 
og formidling. 
 
Resultater og økonomi 
I kontraktperioden er målene om ind-
flytning af Psykologisk Institut til 
Nobelparken, udbygning af IT-parken 
Katrinebjerg og udflytning af Datalogisk 
Institut og Institut for Informations- og 
Medievidenskab hertil, ombygninger og 
renovering i det nord-østlige hjørne af 
Universitetsparken til brug for tre sam-
fundsvidenskabelige institutter, forbedring 
af biblioteksforholdene, herunder bedre 
service til medarbejdere og studerende, og 
udbygning af studenterlæsepladser for 
fagene på 4 af de 5 fakulteter nået, om end 
med en mindre forsinkelse vedr. IT-parken 
Katrinebjerg. Der er investeret store 
summer i indretning og renovering af 
bygningerne både i form af engangs-
udgifter, som universitetet skal betale for at 
indrette de lejede lokaler til universitets-
formål, og i form af øgede huslejeudgifter 
under statens huslejeordning. 
 
IKT-renoveringsplanen 2001-2006, der i 
kontraktperioden er udvidet med en el-
renoveringsplan følges og er nu ca. 50 pct. 
gennemført. Hermed forbedres bl. a. 
adgangen for studerende og lærere til it-
baserede informationssystemer, digital 
kommunikation samt udvikling og 
anvendelse af e-læring. Der er desuden 
oprettet et IKT-Pædagogisk Værksted, hvis 
funktioner i 2003 er udvidet til at omfatte e-
læring(www.iktlab.au.dk). 
 
Der er vedtaget en plan og fastlagt en 
fælles standard for audiovisuel 
opgradering af universitetets auditorier. 
Implementeringen startede i 2003 med 
opgradering af bl.a. auditorier til Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
Investeringerne i IKT- og el-opgradering 
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samt opgradering af AV-udstyr til fælles 
standard svarer over en 6-årig periode til i 
gennemsnit ca. 10 mio. kr. om året . 
 
Samarbejdet i nærområdet har i 
kontraktperioden resulteret i udvikling af 
samarbejdet med Ingeniørhøjskolen i 
Århus i regi af Center for Tekniske 
Kandidatuddannelser. Samarbejdet med 
Århus Amt om uddannelse og forskning 
ved Århus Universitetshospital er i 
kontraktperioden udvidet og styrket på 
alle punkter. Samtidig er dette bilaterale 
samarbejde blevet udvidet til også at 
omfatte Nordjyllands Amt i forbindelse 
med optagelsen af Aalborg Sygehus og 
Aalborg Psykiatriske Sygehus i Århus 
Universitetshospital pr. 1. januar 2003. Der 
er i denne forbindelse udarbejdet en ny 
strategi samt et nyt aftalegrundlag, som 
klargør og samler samtlige aftaler i 
universitetshospitalssamarbejdet. I 
forbindelse med udvidelsen af 
universitetshospitalet er der foregået en 
intensiv “certificering” af afdelinger i 
Ålborg for at sikre kvalifikationer på 
universitetshospitalsniveau. 
Studenterundervisningen er forløbet 
overordentlig tilfredsstillende. Det er 
besluttet at oprette en række kliniske 
professorater ved Ålborg-enhederne, 
hvoraf 2 er besat, 3 under bedømmelse og 1 
i opslag. 
 
Samarbejdet med Århus Amt har i 2003 
bl.a. resulteret i oprettelse af 
Erhvervskontakten, der finansieres af 
universitetet og amtet,  med henblik på 
brobygning til erhvervslivet. 
(www.au.dk/da/erhverv) . 
 
Analyse 
Aarhus Universitets fysiske udbygnings- 
og renoveringsplan ajourføres løbende i 
samarbejde med Statens Forsknings- og 
Uddannelsesbygninger (S-FoU). Der er sket 
en større ajourføring i kontraktperioden, 
idet Århus Kunstmuseums hidtidige 
bygning, der både arkitektonisk og 
beliggenhedsmæssigt hænger sammen 
med Universitetsparken, er blevet ledig. 
Ved akt 53 3/12-03 har Finansudvalget 
tiltrådt, at S-FoU kunne købe de tidligere 
bygninger med henblik på udlejning til 
Aarhus Universitet til brug for dele af 
Geologisk Instituts aktiviteter. Denne 
disposition medfører, at universitetets 

store lejemål i S-FoU’s bygninger på 
Trøjborg forventes at kunne opgives helt 
eller overgå til fremleje, hvis der kan 
skaffes plads til Nordisk Institut tættere på 
Universitetsparken i løbet af de næste 3 år. 
En anden justering af universitetets 
udbygningsplan bliver formentlig 
nødvendig i forbindelse med den nationale 
satsning på nanoteknologi, hvor 
universitetet står fagligt stærkt. 
 
Lokaleforholdene for de retsmedicinske 
ydelser er fortsat yderst problematiske og 
er ikke løst i aftaleperioden på trods af et 
vedtaget aktstykke i Finansudvalget og 
afsættelse af midler i forbindelse med den 
statslige huslejeordnings 
overgangsbestemmelser. Planerne om 
etablering af et Science City og et center for 
naturvidenskabelig formidling 
(Inspiratorium) i samarbejde med bl.a. 
Steno Museet og Århus Kommune og 
indtænkning af Naturhistorisk Museum 
heri er forsinket af økonomiske grunde. På 
tilsvarende måde er universitetets 
arealmæssige engagement i første del af 
Biomedico Forskerpark Skejby reduceret af 
økonomiske grunde.  
 
Det Naturvidenskabelige Fakultet 
udbygger for tiden markant sine relationer 
både til folkeskolen, gymnasieskolen og til 
erhvervslivet. Aktiviteter, som skal styrke 
undervisningen inden for Natur og Teknik 
i folkeskolen, er samlet i projekt kaldet 
NATLYS, 
(www.nat.au.dk/default.asp?la=dk&id=40
00&aar=2000).  
 
For gymnasieskolens vedkommende har 
fakultetet iværksat afholdelsen af faglige 
dage for gymnasielærere, som på den 
måde dels får en orientering om fakultetets 
aktuelle forskningsaktiviteter, dels en 
orientering om fakultetets uddannelser. 
Som et nyt tiltag i Det Naturvidenskabelige 
Fakultets erhvervsvejledning kan 
universitetsstuderende komme i praktik 
som gymnasielærere, og endelig har 
fakultetet indledt et samarbejde med Århus 
Amt, omfattende delvist frikøb af et antal 
gymnasielærere til brobygning mellem 
gymnasium og universitet. Samarbejdet 
med erhvervslivet er i årets løb især 
udbygget inden for områderne medicinal-
industri, bioteknologi, 
informationsteknologi og nanoteknologi. 
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Erhvervslivet yder via samarbejdsaftaler 
tilskud til ph.d.-uddannelse, aflønning af 
unge forskere og anskaffelse af 
forskningsapparatur. Også Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d.-
program får støtte fra erhvervslivet i form 
af indskrivning til 
erhvervsforskeruddannelsen. 
 
På det sundhedsvidenskabelige område 
samarbejdes der specielt med de 
vestdanske amter (Århus, Nordjylland, 
Viborg, Ringkøbing, Vejle) inden for 
rammerne af Vestdansk 
Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum, 
som blev oprettet i 1996, og hvori Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet har 
formandsposten og initiativforpligtelsen. 
Desuden deltager hovedparten af de 
nørrejyske sygehuse i lægeuddannelsen i 
forbindelse med tidligt klinikophold. 
Hovedaktiviteten inden for 
Forskningsforum har i kontraktperioden 
været centreret omkring 
“Forskningsprogrammet til styrkelse af 
regionalt samarbejde om medicinsk 
sundhedsforskning”, hvor 
Forskningsforum i perioden 2001 - 2003 har 
opnået støtte fra Sundhedsministeriet på i 
alt 13,7 mio. kr. og et tilsvarende beløb fra 
de involverede amter. Den væsentligste 
effekt af programmet har været etablering 
af en række blivende forskningsmiljøer i 
det regionale sundhedsvæsen, som for 
øjeblikket søges opretholdt gennem en 
fornyelse af både den centrale og de 
decentrale bevillinger. 
 

Samarbejdet i lokalområdet er styrket i 
kontraktperioden bl.a. gennem 
engagementet i Alexandra Instituttet A/S , 
Center for Entrepreneurship og INCUBA 
Venture, gennem styrkelse af 
kapitalgrundlaget for Østjysk Innovation 
A/S, samt gennem universitetets fortsat 
stærke engagement i Forskerpark Aarhus 
A/S og deltagelse i de to nye 
forskerparker, IT-forskerparken på 
Katrinebjerg (under udvikling) og 
Biomedico Forskerpark ved Skejby 
Sygehus (færdig december 2003).  
 
Vurdering 
Universitetets fortsatte fysiske og tekniske 
udbygning og modernisering har 
afgørende betydning for, at universitetets 
forskning og uddannelse fortsat kan 
udvikles på et højt nationalt og 
internationalt niveau. Udfordringer ligger i 
de kommende år primært på lokaler til de 
naturvidenskabelige områder og vil kræve 
en stram økonomisk prioritering, da 
universitetets økonomi, som den ser ud for 
øjeblikket, næppe vil give mulighed for at 
tilgodese alle rimelige ønsker inden for den 
ønskede tidshorisont til investeringer, 
husleje og bygningsdrift. 
 
Universitetets samarbejde med erhvervsliv, 
offentlige institutioner og museer i 
nærområdet og i Vestdanmark udvikler sig 
tilfredsstillende, men rummer fortsat store 
potentialer for forbedringer, som det er 
væsentligt, at man fra alle sider gør sig 
parat til at udnytte i de kommende år. 
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3. Regnskab 

Driftsregnskab 
I tabel 5 ses driftsregnskab 2003 for Aarhus 
Universitet – sammen med regnskabet for 
2002 og med angivelse af budgettet for 2004.  
De samlede indtægter inklusiv nettoudgifts-
bevillingen svarende til 2.248 mio. kr. i 2003 er 

i løbende priser steget med ca. 4,4% i forhold 
til 2002. Udgifterne på i alt 2.237 mio.kr. i 2003 
er udtryk for en stigning i løbende priser på 
ca. 6,2%. I faste priser er udgiftsstigningen fra 
2002 til 2003 på godt 3%.

 
Tabel 5. Regnskab for Aarhus Universitet 2003 (§19.22.05), årets priser 
 
Mio. kr. Regnskab 

2002 
Budget  

2003 
(B) 

Regnskab  
2003 

(R) 

Difference 
2003 

(B-R) 

Budget 
2004 

Indtægter i alt 2.153,1 2.072,6 2.248,0 -175,4 2.192,7 
- nettoudgiftsbevilling 691,3 1.512,5 1.547,1 -34,6 1.615,1 
- driftsindtægter 1.461,8 560,1 700,9 -140,8 577,6 
Udgifter i alt 2.106,4 2.072,6 2.236,9 -164,3 2.192,7 
- lønudgifter 1.220,2  1.270,6   
- øvrige driftsudgifter 886,2  966,3   

Årets resultat 46,7 0,0 11,1 11,1 0,0 

 
Driftsregnskabet angiver, at årets 
regnskabsresultat for 2003 udviser et 
overskud på 11,1 mio. kr. for Aarhus 
Universitets samlede aktiviteter. Set i forhold 

til årets regnskabsresultat for 2002 på 47 mio. 
kr., er der tale om en nedgang på ca. 36 mio. 
kr. i løbende priser. 

 
 
Bevillingsafregning og akkumuleret resultat 
 
Tabel 6. Bevillingsafregning for 2003, mio. kr., årets priser 
 

Hovedkonto Bevilling Regnskab 

Bevillingstekniske 
flytninger  Årets 

overskud 

Til 
videre-

førsel 
  i 2004 

§ 19.22.05 (drift) 1.547,1 1.536,0  11,1 175,5 

§ 19.22.06 (anlæg) 0,0 0,0  0,0 0,6 

- udgifter   14,3   
- indtægter   14,3   

      
Af tabel 6 med bevillingsafregningen for 
driftsbevillingen 2003 fremgår det, at årets 
overskud på 11,1 mio. kr. medfører et 
akkumuleret videreførselsbeløb til 2004 og 

følgende år på 175,5 mio. kr. for Aarhus 
Universitet. Videreførselsbeløbet for 
anlægsbevillingen er på 0,6 mio. kr.

 
 
Tabel 7, Akkumuleret resultat til videreførelse, mio. kr., årets priser 
 
 Ultimo 2000 Ultimo 2001 Ultimo 2002 Resultat 2003 Ultimo 2003 
§ 19.22.05 (drift) 45,6 117,7 164,4 11,1 175,5 
§ 19.22.06 (anlæg) 79,8 2,9 0,6 0,0 0,6 
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Det akkumulerede overskud til videreførelse 
ultimo 2002 (tabel 7) består af et akkumuleret 
videreførselsbeløb på den ordinære 
virksomhed på 135 mio. kr. og et beløb på den 

indtægtsdækkede virksomhed inklusiv 
Retsmedicin på  40,5 mio. kr.   

 
 
Tabel 8. Resultatopgørelse 2003, akkumuleret resultat og beholdningskonti fordelt på 
underkonti, mio. kr. 
 
Mio. kr. UK10  UK90 UK91 UK95 UK97 
Indtægter 1.719,3 29,8 19,7 453,0 26,3 
Udgifter 1.710,7 26,5 20,5 453,0 26,3 
Årets resultat 8,6 3,3 -0,8 0,0 0,0 
Akk. resultat til videreførsel 135,0 36,4 4,1   
Ultimosaldo beholdningskonti    189,2 14,2 

 
Tabel 8 viser en samlet oversigt over årets 
indtægter og udgifter, det akkumulerede 
resultat og beholdningskonti for de enkelte 
underkonti (UK) i 2003.  De uforbrugte 

midler på underkonto 95 og 97 indgår ikke 
i videreførelsesbeløbet, men henstår på 
beholdningskonti. 

 
 
Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskning
 
Tabel 9. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed, mio. kr., årets priser 
 
 UK91 UK90 
Akkumuleret overskud, ultimo 1999 3,5 27,3 
Akkumuleret overskud, ultimo 2000 3,1 29,9 
Akkumuleret overskud, ultimo 2001 2,0 35,3 
Akkumuleret overskud, ultimo 2002 4,9 33,1 
Akkumuleret overskud, ultimo 2003 4,1 36,4 

 
Det akkumulerede overskud på UK91 på 4,1 
mio. kr. skal blandt andet bruges til 
apparaturanskaffelser og til at nedsætte 
priserne på retsmedicinske ydelser i de 
følgende år. Aarhus Universitet har ca. 100 
aktive projekter under kommerciel 
indtægtsdækket virksomhed inden for 

områder som kontraktforskning, 
undervisning, konsulentarbejde m.m. Det 
akkumulerede overskud på 36,4 mio. kr. 
forventer universitetet nedbragt i de 
kommende år. 
 

 
 
Tabel 10. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2003, udgifter fordelt på ordninger og 
kilder, mio. kr. 
 
Ordning Statslige Internationale Øvrige Alle 
Alle udgifter 245 49 159 453 
- heraf programmidler 8 18 0 26 
- heraf samarbejdsaftaler 10 9 18 37 

 
Tabel 10 viser udgifterne til tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed ved Aarhus 
Universitet i 2003 grupperet i statslige, 
internationale og øvrige tilskud, der i 
overvejende grad består af tilskud fra private 
fonde og virksomheder. De eksterne midler 

fra staten og EU udgør beløbsmæssigt knap 
2/3 af de samlede midler, mens de private og 
øvrige midler tegner sig for resten. 
I 2003 udgør programmidler 6% og 
samarbejdsaftaler 8% af de samlede udgifter 
til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 
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Personale 
 
Tabel 11. Personaleforbrug 2000-2003 samt forventet forbrug 2004, årsværk 
 

2000 2001 2002 2003 Budget 2004 
2.991 (2.970*)  3.304 3.360 3.409 3.375 

* Hvis lø nnede ph.d.-stipendiater ikke tæ lles med (hvilket de ikke gjorde i  2000) 
 
Opgørelsen i tabel 11 viser en årlig stigning i 
årsværksforbruget på fra 2001 til 2002 på 1,7% 
og 1,5% fra 2002 til 2003.   
 
 
Tabel 12. Personaleomsætning 2000-2003  
 2000 2001 2002 2003 
Tilgang TAP 264 272 229 251 
Afgang TAP 238 270 259 222 
Nettotilgang TAP 26 2 -30 29 

Tilgang VIP 310 308 376 366 
Afgang VIP 305 317 310 380 
Nettotilgang VIP 5 -9 66 -14 

Tilgang i alt 574 580 605 617 
Afgang i alt 543 587 569 602 
Nettotilgang i alt 31 -7 36 15 

     
Tabel 12 viser personaleomsætningen på 
Aarhus Universitet for teknisk-administrativt 
og videnskabeligt personale i perioden 2000 – 

2003. Det bemærkes at personaleomsætningen  
er højest for det videnskabelige personale.
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4. Påtegning

Fremlæggelse 
Aarhus Universitets årsrapport 2003 er 
fremlagt i henhold til Finansministeriets 
bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om 
statens regnskabsvæsen m.v. § 41 samt Akt 63 
11/12 2002. 
 
Påtegning af de dele af årsregnskabet, der 
svarer til det ordinære årsregnskab (jf. 
Regnskabsbekendtgørelsens § 39), sker på de 
nuværende betingelser og med gældende 
ansvar. For den øvrige del af årsregnskabet 
tilkendegives med påtegningen, at 
årsrapporten giver et retvisende billede af 
virksomhedens økonomiske og faglige 
resultater. 
 
 
Århus, den 13. april 2004 
 
 
 
 
Niels Christian Sidenius 
Rektor 
 
 
 
 
Stig Møller 
Universitetsdirektø r 
 
 
Påtegning 
Ministeriets påtegning af årsrapporten for 
2003 sker i overensstemmelse med 
ovennævnte fremlæggelse. 
 
København den 13. april 2004 
 
 
 
 
Rudolf Straarup 
Kommitteret 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

5. Bilag 

Tabel 13. Aktivitets- og produktionsoplysninger 2000-2003 
 

Aarhus Universitet i alt 2000 2001 2002 2003 

Antal studerende 20.793 21.588 21.888 21.948 

Antal STÅ 11.190 11.356 11.412 11.487 

Antal optagne pr. 1. oktober 3.448 3.308 3.382 3.318 

Heraf antal 1. prioritetsansøgere 2.859 2.913 2.610 3.018 

Gennemsnitsalder for optagne 22,4 22,5 22,5 22,7 

Medianalder for optagne 21,7 21,6 21,8 21,7 

Antal bachelorer 1.480 1.644 1.901 1.789 

Gennemsnitsalder, bachelorer 25,9 26,4 27,0 26,2 

Gennemsnitlig gennemførelsestid, bachelorer 3,8 4,1 4,8 4,1 

Medianalder, bachelorer  25,1 25,2 25,5 25,4 

Medianstudietid, bachelorer 3,5 3,5 3,5 4,1 

Antal kandidater 1.475 1.375 1.568 1.742 

Gennemsnitsalder, kandidater 28,8 28,9 29,1 29,6 

Gennemsnitlig gennemførelsestid, kandidater 7,2 6,7 6,8 6,8 

Medianalder, kandidater  28,0 28,0 28,1 28,5 

Medianstudietid, kandidater 7,0 6,5 6,5 7,0 

Antal deltagerbetalende årselever 641 612 565 545 

Færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 16 12 15 51 

Antal forskeruddannelsesårsværk i alt 586 541 554 510 

Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt 709 700 709 738 

Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd 418 402 401 429 

Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder 291 298 308 308 

Antal ph.d.-afhandlinger 190 208 183 172 

Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 907 917 856 965 

Indgående 389 333 377 501 

Udgående 518 584 479 464 

Antal doktorgrader 24 15 19 20 

Antal forskningspublikationer ifølge årsberetningen  3.756 3.702 4.196 

Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikationer  5.056 5.099 5.573 

Antal indberettede opfindelser 15 11 18 22 

 
 
Tabel 14. Formålsfordelt regnskab 2000-2003, mio. kr., niveau 2003  
 

Aarhus Universitet i alt 2000 2001 2002 2003 

Forskning 931 928 927 958 

Uddannelse 558 561 580 597 

Andre faglige formål 53 56 57 67 

Fælles formål 177 212 220 228 

Kapitalformål (fra 2001 inkl. SEA-husleje)* 104 315 315 332 

Institutionsinterne overførselsudgifter 34 52 55 54 

Aarhus Universitet samlet 1.859 2.124 2.154 2.237 

* I 2001 steg udgifterne til kapitalformål ved indfø relsen af husleje for statsbygninger med 207 mio. kr. (niveau 2003). 

 



Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000  Århus C

Tlf.:  8942 1111
Fax: 8942 1109
E-post: au@au.dk
Web: www.au.dk/da/arsr2003.htm
ISBN 87-91234-10-7
ISSN 1398-333X




